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 "مقدمه"

 عشق را،

 دوست داشتن را،

 ! ...زد ادیشود نوشت، نه خواند و نه فر یرا نه م یو دلتنگ

 تو شده ام؛ ریدرگ بیروزها عج نیا

 ؛یفشار یرا م میگلو یبزرگ، تنگنا یلقمه ا مانند

 !دارم دیکه از ترس حرام بودنش، در قورت دادنش ترد یا لقمه

 ...ستیاز تو و نخواستنت، کار من ن ینه؛ دور اما

 !یکرده ا شهیدر جانم ر تو

 !انگشتانت انیو تاب م چیپ یتابند برا یب دستانم

 ست،ین شیب یمن خزان یبرا ش،یها ییبایبا تمام عاشقانه ها و ز زییپا ،ینباش تو

 !تو بودن یب یلحظه ها زشیاز ر میشوند روزها یبارند و برهنه م یم یزییچشمانم هم چون ابر پا ،ینباش تو

 ...ایب

 ...سرمست ورق کن یرا به بهار یخزان دلتنگ نیو ا ایب

 :خالصه

دوست  نیتر یمیکه بعد از سال ها با صم شهیدختر قصه سوگند آغاز م یبرا زیاتفاق غم انگ کیاز  داستان
 داریخونه باغ شون د یمراسم فوت آقاجونش تو یتو شه،یشون محسوب م هم پسر عمه یبرادرش که از طرف

وسط با  نیو فقط ا بودهپدر و مادرهاشون ازش دور  نیکه سال ها به خاطر اختالف ب ی. پسر عمه اکنهیم
سال ها حفظ  نیا یرو تو شونیو برادر قیتره و رفاقت عم کیسامان ،برادرد سوگند، که از برادر هم بهش نزد

 دهیخانواده رخ م نیب یاز دست دادن پدربزرگ شون آشت ی کنه و حاال بعد مدتها به واسطه یکردند، مالقات م
 ...افته یاتفاق م ربدیسوگند و ه نیب دارید نیاول زکه ا بیممنوعه و پر فراز و نش یو اتفاقات

تلخِ  یشوق از وصال، اشک ها یعاشقانه، اشک ها یصحنه ها نیمتفاوت همراه با جذاب تر یا عاشقانه
انداز دو عاشق، تقابل عشق و غرور، حس پاک دوست داشتن  نیطن یخنده ها یرفاقت و حرمت ها، آوا ،ییجدا

دار به سام و  اهتشب یاز جنس حرمت و رفاقت.... داستان ییو دوست داشته شدن، عبور از خط قرمز ها
انگار داره خوب  زیهمه چ یوقت ییجا هیمتفاوت، از  یتیو پرداخت و روا یموضوع ینرگس معروف اما فقط شباهت

 ....و شهیجنون آور م یتر هم سد راه عشق زیاتفاق هول انگ هی شهیو درست م رهیم شیپ

 ...دهیکه عشق و جنون رو مقابل هم قرار م یاتفاق

 یاصالن نیقلم نوش به



 

 
3 

با  یا قهیو بعد از دق ستادمیا ابونیزدم. کنار خ رونیآموزشگاه ب یاز ساختمون دو طبقه  یمعطل یذره ا بدون
جا دادم  نیاتاقک ماش یپام ترمز کرد. خودم رو تو یجلو یزرد رنگ یِ خط نیهوا، ماش یدستم تو یتکون دادن ها

دندون  ریکشنده ز یلبم رو با استرس ی. گوشه ادمآدرس باغ رو به راننده، د عیسر یلیو با بغل گرفتن کوله ام خ
 .کردم یه منگا زدند،یدو دو م یحساب یکه از نگران ییرو با چشم ها رونیو ب دمیجو یم

از قبل دل نگرونم کرده بود.  شتریب یموضوع کم نیداد و ا یبابا رو گرفته بودم اما جواب نم یبار شماره  نیچند
حال  نیاما با ا ستین ینگران یبرا ییشه و جا یمرخص م مارستانیهر چند که گفته بود آقاجون امروز از ب

 .ازم سلب شده بود یکه حساب یقرارو آروم و  دیجوش یو سرکه م ریهمچنان دلواپس بودم و دلم مثل س

شن  یدوش انداختم. قدم هام رو یشدم. پول راننده رو حساب کردم و کوله ام رو رو ادهیپ نیباغ از ماش یجلو
رو  یا قهیباغ ثابت مونده بود. چند دق نیدر بزرگ و آهن یام رو رهیشده بود و نگاه خ دهیچسب نیزم یها زهیر

 !بود و پر رفت آمد وغشل یحساب یورود یکردم؛ جلو یمبهوت فقط نگاه ممات و  یبا حالت

شد،  یکه به داخل باغ م ییشده بودند و رفت و آمد ها فیباغ رد لیطو واریکه کنار هم و مقابل د ییها نیماش
 !اما چه خبر بود؟

دست  ،یمچاله شده از غم و ناراحت یشد که با صورت ها دهیکش یا بهینگاهم سمت دو مرد غر یلحظه ا یبرا
 یزدند. اشک لغزونِ چشم هام شاهد اتفاق یحرف م گهیچفت کرده بودند و آروم با هم د نهیس یهاشون رو

به سوگ نشسته  یآدم ها یچهره  یوکه سر در باغ و ر ظیغل یبه تن و گردِ غم رهیت یتلخ و ناباور بود؛ لباس ها
 .شده بود دهیپاش

 ندیناخوشا یباره به مغزم هجوم اورده بودند؛ افکار کیکه  ییدوونده بود و فکر ها شهیدلم ر یتواندازه  یب یترس
کرده بود و باز هم  خی یقلبم شده بود. دست هام به خاطر افت فشار حساب یکه باعث نامنظم شدن تپش ها

سرم جولون  یوجودم انداخته بود، تو یذره ذره  یماه گذشته که ترس رو تو کیترسناکِ  یها الیفکر و خ
 .شدند یم دهییهم سا یشده ام رو دیکل یکرده بود و دندون ها دایپ ی. چونه ام لرزشدادندیم

 !کردم یرو باور م یزیچ دینه امکان نداشت، نبا اما

که  ییها و برخورد یاون شلوغ ونیلرزون خودم رو از م ییکنده شد و با پاها نیزم یام از رو دهیچسب یها قدم
 یم شیداغ شده بود و همون طور که پ یسرگشته، داخل باغ رسوندم. صورتم حساب رونیگرفت ح یصورت م

کردم هر آن ممکنه  یشده بود و حس م یزانو هام خال ریکردم. ز یم یو احساس سست دمیلرز یم شتریرفتم ب
تر  یخشکم رو با چرخش زبون، کم یو با سوزش گلوم فرو دادم و لب ها یبخورم. آب دهنم رو به سخت نیزم

حال، در  نیمسخ و ناباورم آدم ها با غمناک تر یپر شده بود و مقابل نگاه ها ونیو ش هیگر یکردم. باغ از صدا
باغ دو جوون مشغول  وارید یکردم؛ رو یوحشت زده به اطراف نگاه م ورفت و آمد بودند. پلکم پرش گرفته بود 

 .شد یگوشم اکو م یو تو دیچرخ یکه دهن به دهن م ییها امرزید و خدا برنگ بودن یمشک ینصب پارچه ها

اومد.  یکه به طرفم م دمیچشم هام رو پر کرده بود، سامان رو د یکه ناخواسته کاسه  یتارم از اشک دید ونیم
 !تنش نشسته بود یرنگش چه خوب تو یمشک رهنِ یتلخ و ناباور کج شد؛ پ یلب هام به خنده ا

خواستم  یکرد. نم یکرده بود بهم نگاه م هیهم گر یسرخ که انگار حساب ییبود و با چشم ها ستادهیا مقابلم
تکون دادم. اشک  نیسر به طرف یرمق یب یهم و پلک زدن ها یرو باورم کنم و با فشردن لب هام رو یزیچ
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کشه و  ینه مزبو شیآت یکردم از صورت ملهتب و داغم شعله ها ی. حس مدیصورتم چک یمحکم و مصر رو
 .که باعث خمار شدن پلک هام شده بود ییگرما

رنگ شده بود، پاهام سست تر از قبل  یدر مقابل چشم هام تار و ب زیشده بود و همه چ نیسنگ یحساب سرم
با  تیتحمل اون وزن کم رو هم نداشتند و در نها یشدند، حت یهم تا م یکه کم کم رو ییو زانوها زدندیلنگ م

اندازه بزرگ و خفه کننده  یب یجونم نشستم. راه گلوم از بغض یخم شده و ب یزانو ها یکامل رو یحس یب
که با  ییدادم و پلک ها رونیب قینفسم رو عم نیکه به شمارش افتاده بود. آخر ییبسته شده بود و نفس ها

 .هم رفتند یرمق و کم جون رو یب س،یخ یچمن ها یسقوطم رو

زد، آروم چشم باز  یم زدیصدا م یمامان که اسم رو با نگران یصورتم و صدا یآب تو یشدن قطره ها دهیپاش با
بغل سامان بودم و  یکردم؛ تو یشناس تیموقع یبه اطراف چرخوندم و کم یو منگم رو دوران جیکردم. نگاه گ
 .سرم بودند یهم باال یدو، سه نفر

گفت  یمرتب به مامان م یکردند و مرتض یهم نگاه متمام ب ی. با نگرانیکه دقت کردم رخساره بود و مرتض خوب
ِ زندا»به من رو به مامان گفت: یبغض آلود رخساره که بعد از نگاه یو صدا مارستانیکه بهتره ببرنم ب  ییا

 «.و باز کردچشماش

نداشتم. دست سامان پشت کمرم قرار  ،یکنون تیاز اون موقع یدرک یلیتونم بگم خ یبودم و م جیگ همچنان
و رنگ  میمتورم و سرخش رو بهم دوخت و با لحن مال یچشم ها نم،یکرد بش یکه کمک م یگرفت و در حال

 :گرفته اش از غم، لب زد

 سوگند جان؟ یخوب-

 دست هاش گرفت و نگران یمامان هم دستم رو تو زدم،یشده بود و فقط آروم پلک م دیهم کل یهام رو دندون
 :دیپرس

 ؟یخوب زمیسوگند عز-

سرم که رو به  یکرده بود. دستم رو رو ریهام رو هم درگ قهیسوزنده که شق یکرد و گزگز یهنوز هم درد م سرم
 یمشک یو پارچه ها نیشدنم از ماش ادهیهم گذاشتم؛ لحظه پ یپلک رو یا هیچند ثان یانفجار بود گذاشتم و برا

شدند. انگار  انیچشم هام نما یپرده  بلبودند که مقا ییها ریتصو نیشدند اول یکه سر در باغ نصب م یرنگ
کردم و بعد از  یبهشون نگاه م دهیدور و ورم شده بودم و با ترس چشم باز کردم. نگران و ترس یکه تازه متوجه 

 :دیپرس دهیبر دهیو جدا شدن از آغوش سامان، بر ییجا به جا یکم

 !همه آدم نی...ایشده؟! ا یچ... چ-

داشت  یرو به سامان که سع زی. التماس آمرهیصورت هاشون راه بگ یبود که اشک باز رو یسؤالم کاف هی همون
زدم  یدستم هام چنگ م یرو تو رهنشیکه پ یلرزونش فرو بده، نگاه کردم و درحال یبغضش رو با کنترل چونه 

 د؟یگ ینم یچیشده؟ چرا ه یها چ»بغض آلود گفتم:

 « ...نداره... بگو تیت..تو رو خدا، تو بگو... بگو که واقع... سامان س
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مردونه اش  یشونه ها کهیدر حال ی. مرتضهیگر ریزد ز هیطاقت تر از قبل مثل بق یو ب دیدندون گز ریرو ز لبش
 .چشم هاش گذاشته بود ازمون دور شد یکه رو یکرده بودند با دست دایلرزش پ هیاز گر

 هی زیخواستم که بگن همه چ یرو باور کنم و با بغض و التماس ازشون م یزیخواست چ یهم دلم نم هنوز
 ریآشفته ام که از ز یکرد با جمع کردن موها یم هیکه گر ی. باالخره مامان درحالفتادهین یاتفاق چیدروغه و ه

 :لب باز کرد دهنده یتصل یو با لحن زیبودند، اشک ر ختهیصورتم ر یرنگم رو یمشک یمقنعه 

 .دلم زیباش دخترم، آروم عزآروم -

 ..م... مامان آقاجون خوبه مگه نه؟ خ-

 ...گهیبگو..بگو د خوبه

 .هم فشرد یانداخت و متأثر لب رو نییرو پا سرش

 ...شد ییهوی یلیافتاد خ یاتفاق نیهمچ یچه طور میدیباور کن خودمون هم نفهم-

گرفت و رخساره هم و سامان هم بدتر از اون درمند و غمناک  یشتریاش شدت ب هیبا گفتن اون حرف گر و
 .ختندیر یاشک م

 و ناباور بهشون نگاه کردم و شوکه

 دادمیهلشون م یکه به طرف یدر حال یا هیگاه کردم و بعد از ثان هیتک نیزم یزدم، کف دستم رو رو یخند زهر
لند شدم و به طرف ساختمون آقاجون رفتم. مامان باره جون گرفته باشم مثل برق از جام ب کیکه که انگار  یطور

رو که از  ییآدم ها یماتم زده  یها نگاهکردند. وحشت زده  یاومدند و مرتب صدام م یو رخساره پشت سرم م
 .کردم یآقاجون تند تر م یگذروندم و قدم هام رو سمت ساختمون سنگ یشدند، از نظر م یکنارم رد م

 واریدر و د یکه رو یبیخونه رو پر کرده بود و غم عج هیهق هق و گر ی؛ صدابودم ستادهیچارچوب در ا ونیم
 یبا دست به سر و صورتشون م یسرم خراب کرده بود. همگ یباره رو کیرو  ایکه دن ظیغل ینشسته بود؛ غم

باره  کیضربان قلبم  غیکردم، شوکه بودم و با هر ج یشد. فقط نگاهشون م یچنگ زده م ییو گونه ها دندیکوب
وجود نداره.  دنیبلع یبرا ییکردم هوا یهم برام سخته شده بود و حس م دنینفس کش یرفت، حت یباال م

صورت داغ و پر حرارتم، محکم  یکه مثل شالق رو یاشک یکردم و قطره ها یو زجه زدن ها رو نگاه م هیگر
 یهم مچاله کرده بود و سوزش یوپرسوز رخساره قلبم رو ت یشدند. سر به عقب چرخوندم؛ ناله ها یم دهیکوب

طاق  یاون هَم هَمه خودم رو به اتاق آقاجون رسوندم. تو ونیبا عبور از م ختهیبه جونم انداخته بود. افسارگس
 .باز از حال برم دمیترس یدادم چون م هیتک واریدر قرار گرفتم؛ دستم رو محکم به د

کرد، آروم  ینگاه م لشیکه به وسا یآقاجون نشسته بود و درحال ی دهیو ملحفه کش یکنار تخت فلز مادرجون
گُر گرفته  یقلبم شده بود و حساب شیاون حال، باعث شعله ور شدن آت یتو دنشی. دختیر یو تلخ اشک م
هم جمع  یو شونه هام تو فتمنگاهم رو گر  دهیترس دم،یلرز یبه خودم م ه،یبق ونِ یو ش هیگر یبودم. با صدا
 .دست گرفت یصورت گلگونش، بازوم رو تو یه کنارم قرار گرفت. با پس زدن اشک هاش از روشدند. رخسار 

 !سوگند، هان؟ یگرد یم یدنبال چ-
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 !نویبفهم ا ستین گهید ست،ین گهید آقاجون

 :زدم ادیو با خشم و بغض سرش فر دمیکش رونیدستش ب یرو از تو بازوم

 ....امروز قرار بود مرخص بشه، تو.. تو یح... حتمزخرف نگو، نه... اون... اون خوب شده بود. -

پر  یاشک ها زشیصورتم راه گرفت. با ر یاشک رو لیچنگ انداخت و با انفجارش س انهیگلوم رو وحش بغض
چهار چوب در نشستم.  یسر خوردم و همون جا تو نیزم یشده بود رو لیکه به هق هق تبد یا هیدردم و گر

 یسوزونده بود و با صدا یرو هم حساب هیکه آهنگ پرسوزشون دل بق ییزدم و ناله ها یمرتب آقاجون رو صدا م
 .سرداده بودند هیگر یبلند

 یکیشد که  یوقت باورم نم چیبغلش زار زدم و زجه. ه یکنون به سمتم اومد، با انداختن خودم تو هیگر مامان
 !ام رو اون قدر راحت بتونم از دست بدم یزندگ یها یحام نیاز بزرگ تر

 یخشک شده بود. همراه مامان و رخساره با بدن ییجورا هیاومد و اشکم  یاندازه صدام باال نم یب یو زار هیگر از
هم باهم نداشتند  یچندان یو سمت ساختمون خودمون که فاصله  میاومد رونیجون از ساختمون آقاجون ب یب

 .راست من رو به اتاقم بردند کیاز پا  مبا کندن کفش ها م،یو آروم آروم باال رفت. پله ها رمیقدم برداشت

وحشت داشتم و  تیاون همه جمع ونِ یرنگ عوض کردم. از بودن م یمشک یکمک رخساره لباسم رو با لباس با
 یروز هاشده بود؛  یو مرگ سارا باز برام تداع شیتلخ دوسال پ یبرم. خاطره  نییخواست پا یاصالً دلم نم

 .کردند یم هآدم افسرد کیو حالم رو مثل  ختمیر یبهم م شونیادآوریکه همچنان با  یسخت

 یمتوجه  یخودم بودم که حت یشده بودم. اون قدر تو رهیرو به رو خ واریاز اتاق نشسته بودم و به د یا گوشه
 هی یخوا یم»که آروم گفت: نیحضور زهره )دختر عمو جالل( که درست کنارم نشسته بود هم نشده بودم. تا ا

 «؟یکم بخواب

 :دمیام پرس رهیخفه و نگاه خ یصدا با

- ِ  ؟یک

 .پر از اشک بهم چشم دوخت یچشم ها با

 ؟یک یچ-

 اتفاق افتاد؟ نیا یک-

 دیبازوهام کش یبلند شد و سمتم اومد. دستش رو رو توریمان یجلو یِ صندل یرخساره از رو دمیکه پرس یسؤال با
 :دیخفه شده نال یو هق هق هیشونه ام باگر یو با گذاشتن سرش رو

 .امروز صبح-

 .کردم، با بُهت به طرفش برگشتم یجا خال دمیرو کنار کش خودم

 !! امروز صبح؟یچ-
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 .دادند یبلندش عدد سه رو نشون م یشد که عقربه ها دهیکش یواریساعت د ینگاهم رو و

 چرا؟ ن؟یچرا به من نگفت دم،یفهماما االن...! پ...پس چرا من االن -

 :دمیپرس یسراسر تلخ یا هیو با گر دیکش یم ریدرد زجه زدم، قلبم ت تیاَمونم نداد و باز در نها هیگر

 ...بار نیآخر ی... ح... حداقل واسه نمشیخواستم بب یخب... خب من... من... منم م-

 .گرفت نییزد و سر پا یاش رو کنترل کنه پلک محکم هیکرد گر یم یکه سع یدرحال

 شوکِ بزرگ بود، هیخودمون هم  یچون برا م،یبود ریدر گ یلیخ-

 .دنبالت و آروم آروم بهت بگه ادیخواد ب یرضا گفت خودش م ییکه دا بعدشم

 :دادم گفتم یلبم فشار م یکه با حرص دندون هام رو رو یحال در

 !حالش خوبه، هان نینگفت مگه»

 «شد چرا؟ یطور نیچرا ا پس

 .از اون نداشت یکرد و رخساره هم دست کم یم هیگر یبلند یبا صدا زهره

 ...گفتن وگرنه یطور نی: به تو ارخساره

در  یزیتو به آقاجون خبر داشت، از ما خواست... خواست که به تو چ یرضا هم که از وابستگ یی... خب داخب
 .میمورد نگ نیا

 .دمیخند هیگر ونیم یو عصب ناباور

 ...نمشیخواستم بب یکرد، اما من م یکار نی! آخه چطور همچمارستان؟یاجازه نداد برم ب نیهمپس واسه -

 « ...اما نهیخواست که تو رو بب یدلش م یلیاونم خ»گفت: هیاون حرفم، زهره هم با گر با

 :داد زدم یبلند و پر حرص یرو با هق هقش نصفه گذاشت که با صدا حرفش

 !نکنه بازم بابام خواسته بود-

بلند شدم. رخساره هم  نیزم یاز رو عیشدند پس زدم و سر یم ریصورتم سراز یهام رو که پشت هم رو اشک
 :دیاز جاش بلند شد و متعجب پرس

 کجا؟-

گرفتم. باغ از قبل هم شلوغ تر شده بود  شیرفتن از اتاق راه پله ها رو پ رونیقدم تند کردم و با ب یحرف بدون
پله ها  نییبابا شدم؛ پا یچرخوندم که متوجه  یا غم و اندوه پر کرده بود. چشمصوت قرآن فضا رو ب یو صدا

خودش هم منتظر بود که باالخره برم  ارهم محکم فشردم. انگ یمشت شده ام رو تو یبود. دست ها ستادهیا
و  هی. با گردمیکنار کش انیخواست بغلم کنه خودم رو با خشم و عص یکه م نیسراغش. به سمتش رفتم و هم

 :لب باز کردم یدلخور
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 !بودمش؟ دهیچند وقت بود، که ند دیدون یچرا؟ م نمشیبب دیچرا نذاشت-

بدم  تیبودمش و بعد از اون هم به خاطر وضع دهیشده بود فقط دو، سه بار د یبستر مارستانیب یتو یوقت از
شدن  کیگفتند و نزد یبعد از هر بار مالقات، بابا برام ممنوع کرد و هر بار هم که از بهتر شدنش برام م

قراره مرخص بشه و  گهیگفته بود د باکه با یشد و روز آخر یام کم رنگ تر م ینگرانم مارستان،یاز ب صشیترخ
ام رو پشت سر گذاشته بودم و افسوس خوشحال کننده کالس ه دی. با همون امنمشیخونه بب یتونم تو یم

 .نمشیبب ستیوقت قرار ن چیه گهیدونستم د یکه نم

 یکرد بغضش رو فرو بده، به سخت یم یکه سع یپر سر و صدا کرد و درحال یبه اطراف و رفت و آمد ها ینگاه
 :تکرن داد یگفتن حرف یگرفته، لب هاش رو برا ییو باصدا

 ...چندوقت که نیا یچون... چون نگرانت بودم. تو-

 یآقاجون بستر یوقت»اورد گفت: یبه زبون م یکه اسم آقاجون رو به سخت یگذاشت و درحال مهیرو ن حرفش
 «!واسه خودم آسونه یتو فکرد ،یشد تیاذ یلیشد، خ

 .شکسته شده بود هویشده بودم، چه قدر که  رهیبهش خ یاشک یچشم ها با

 ِ رنگ  دیسف یتونستم تارِ موها یکرده بود و از اون فاصله م ریبا رو پبا یبیاز دست دادنِ آقاجون به طور عج غم
که  یرحمانه بود، اون هم وقت یمسخره و ب یلی. واقعاً مقصر دونستن بابا خنمیرنگش بب رهیت یموها یرو البه ال

 .بود تهبود و چه قدر که دلم براش سوخ یحال بد نیهمچ یخودش تو

 یتو یسر باال گرفت و با غم نهفته  یلحظه ا ی. برادیلرز یکردم. چونه ام از بغض م یبهش نگاه م همچنان
 « ...حق باتوئه من»گفت: نشیچشم هاش و با لحن سراسر غمگ

من بودم که به سمتش رفتم و  نیبار، ا نیپرش گرفت و ا هینتونست ادامه بده و شونه هاش از گر گهید اما
 .محکم بغلش کردم

کدوم از مراسم ها به  چیه یتو یهاش گذشته بود. جز روز خاکسپار یگ آقاجون، با تمام شلوغاز مر  یروز چند
خاطر حال و روز نامساعدم اون هم به اصرار بابا و دکتر، شرکت نکرده بودم و تمام اون مدت رو همش حبس 

در اتاقم اومده بود و هر بار هم  یلوبار تا ج نیرخساره چند ینداشتم و حت یکس دنیبه د یلیاتاق بودم. تما
حرف زدن و  یبودم سامان بود که اون هم بعد از کم رفتهیرو که پذ یبهش پرخاش کرده بودم. تنها کس یکل

ِ یم یشام و ناهار رو رو ینیدادنم، س نیتسک شد که اغلب هم دست  یذاشت و از اتاق خارج م یکنار تختم م ز
 .گردوندم ینخورده برش م

هم برام بد نشده  یلیاتاق خ یو محبوس کردن خودم تو ییروز قبل آروم تر شده بودم، اون تنها به چند نسبت
 کیتخت بلند شدم و سمت پنجره کوچ یبا خودم و اون غم بزرگ کنار اومده بودم. از رو یبود چراکه تا حدود

 دینور خورش یاشعه ها یباره  کیتابش  باکه  دمیرنگ و نقش دار رو آروم کنار کش یسورمه ا یاتاق رفتم، پرده 
عادت  یکیبه اون تار ییجورا هیمطلقاً محو شد.  یکیشدن نور، تار دهیچشم و اتاقم، رو به رو شدم. با پاش یتو

 قهیدستم رو روشون قرار دادم و رو برگردوندم. چند دق یلحظه ا یچشم هام، برا یکرده بودم و با خوردن نور تو
 .به اون نور عادت کنم ونستمتا ت دیطول کش یا
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 یکردم. سرسبز هیو وارد ر دمیباره بلع کیرو  میمطبوع و مال ژنیپنجره رو فشار دادم و بازش کردم. اکس چفت
ازش خارج  یاتاق که فقط چند بار یکرد و بعد از چند روز حبس بودن تو یرو بهم منتقل م یباغ حس خوب

باغ قدم  یکم تو هیبرم و  رونیبخواست  یباالخره دلم م ،یبهداشت سیرفتن به سرو یشده بودم اون هم برا
حال از  نیرو نداشتم اما با ا یرو به رو شدن با کس یبخورم. مردد بودم و همچنان آمادگ یهم هوا یبزنم و کم
تن  یرو تو یفیلط یگرفتم. مهرماه بود و هوا سرما میاون اتاق هم خسته شده بودم و باالخره تصم یبودن تو

 ض،ینسبتاً بزرگ و عر یکه داخل مهتاب نیرفتم. هم رونیرنگم از اتاق ب ینشوند، با همون بلوز نازک و مشک یم
رو از سر  نیبودند و ا نییباال نبود و بنظر که همه پا یزدم. کس دید یقدم گذاشتم ساختمون آقاجون رو کم

 .دیشد فهم یاومد، م یم نییکه از ساختمون پا ییوصدا ها

دو  یکفش رو یشد؛ کل دهیرفتم. نگاهم باز سمت ساختمون آقاجون کش نییشمرده پا ییبا قدم ها پله ها از
نمونده، اون هم  یا گهیها کس د یدونستم که جز خودمون یدر جفت شده بود و م یو پهن جلو یسنگ یپله 
 .غم بزرگش کنیتنها نذاشتن مادرجون و تس یبرا

 نیهم نبود. البته که از ا یآروم بود و رفت و آمد یشته باغ حسابجا ساکت بود و بر خالف چند روز گذ همه
 یبغل گرفته بودم و آروم آروم رو یبودم. دست هام رو تو یفرار هیداشتم چون هنوز هم از بق تیموضوع رضا

کفشم که  یآب از کناره ها یرفتم و قطره ها یکه معلوم بود تازه بهشون آب داده شده، راه م سیخ یسبزه ها
 یدادند. بعد از اون همه مدت لبخند کم رنگ یقلقلک م یکردند و اون ها رو کم یباز بود به پا هام برخورد م

 شهیآوردن غم آقاجون محو شد چرا که آقاجون هم ادیزود و با به  یلیماتم زده ام نشست اما خ یلب ها یرو
اون خاطرات بغض مثل چند روز  یآور ادید. با دا یهاش رو خودش آب م اهیگو گل و  دیرس یخودش به باغ م

 یریجلوگ زششونیداشتم از ر یپر شده بودند اما سع ع،یسر یگلوم نشست. چشم هام از اشک خیگذشته باز ب
 .کنم

که تمام  ییباغ افتاد؛ جا یانتها کِ یکوچ یچشمم به خونهِ درخت یلحظه ا یزدم که برا یطور قدم م همون
 .دمیبغض لب گز ونیم یلحظه برام زنده کرده بود. با لبخند کی یام رو تو یخاطرات بچگ

 یلیبودم و بعد از اون خ دهیکارتون د هی یتو ادمهیزدم؛ انگار که به خاطرات گذشته سفر کرده بودم.  یآروم پلک
ً یول کن ماجرا نبودم، دق گهیمثل اون خونه رو داشته باشم و د یکیخواست من هم  یدلم م و دو روز کامل ر قا

دونه اش رو با کمک بابا، واسه  هیآقاجون دست به کار شد و  گهیگرفتم که د یکردم و بهونه م یم هیهمش گر
شد البته با بزرگتر شدنِ  یمون توش خالصه م یکه تمام بچگ یمیقد یخونه درخت هیمن و سامان ساخت.  ی

 .کرد شیکرد و آقاجون از اول برامون باز ساز یراتییهم تغ یمن و سامان اون خونه در خت

رو فقط نگاهش  قهیتر رفتم. چند دق کیبودم و باالخره نزد نیریش یاون همه خاطره  دنیپلک زدن محو د بدون
وقت  یلیبود باال رفتم. خ ادیهم ز نشونیب یاش که فاصله  یچوب یاز پله ها د،یترد یکردم و بعد از اون با کم

بود. هنوز هم اون قاب عکس  یماریب ریگکه آقاجون در  یچند وقت یزده بودم. مخصوصاً توبود که بهش سر ن
اون  دنیبود. د وارشید یمن و سامان در کنار آقاجون توش قرار داشت، رو یِ شده که عکس بچگ یمُنبت کار

نداشت  تیاونجا هم واسم امن گهید ی. حتدنیبار یکرد. بغض داشتم و هر لحظه آمده  یم تمیاذ شتریعکس ب
شدن نفس  نیتونستم تحمل کنم و با سنگ ینم گهینهادم بلند کرده بود. د زخاطرات که آه ا یآور ادیو باز هم 

 .خواستم از اون جا هم فرار کنم یاوردند عقب گرد کردم. دلم م یام فشار م نهیس یهام که به قفسه 
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نرفته بودم که  نییپا شتریپله گذاشتم. هنوز چند تا پله ب یا روپ دمیچرخ یکه به عقب م یدر حال اطیاحت با
 !رو از پشت سر احساس کردم یوجود کس

 .ذاشتم سر به عقب چرخوندم یآخر م یپله  یکه پام رو رو یدرحال

 !بود؟ یک گهیپسره د نیکردم اما ا یو جاخورده بهش نگاه م متعجب

 ً  کرد؟ یکار م یجا چ نیا اصال

که  یگوشش نگه داشته بود. در حال یتلفن رو رو یاش گوش گهیدستش رو به کمر زده بود و با دست د هی
شدم و  یزد که اصالً متوجه صحبتش نم یقدر آروم حرف م نیزد. ا یداشت با تلفن حرف م یآروم قدم بر م

 یپا رو یبا دستپاچگ هول کرده بودم و یمن ثابت موند. حساب یسر باال گرفت که نگاهش رو یلحظه ا یبرا
 .افتادم نیزم یو رو دیآخر گذاشتم که با پرت شدن حواسم مچ پام غلت یپله 

 یو بخواد کمک ادیکه جلوتر ب نیگفت و بعد از قطع کردنش بالفاصله سمتم اومد اما قبل از ا یزیتلفن چ پشت
پا  ریبودند و تک توک ز یبه زر سبز که کم کم رو یبرگ ها یخودم رو جمع و جور کردم و از رو عیسر یلیکنه خ

تاب دادم که با تکون دادن  ی. چشمدمدستم تکون دنیشدند بلند شدم و لباسم رو با کش یصدا دار پودر م
که نتونستم رفتار  یام کرده بود طور یعصب یزد. از چشمم، پنهون نموند و اون کارش حساب یزیسرش پوزخند ر

 .پهن و روشنم انداختم یابروها نیب ینیسر باال کردم و چ یجواب بذارم و با گارد خاص یاش رو ب حانهیوق

 دیبه شما اجازه داده همه جا سرک بکش ی! کد؟یهست یاصالً شما ک د؟یکن یکار م یجا چ نیتونم بپرسم ا یم-
 د؟یایجا ب نیو تا ا

اومد اما کجا  یر که چهره اش برام آشنا مآروم و خون سرد بود. چه قد یلیجبهه گرفته بودم اما اون خ بدجور
 !بودمش؟ دهید

کرد. متقابالً بهش چشم  یرنگش فرو کرده بود و فقط بهم نگاه م یمشک نیشلوار ج بیج یهاش رو تو دست
زدم. همچنان گاردم رو حفظ کرده بودم که باالخره جلوتر  یام بهش تشر م یعصب یدوخته بودم و با نگاه ها

 یشونیپ یرو که رو ییمو تهاش، دس گهیفرو کرده بود با دست د بشیج یدستش رو تو هیکه  یاومد و درحال
 .ابروش رو باال انداخت یبود، به سمت باال جمع کرد و تا ختهیاش ر

 ...! اما فکر کنمارمی یبه جا نم-

 .دمیحرفش پر یفکر و مغضوب لب باز کردم و تو یشده بودم. ب یاش عصب ییاون همه پرو از

 د؟یکش یو همه جا سرک م دیکن یم یقدر فضول نیا شهیما همش-

 :زد و با باال پروندن شونه هاش گفت یاون حرفم لبخند لج درار با

 .شم یکنجکاو م یلیوقت ها که خ یفقط بعض نه»

من رو به سخره گرفته بود.  یجور هیو  ارهیخواد حرص من رو در ب یکردم با حرف هاش فقط م یم احساس
 :هم فشردم یزد و لب رو یزیپوزخند تمسخر آم
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 !دیرو انتخاب کرد یمؤدبانه ا یفضول کلمه  یکلمه  یخوبه به جا-

 :کوتاه و نگاه موشکافانه ام ادامه دادم یبا مکث و

 د؟یهست یشما ک-

 .زد یمخم قدم م یرو یحرص درارش که بدجور یباز هم با همون لبخند ها و

 کن ها؟ یاول تو خودت رو معرف یخوا یخانوما مقدم ترن، م-

بود! سرتاپاش  حیکار کنم. چه قدر هم که پرو و وق یچ دیدونستم با ینم تیبود و از فرط عصبان انیروبه پا صبرم
 .برانداز کردم یرو کم

 د؟یجا اومد نیتا ا یبا چه جرئت د؟یهست یاصالً خودتون ک-

 :متذکراً ادامه دادم یهوا همراه با لحن یبا تکون دادن انگشتم تو و

 دی. متوجه هستادیبندازه و ب نییو پاسرش یهست که واقعاً دوست ندارم هرکس ییجا نیتر یجا شخص نیا-
 گم؟ یم یکه چ

 یکرد و باز هم همون نگاه پر مدعا و لبخند ها ینگاهش رو باال گرفت و سر تا پام رو بر وارس یژست خاص با
در  تیبدم و با همون عصبان یبگم و چه جواب دیبا یدونستم چ ینم گهیقعاً کم آورده بودم و دپر تمسخرش. وا

 هیشد  یغرولند کنان از اون جا دور شدم. آخه مگه م یکردم با عقب گرد یکه لب و دهنم رو براش کج م یحال
خواستم  یساختمون م یجلو دنیخشم فوت کردم و با رس یاز رو یو لج درار باشه؟! نفس لکسیقدر ر نیآدم ا

پس باالخره از اتاقت »گفت:  یباال برم که رخساره از پشت سر صدام کرد. به سمتش برگشتم که با ذوق خاص
 «.یاومد رونیب

 .دمیکش یازش خجالت م ییجورا هیاون مدت بهش پرخاش کرده بودم و  یافتاده بود که چه قدر تو ادمی تازه

و همه  شهیاومد که هم یدوستِ من هم به حساب م نیتر یمیمن بود، صم یکه دختر عمه  نیجدا از ا رخساره
بغل  یام شده بود و با تو یشرمندگ یتنهام نذاشته بود. متوجه  یطیشرا چیه یوقت تو چیجا کنارم بود و ه

 :چرخوند و گفت یجفت کردن دست هاش چشم

تو  یرفتار ها نیکه من به ا یدون یچون خوب م یشرمنده و خجالت زده بکن یو مثل آدماات افهیخواد ق ینم
 «.عادت دارم

 .دوختم نیو خجول نگاهم رو به زم متأثر

 .که حال من اصالً خوب نبود یدون یو تو هم م-

 .تر اومد و دست هاش رو دورم حلقه کرد کینزد

 .قربونت بشم ستین حیبه توض یازیدونم ن یم-

 .محو به روش زدم یبهش کردم و لبخند یقدر شناسانه ا نگاه
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از  یلیتونم بگم که خ یبا همه بد بوده و فقط م یمدت رفتارم حساب نیا یدونم که تو یخوام، م یمعذرت م-
 ...فقط من نبودم که غصه دار آقاجون بودم، خب همه هم مثل من نیبابت شرمندم چون ا نیا

 :ادامه دادم یآه دنیکش با

 .قطعاً غم شما ها از غم من کمتر نبوده-

 .دیبازوم کش ینوازشگر رو یو دست دیاون حرف صورتم رو بوس با

پس رفتارت  یو دوست داشتکه تو چه قدر آقاجون میدون ینکن چون همه هم م تیو اذخودت گهید ال،یخ یب-
 .بوده یعیطب

 .یکنیممنون که درک م-

نکنه رفته  ؟یکجا رفته بود یمداو یاز اون ور باغ م یراست»به اطراف گفت: یبه روم زد و بعد از نگاه یلبخند
 «؟یخونه درخت یبود

 یرو تو یا قهیبودم، افتادم. چند دق دهیکه ته باغ د یا بهیاون پسر غر ادیلحظه  هیکه رخساره کرد  یسوال با
 .رخساره به خودم اومدم یفکر فرو رفتم که با صدا

 :دیگرانه نگاه ام کرد و پرس پرسش

 تو فکر؟ یرفت هویچرا  هیچ-

 ؟یایشه چند لحظه با من ب یاوم... م-

 .باال انداخت ییابرو

 هوم؟-

 .دمیدستش رو کش ع،یحرکت سر هی یبدم تو یحیتوض نکهیا بدون

 .گم یبهت م ایب-

 :گفت یزیاون حرکت با لحن اعتراض آم با

« ِ  یعجله، من رو دنبال خودت م نیچرا با ا گه،یشده؟ اوف سوگند خب بگو د یمن رو؟ اصالً چ یبر یکجا م ا
 «؟یکشون

 «.گهید یفهم یخب االن م ،یزن یچه قدر غر م»کشوندمش گفتم: یکه دنبال خودم م یحال در

 !نبود یاما از اون پسر اصالً خبر میبود یخونه درخت کینزد

 .دیکش رونیکردم که دستش رو از دستم ب یدور و ورم رو نگاه م متعجب

 ؟یگرد یم یجا دنبال چ نیشده خب؟ ا یاِ چ-
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 .که رفته بود نیبه اطراف انداختم اما مثل ا ینگاه باز

 .باال انداختم یشونه ا جیگ

 !جا بود نیکه ا شیپ قهیدونم تا چند دق ینم-

 ؟یگ یرو م یاصالً ک یبر یو سر محوصله ام یسوگند دار-

 !گهیجا بود د نیا شیکم پ هی... همون پسره که زهیخب چ-

 .ابروش رو باال داد یبه کمر زد و تا هاش رو دست

کدوم  ؟یگ یم یچ نمیبب یکن فیتعر یشه درست و حساب یشم! م یتو نم یحرف ها یمن که اصالً متوجه -
 پسره؟

 دمییپا یکه همچنان با چشم هام اطراف رو م یبود نشستم و در حال یخونه درخت کیکه نزد یدرخت یتنه  یرو
 «.دمشیجا د نیبخورم که ا ییهوا هیکم راه برم و  هیخب اومده بودم »گفتم:

 :هم فشردم و ادامه دادم یبا حرص دندون هام رو رو و

 .پسر پر رو و اعصاب خرد کن هی-

 .نگاه ام کرد متفکرانه

 ش؟یشناخت نمیبود بب یخب حاال ک-

 .براش نازک کردم و شونه باال پروندن یچشم پشت

 !گفتم یه به تو نمشناختم ک یوا حالت خوشه؟ خب اگه م-

 !خب یگ یآره راست م-

باشمش،  دهید ییقبالً جا دیلحظه احساس کردم که شا هیالبته »کردن چشم هام گفتم: زیفکر کردم و با ر یقدر
 «!آد کجا؟ ینم ادمی قایاما دق

 ؟یبگ یتون یم گهیرو که د نیبود؟ ا یخب چه شکل-

کرد که  تمیطور هم حرف هاش، اذ نیقدر رفتارش و هم نیا یعنیدقت نکردم  یلیخ یاوم... راستش رو بخوا-
و ظاهرشه اما  دنیبود منظورم نوع لباس پوش یپسر مرتب و موجه ا یلیخ ینشدم ول قیاصال به چهره ش دق

 !تو خاطرم نمونده یزیاز چهره ش چ قیدق قِ یدق

 .باغ هست یتو ییاز مهمونا بوده چون هنوز هم رفت و آمد ها دیشده؟!خب شا یاز دست تو! گفتم حاال چ-

 .ستین یکس گهیباغ آرومه گفتم البد همه رفتند و د دمید یطور باشه، آخه وقت نیاوهوم فکر کنم هم-

 .کم باغ خلوت تر شده هیتازه امروز  ان،یم تیگفتن تسل یهستند که برا یینه بابا هنوز هم کسا-
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 :گفتم یرفتم و عصببغلم گ یهام رو تو دست

 «!بود بچه پرو ستادهیدختر جلوش ا هیبود انگار نه انگار که  یادب و گستاخ یپسر ب یلیخ یول»

شما شناخت  فیحساس و ظر ی هیخب همه که مثل ما از روح»گفت: یزیاون حرفم با لحن مسخره آم با
 «!ندارند سوگند خانوم

 :ادامه داد یزیبا لبخند ر یبعد از نگاه و

 !یباهاش کرد یدونه تو هم چه رفتار یم خدا-

 «گم؟ یمگه دروغ م»چپ چپ نگاهش کردم که حاضر جواب گفت: هی

 .گرفتم نییهم جمع کردم و سر پا یلب هام رو تو دلخور

اصالً ولش  الیخ یازحد حساس شدم، ب شیکرد!؟ البته فکر کنم من هم ب یچه رفتار ینیبب یآخه تو که نبود-
 .کن

 «!یرم کرد یجور نیا یدیمدت، آدم به چشم ند نیا یچون تو دیشا»گفت: یخنده و شوخزد و با  یچشمک

 .کردم یبهش اخم رو

 !شه حرف زد یکن، با توهم که اصالً نم یآور ادی یحاال ه-

 .دینشست و صورتم رو بوس کنارم

 .کردم یناراحت نشو شوخ-

عوض شده بود. از  یحالم رو بهتر کرده بود و حال و هوام نسبت زه قبل کن شهیزدن بارخساره مثل هم حرف
 «.هیبق شهیپ میبر گهیپاشو که د»درخت بلند شد و با تکوندن لباسش گفت: یتنه  یرو

 !ه؟یبق-

 ن،یحس ،یگم، مرتض یبچه ها رو م گه،یمون د یشگی! بابا جمعِ همستیکه حالت اصالض خوش ن نینه مثل ا-
کم  هیو  میمثل قبلنا دور هم جمع بش میگفت گهیشدن، د تیاذ یلیچند روز همه خ نیا ی.. واال تو.نایزهره، م

 .حال و هوامون عوض بشه

 :از سر ذوق زد و ادامه داد یلبخند و

 .میحرف بزن یو مثل قبلنا کل میجمع بش شیخوبه که بازم دور آت یلیخ-

 «.رم اتاقم یتو برو من حوصله ندارم م»گفتم: یحوصلگ یو با ب دمیکش ینفس

 ؟یکرد یاتاقت زندون یهمه خودتو تو نینبوده ا یکاف یعنی نمیاتاقم؟! بب رمیم یچ یعنیاِ -

 .گفتم ینم یزیبودم و چ ساکت
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هم  شیاما... اما کار میدوست داشت یلیو خما آقاجون یشه، همه  یدرست نم یزیکارا چ نیسوگند با ا نیبب-
 .میرو عوض کن یزیچ میتون یشه کرد چون واقعاً نم ینم

اون حال من سرش  دنیچشم هام جمع شد و بغض راه گلوم رو بست. با د یاسم آقاجون اشک تو دنیشن با
 یکار رو با خودت م نیشه، آخه چرا ا یباور کن حالت بهتر م گهید ایب»گفت: یرو جلو آورد و با لحن آروم تر

 «؟یکن یم تیرو اذ قدر خودت نیچرا ا ؟یکن

 :اشک هام بشم گفتم زشیکردم مانع ر یم یکه سع یدر حال دم،یگرفتم و لبم رو آروم گز نییرو پا سرم

 «.و ازش دور کنمتونم فکرم ینم ارن،یو به خاطرم مو همه جا فقط اون زیهمه چ ست،یخودم ن دست»

بابا از  ،یایب رونیحال و هوا ب نیکم از ا هیخوام  یاما من فقط م یدار یدونم چه حس یدلم م زیسوگند، عز-
 ؟یکن تیخودت رو اذ یجور نیکه تو ا یآقاجون راض ی! تو فکر کردیکور شد یکرد هیچند روز گر نیا یبس تو

 .رنیگ یبچه ها همش سراغت رو م شیپ میپاشو فدات بشم پاشو بر ست،یبه خدا ن

 گهینداشتم با هم د لیتما یلیکه خ نیرخساره بالخره و به ناچار از جام بلند شدم و با ا یاصرار و حرف ها با
 .میبچه ها رفت شیپ

ً یتقر هوا باغ  یاوقات آخر هفته ها رو دور هم تو یجمع شده بودند. گاه شیشده بود و بچه ها دور آت کیتار با
گذشت. رخساره  یم کنار هم بهمون خوش مه یبچه ها حساب یها یها و شوخ ییو با بذله گو میشد یجمع م

پام رو  ریز یها زهیو سنگ ر ودمچفت کرده ب نهیس یتوجه دست هام رو رو یب زد،یکنار گوشم حرف م زیر هی
نگاهم سمتش، نگاه  دنیدادم. با فشار دست رخساره به بازوم سر باال گرفتم. قبل از چرخ یحرکت م یبه سمت

. پر بهت به چهره ستادمیثابت موند. دستش رو کنار زدم و از حرکت ا شیدور آت یحلقه  یناباور و شوکه ام رو
بود  یا بهیشد همون پسر غر یکردم؛ باورم نم یبسته بود نگاه م نقش شیآت یشعله ها ونیکه م ییآشنا ی

 !کرد؟یکار م یچ نجایبودم، درست هم کنار سامان نشسته بود! اما ا دهیکه ته باغ د

 .شدم دهیکش رونیآروم رخساره از فکرو ب یسلقمه و صدا با

 .گهید ایخب ب ؟یستادیچرا ا هیچ-

 .اشاره دادم شیدور آت ینگاهش کردم با حرکت سر به حلقه  جیگ

 ...رخساره اون... اون پسره که کنار سامان-

 :که حرفم تموم بشه جواب داد نیقبل از ا و

 پسر عمه گل رخ؟ ؟یگ یرو م ربدیه-

 .مردمک چشم هام گشاد شد پرتعجب

 ؟یمطمئن-

 وا آره خب چه طور؟-

 !پسر عمه گل رخه؟ یعنی... ی! دمیهمون پسره ست که ته باغ د نی... آخه انیرخساره ا-
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نگاهم کرد و  زدندیبرق م یکیتار یتو یرنگش که حساب یدرشت و مشک یحرفم جا خورده بود و با چشم ها از
 :گفت

 «؟یجد»

 !اوهوم، خودشه-

 .پهنش انداخت یابروها ونیم یدندون با حالت متفکرانه اش فشرد و تاب ریرو ز انگشتش

حاال  نمینسبتش داد. بب ربدیشه به ه یفقط م یکه گفت ییزایغرور و چ نیزدم، چراکه ا یحدس م دیالبته با-
 ش؟یاصالً نشناخت یعنی

 ...خب یباشمش ول دهید ییجا هیکردم  یگفتم که حس م-

 .کردمفکر  یقدر و

 یلیکه خ یدون یشناختمش؟! م یم دیکردم که پسر عمه گل رخ باشه، اصالً از کجا با یاوم... نه فکر شم نم-
عوض  یلیپسر نوجوون بود. بعدشم خ هیکه  یاونم از سامان و زمان دم،یفقط ازش شن یعنی. دمشیساله که ند

 رییهمه تغ نیچند سال ا یتو شه یکرده! مگه م رییشه قشنگ صد و هشتاد درجه تغ یشده! اصالً باورم نم
 !کرده باشه؟

 هی دیباالخره اون پسر نوجون با گذرهیشده. بعدشم هفت ساله م ینیب یحاال که م»کرد و گفت: یزیر ی خنده
 «!ییهویکرده باشه خواهر من! اونم پسرا که رشدشون  یراتییتغ

 .دهنم بردم ی. دستم رو شرمزده جلودیبا گفتن اون حرف باز خند و

 .باهاش داشتم یچه رفتار بد یدون یرخساره نم یوا-

 «.به نظر من که حقشه»گفت: الیخ یباال انداخت و ب یا شونه

 !اِ رخساره-

 ...که اون رفتار یخب آخه تو هم گفت-

 نیاول یهمه مدت، اونم واسه  نیآره، اما درست نبود بعد از ا»تو حرفش گفتم: دنیادامه بده و و با پر نذاشتم
 «.ذهنش نقش ببندم یقدر بد تو نیبرخورد ا

 .میکن یو اون اشاره م نیبه ا یو ه میستادیجا ا نیزشته ا ؟یخب حاال که چ-

 .تو برو آکامیرخساره من اصالً نم نیبب ستیحواسش ن یکه کس ینیب یم-

 قدر واست مهمه؟ نیا یعنیشده  یکوفت حاال انگار چ-

 .بله که مهمه-

 :ادامه دادم یو با پلک زدن متأثر دمیلبم رو گز یگوشه  و
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 بهش نگفته باشه؟ یبد زیگم چ یکرده. م فیحتماً تا االن واسه سامان هم تعر یوا-

 مثالً؟ یچ ؟یوا خل شد-

 .به دماغم دادم ینیرو برگردوندم و چ سرم

 .شم یباعث خجالت سامان م یاوف حاال کل-

 :بلند گفت ینفس دنیاز دستم کالفه شده بود و با کش یحساب

« ً  «.همه منتظر تو شدم نیو بگو که ابه درک من اصال

و بلند  قیخودم چندتا نفس عم یرو شتریتسلط ب یزشت بود و برا یاونجا کم ستادنمونیبا رخساره بود و ا حق
 .دمیکش

 .میکشم اما... اما بر یخجالت م یلیکه خ نیخب توهم باشه با ا یلیخ-

. تازه متوجه حضورمون میمردد به طرف بچه ها رفت ییکم خودم رو مرتب کردم و با قدم ها هیبا گفتن اون حرف  و
بهتر بگم  اینگاه ها از جمله نگاه متعجب پسر عمه گل رخ  ی. همه میسالم کرد عیسر یلیشده بودند و خ

اه گرفتم. بچه ها و نگ دمیزده لب گز رمکه باهاش کرده بودم ش یرفتار یادآوریشد. با  دهیسمت ما کش ربد،یه
چه »زد و گفت: یگفتند. زهره دختر عمو جالل، مهربون لبخند یزیچ هیحالم کردند و هر کدوم  دنیشروع به پرس

 «!بکشه رونیسوگند جون، پس رخساره موفق شد و تونست تو رو از اتاقت ب میدیعجب باالخره تو رو هم د

 «.نیبش ایب زمیعز یخوب کرد»دختر عمو محسن هم در ادامه گفت: میاون حرف زهره، مر با

بود که بعد از  ربدیگفت و ساکت بود، ه ینم یزیکه چ یکردند و تنها کس ینشستن تعارف م یها برا بچه
نشست و سامان هم  میکرد. رخساره کنار مر یجاخورده نگاهم م یجواب دادن سالمم، هنوز هم متعجب و کم

حواسم رو به  یچشم ریز ابود ام شیبه آت رهی. نگاهم خنمیمن جا باز کرد و خواست که بش یکنار خودش برا
 راهیسرزنشگر به خودم بد و ب ،یرفتارِ کنار خونه درخت یادآورینظرش داشتم. هر بار با  ریداده بودم و ز ربدیه
 .دادمیکردم و به خودم حق م یم حیخودم توج یاز سرزنشم کم کنم مدام رفتارم رو برا نکهیا یگفتم و برا یم

ساله  نیبودم و بعد از اون هم به خاطر قهر چند دهینداشت د شتریکه شونزده، هفده سال ب یرو زمان ربدیه
نتونسته بودم  گهیداشتند، د ییبابا و عمه که به خاطر اومدن آقاجون و مادرجون به باغ، با هم بحث ها ی
 ونهیها تالش کردند که م یلیقهر بودند، خ گهیکه بابا و عمه گل رخ با هم د یالبته تو اون دوران و زمان نمشیبب
رو نداد و بابا هم از حرف  یاجازه ا نیعمه و بابا همچ یو لج باز نهیشکراب شده شون رو درست کنند اما ک ی
هم  یطورشده بود. اون  دهیبه کل برچ یآشت ی نهیناراحت بود و زم یکه عمه درموردش زده بود حساب ییها

براش  یکه به ناحق بهش روا داشته، واقعاً کار سخت ییعمه با وجود حرف ها دنیگفت بخش یکه بابا خودش م
 .بوده

شده  یبستر مارستانیب یاتفاق افتاد که آقاجون تو نیا یکردند اما درست زمان یکه باالخره باهم آشت هرچند
 .کردند یکه داشت، هرطور که بود آشت یتیبود و بابا و عمه به خواست آقاجون و ناچاراً به خاطر وضع
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خودشون رو ادامه دادند  یِ دوست ه،یبرخالف بابا و عمه و بدون توجه به بق ربدیها همه، سامان و ه نیا یجدا
خودش گرفته  یرو واسه  یکیارتمان کوچ. سامان به خاطر درس و دانشگاه، آپدندید یرو م گهیهم د شهیو هم

وقت ها  شتریب لیدل نیاومد و به هم یم اغدو روز رو به ب یکیوقت ها رو تهران بود. در هفته هم  شتریبود و ب
 .دمشید یاون رو هم نم یلیبود و خ ربدیبا ه

 تهران یدکترا گفته بودند هوا یوقت

از بچه هاشون، همراه  یکیکه  نیو ا اندیقرار شد به خونه باغ ب هیآقاجون َسمّه، با مشورت بق یها هیر یبرا
 کنه یباغ زندگ یاون ها تو

ً ی. تقرمیبابا قبول کرد و ما هم همراه آقاجون و مادرجون به باغ اومد که  یجور نیعمه و بابا هم ا یدعواها با
آقاجون به  یاندازه  یب یاز عالقه  باور بود که بابا قصد تصاحب اموال آقاجون رو داره و نیشروع شد؛ عمه بر ا

 یبه اموال آقاجون چشم نداشت اما اصرار ب ی. هر چند که بابا ذره اکنهیداره سؤاستفاده م ییجورا هیخودش 
دووندن اون سوءزن ها شده بود. مادرجون هم  شهیباغ باعث ر یموندنش کنار آقاجون و تو یبابا برا یاندازه 

هم به  شتریاندازه باعث اون همه کدورت شده و ب یب یو خام یمعتقد بود که عمه گلرخ فقط به خاطر جوون
گرفته.  شیرو پ یافراط یها یریبابا و آقاجون داشته اون موضع گ یبه رابطه  یاز بچگ هک ییخاطر حسادت ها

اومد و  یبه باغ نم یلیبود که عمه خ لیدل نیباهم بحث شون شده بود و به همبد  یلیهم خ یچندبار ایگو
فرستاد و آقاجون و مادرجون رو چند  یم نیاون صورت ماش ریو درغ زدیم کیسر کوچ هی میکه ما نبود یموقع ها

 .برد یخودش م شیپ یروز

اوقات که آخر هفته ها با بچه ها دور  یگاه یاصالً. حت ییجورا هی یعنیاومد،  یبه باغ نم یلیهم خ ربدیه یحت
شه گفت  یو م گذروندیشد. سامان هم که اکثراً با اون وقت م یجمع ما حاضر نم یهم تو میشد یهم جمع م
 .کرد یبار ما شرکت نم کیچند وقت  یها یدورهم یتو یلیاون هم خ

مشغول حرف زدن بودند سرم  یبه بچه ها که همگ یکنارم نشسته بود. بعد از نگاه یکم یبا فاصله  رخساره
 :گوشش گفتم یشدم تو دیکل یدندون ها یبردم، آروم و از ال به ال کشیرو نزد

 «اون هم هست؟ یچرا نگفت خب»

 .تر نشست کیجا به جا شد و نزد یدرخت کم یلوله ا یکنده  یرو

 !کیآخه گفته بود کار داره و قرار بود بره بوت-

 !کرده فیهم تعر هیکنم واسه بق ینگاه کنم، همش فکر م یتونم به کس یکار کنم؟ اصالً نم یحاال چ-

 !دختر؟ یخواد بگه مثالً؟! مگه قتل کرد یم یچ وونه،ید یوا باز گفت دختره -

 .دونم تو هم اه ی... اِ چه میدختر نیهمچ هیگفته باشه... مثالً گفته باشه  دیگم شا یخب م-

 !؟یکن یکه م ییچه فکرا نیتو! آخه ا یکالً رد داد-

 .خوام برگردم باال یجا بمونم م نیتونم ا یدونم رخساره، من اصالً نم ینم-

 :مچاله شده از خواهش، گفتم یبهم رفت که با چهره  یغره ا چشم
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« ً  «!کار کنم خب یسختمه چ واقعا

سرد  یلیهوا خ»و کم رنگ گفت: یساختگ ینثارم کرد و بعد از اون رو به بچه ها با لبخند یراهیلب بد و ب ریز
 .«خواستن شامو هم بکشن یداخل تازه م میبر میجمع و جور کن گهیگم بهتر د یشده م

 :شد گفت یزانو زده بود و از جاش بلند م یکه دست هاش رو رو یهم در حال نیاون حرف رخساره، حس با

 «.بچه ها دیگشنم شده، پاش یمن هم حساب آره»

از غم و  طونشیپر برق و ش ی. چشم هادمید یم نیقدر آروم و غمگ نیرو ا نیه حسبود ک یبار نیاول نیا
 یشوخ طبع و پر انرژ یاز بچه ها یکی. دادیحوصله نشون م یدمغ و ب یکدر شده بودند و اون هم حساب یناراحت

که مرگ آقاجون  نیکنه اما مثل ا یرو بخندونه و شوخ هیکرد بق یم یسع یما بود و در هر فرصت یجمع ها
 .کرد یمثل قبل بگو و بخند نم یلیاون رو هم گرفته بود و خ یانرژ

که به صفحه  ی. سامان در حالربدیهم از جاشون بلند شدند البته به جز سامان و ه هیبق نیبلند شدن حس با
 «.گردم یتلفن بزنم، بر م هی دیتو برو من با»که منتظرش بود گفت: ربدیکرد رو به ه یاش نگاه م یگوش ی

باغ رفت. هاج و واج نشسته بودم که رخساره بهم اشاره داد و من هم  یکنده بلند شد و سمت ورود یاز رو و
رخساره رو صدا  ربدیه میدنبال بچه ها سمت ساختمون آقاجون بر میخواست یکه م نیاز جام بلند شدم و هم

 نکهیا یکرد. برا ینگاهش م شگرانه. رخساره پرسمیعقب چرخوند . همزمان با هم سر بهمیستادیزد و از حرکت ا
مضطرب  یاز اون باهاش چشم توش چشم نشم رو به رخساره با لبخند شتریمزاحم حرفشون نباشم و ب

 « ...ایب یرم، توهم کارت تموم شد زود یخ... خب پس من م»گفتم:

نگاهش به من بود دست به کمر  کهیلحرفم اومد و درحا نیماب ربدیحرفم تموم نشده بود که ه هنوز
 «.رخساره من با دوستت کار دارم»گفت:

اوم... »گفت: ارهیداشت اسمم رو به خاطر ب یکه مثالً سع یهم گذاشت و طور یچشمش رو رو هیدر ادامه  و
 «آها سوگند. با اون کار دارم

دونستم چه  یخواست باهاش تنها بمونم؛ چون هنوز هم نم یاز حرفش جا خورده بودم و اصالً دلم نم یحساب
 !باغ بهش بدم یبابت رفتار عصرم تو دیبا یحیتوض

 «.رمیمن م ،یاما بهتر تو بمون»پر خنده اش گفت: یخاص و چشم ها طنتیبه من کرد و با ش ینگاه رخساره

 :ادامه داد یبا پوز خند و

 .ایب یکارت تموم شد زود-

ً یتمام دق یبدجنس با  !داد و رفت لمیجمالت خودم رو، به خودم تحو نیع قا

 ینیکرد و با انداختن چ یکه نگاه دمییجو یلبم رو م یبودم و مضطرب گوشه  ستادهیساکت ا یجور همون
 «م؟یراه بر میتون یم»چشم هاش گفت: یگوشه 

 « ...کشند یم... من... آخه االن شام رو م»خنگ گفتم: یدهنم رو قورت دادم و مثل دخترا آب
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 .زد یلبخند

 گشنت شده؟ یلینکنه خ هیچ-

 !بود که گفتم یگفتم. آخه اون چ یدلم به خودم ناسزا م یبودم و تو دهیخجالت کش یحرفش حساب از

 .ناخواسته باهاش همراه شدم ،یظاهر یتکون دادم و با لبخند یسر

شکل  یاستوانه ا ی. چراغک هامیرفت یه منبود را ییشده بود و جز نور ماه روشنا کیهم تار یباغ که حساب یتو
باعث  نیکرده بودند و ا دایپ یچند روز گذشته به خاطر بارون اتصال یتو ایهر گوشه از باغ خاموش بودند که گو

 .باغ پر رنگ تر از قبل بشه یکیشده بود که تار

 «هان؟ یکه به زور خواسته ام رو قبول کرد یاز دست من ناراحت یلیحتما خ»بودم که باالخره گفت: منتظر

 .لب هام نشوندم یرو یساختگ یبه خودم مسلط شدم و لبخند یکم

 !ناراحت باشم دینه اصالً، بعدشم چرا با-

 .باال انداختم یینامحسوس ابرو یدر ادامه با شرم و

 .نیکردم شما از دست من ناراحت باش یمن فکر م یول-

 :هم فشرد یرو یانداخت و لب ینگاه مین

 نه؟ یشد یاز دستم عصبان یلیاون لحظه معلوم بود که خ یکنم، ول تتیخواستم اذ ینم-

 .کم تند برخورد کردم هیبله اما فکر کنم من  یخب تا حدود-

 !تعجب کرده بودم بش،ینسبتاً عج یکم از رفتار ها هیزد.  یجواب فقط پوز خند در

 .بود ینیب شیقابل پ ریغ ییجورا هی

اصالً نشناختمت!  دمتید یشه وقت یباورت م»کرد و گفت: یتر شده بود بهم نگاه یمیکه لحنش صم یحال در
 «.زدم ییحدس ها هیتازه  یرفت یگذاشت یاما وقت

ترکردن خطوطش، به چشم هام  قیاش انداخت و با عم یشونیبه پ ینیکردم که چ ینگاهش م پرسشگرانه
 .اشاره داد

 .خوش رنگ بود یعسال نیمونده بود ا خاطرم یکه ازت تو یزیتنها چ-

 .لبم نشست یگوشه  یکیکرده بود و با اون حرفش لبخند کوچ فیکه ازم تعر انگار

که آروم  یتونستم مثل اون راحت برخورد کنم. همون طور ینم یلیدستپاچه و معذب بودم و خ یهم کم هنوز
هم بگم که  ونیالبته ا»رنگش فرو کرد و گفت: یمشک نیشلوار ج بیج یدست هاش رو تو داشتیقدم برم

 «.بودم دهیهم شن ییزایچ هیراجع بت 

 :دمیکم رنگ پرس یو با لبخند دمیسمتش چرخ یکم کنجکاو
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 ؟یو مثالً چ یاز ک -

 .چرخش لب و دهنش و سرش رو تکون داد با

کم و فقط در حد چند جمله که مثالً سوگند االن کالسه و امتحان داره و  یلیبودم اون هم خ دهیاز سامان شن-
 .جور حرفا نیده و از ا یباغ رام نم یتو رمیمثال اگه فالن کتاب رو براش نگ ای

 .زد یسراسر تکبر سرتا پام رو بر انداز کرد و پوزخند یخاص و نگاه یدر ادامه با ژست و

 !یده ساله ا اینه  یدختر بچه  هیشد فکر کنم تو  یجمله ها باعث م نیو ا-

 یرو کنترل کنم، لب رو تمیکردم عصبان یم یکه سع یدر حال یو بعد از مکث زهیآم هیکردم لحنش کنا احساس
 .هم فشردم

 د؟یکن تمیبازم اذ دیخوا ینم دیمطمئن-

 .ستادمیکه دستم رو به کمر زده بودم ا یدر حال یدر ادامه با لحن دل خورانه ا و

 !ی! تو فقط چهار، پنج سال از من بزرگتراد؟ی ینم ادتونیو من و خودتون یبعدش هم مگه شما بچگ-

لحنم زد. از لحن حرف زدنش  رییاز اون تغ یبعد از اون همه شما گفتن تو خطابش کرده بودم و لبخند ناخواسته
کردم همچنان خودم رو کنترل کنم که  یم یحرصم گرفته بود و سع یمرموزِ راه به راهش حساب یو لبخند ها

پنجه  دنیزد و با کش یزیغرور لبخند تمسخر آم مازم سر بزنه. با تما یمعقول ریمبادا باز از کوره در برم و رفتار غ
 .باال پروند ییلختش ابرو یموها یتو

بوده  یزهم با یتُخس یدختر بچه  نیبا همچ یبچگ یتو ادینم ادمیجاست که من اصالً  نیخب مشکل ا-
 !باشم؟

هم مشت شده بودند. چه قدر  یکه کنارم محکم تو ییلب هام رو جمع کرده بودم و دست ها تیشدت عصان از
 !کنه میتونست عصب یراحت م

 :دمیپرس یگرفتن افهیدادم و با ق رونیتندم رو ب نفس

 ه؟یحرف ها چ نیتونم بپرسم منظورتون از ا یم-

 !عروسک بودم هیبلند رو روم انداخته بود. درست در برابرش مثل  یا هیبزرگش سا بتیبود و ه ستادهیا مقابلم

 .زد یآرامش لبخند نیعقب به عقب برداشتم که در ع یکردم و چند قدم یخودم احساس م یرو رو تسلطش

 یکه خودتو تو دمیهم شن یوقت ،یباش گهید یبا بچه ها یچند روز همش مشغول باز نیکردم ا یآخه فکر م-
 !یهست یلجباز یهم دختر بچه  یلیمتوجه شدم که عالوه بر تُخس بودنت خ یاتاق حبس کرد

 !بود یام کرده بودم. واقعاً که چه قدر آدم گستاخ و اعصاب خورد کن یبا حرف هاش عصبان یحساب

 داد با یبه خودش اجازه م یکرده بودم، آخه چه طور رتیرفتارش ح از



 

 
22 

 !حرف بزنه یاون جور من

 .بهش نگاه کردم یخشم و دلخور با

 ...کردم یکنم فکر م یخواستم ازتون معذرت خواه یمن رو باش که م-

اصالً »کردم با لحن پرحرصم گفتم: یم دیدختر بچه تأک یکلمه  یکه رو یدرحال یفوت کردم و بعد از مکث ینفس
 «دختر بچه چندسال داره؟ نیسامان تاحاال بهتون نگفته ا نمیبب

 .زد یخاص پلک خمار یجلو تر اومد و با متانت ین حرف کمگفتن او با

 !نه ده سال ست یدختربچه  هیکرد چون باز هم رفتارت مثل  ینم یگفت فرق ینه نگفته، البته اگر هم م-

 .تکون دادم نینگاهش کردم و با تأسف سر به طرف یداغ کرده بودم. مغضوب و عصب یحساب

 ...واقعاً براتون متأسف-

 .دیکم کرد و تو حرفم پر یرو با برداشتن قدم فاصله

کنه واقعاً  یندونه فکر م ی! حاال هرک؟یکلمات مؤدبانه استفاده کرد نیو ا "شما"قدر از  نیا یخسته نشد-
 ...یدختر آروم و مؤدب یلیخ

 .صورتش تکون دادم یجلو یام انگشت یبار من تو حرفش جَستم و با لحن متذکرانه و عصب نیا

 !یکن نیبه من توه یحرف زدنت باش تو حق ندارمراقب -

ً یتقر  رمینتونسته بود اون همه تحق یبودم و کس وردهیوقت تا اون اندازه کم ن چیام گرفته بود چرا که ه هیگر با
نگاهش کردم  یبودم. مثل بچه ها با بغض و دلخور یعصب یخودم در مقابلش حساب ییدست و پا یکنه. از ب
 :داشتم ادامه دادم یبه عقب، قدم بر م کهیو درحال

نبودم. چون حس کرده  داریگفت اصالً مشتاق د یسامان از تون م یمدت هرچ نیفهمم چرا تو ا یح... حاال م-
 ...قدر آدم مغرور و نیبودم ا

داشتم  یکرد، سع ریباغ گ یچکیبلند و پ یعلف ها ونِ یم یکیاون تار یقبل از تموم شدن حرفم مچ پام تو و
 .گرفت نیزم یلحظه سمتم خم شد و دستم رو قبل از سقوطم رو کی یتعادلم رو حفظ کنم که تو

گرفته بود و گونه  یبیدستش که محکم انگشت هام رو گرفته بود ثابت شده بود. دستم حرارت عج یرو نگاهم
فاصله دستم رو از هول کرده بودم و باال یسرخ شده بودند، سر باال گرفتم و نگاهش کردم؛ حساب کبارهیهام 

 یقدر دستپاچه شد نیا راچ هیچ»نامحسوس زد و گفت: یکه با نگاه مرموزش لبخند دمیکش رونیدستش ب
 «!فقط خواستم کمکت کنم

 .دیخواد به من کمک کن یل... الزم نکرده، نم-

ً یمنظورم دق یهست یلجباز یدختر بچه  گمیکه م نیا-  .رفتاراته نیهم قا

 .دمیباغ دو یکردم از کنارش رد شدم و با شتاب به انتها یبهش نگاه م یلحظه ا یکه با نفرت یحال در
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 یزدم و نفس پر خشمم رو صدا دار فوت کردم. پلک رو هیاش تک یکنار پله ها چوب ،یبه خونه درخت دنیرس با
 .کردم خشم رو از خودم دور کنم یهم گذاشتم و سع

رو داشتم و  تیامن نیشتریبلند قامت سونوبر، ب یدرخت ها نیمحاصره شده ب یِ جا کنار اون خونه درخت اون
نشستم. نگاهم سمت آسمون  یدرخت یتنه  یو رو دمیکش یکرد. نفس کوتاه یآرومم م یلیبود که خ ییتنها جا

،درست  غیآالچ یپر زرق و برق، تو و یدنید یتابلو نیا یاوقات با آقاجون به تماشا یباغ رفت؛ گاه یپرستاره 
محابا  یاشک ب یقطره ها یاورد. با پلک زدن یم نیدارچ یو مادرجون هم برامون چا مینشست یوسط باغ، م

هام فقط به  هیگر لیدونستم دل یکردم و م یقلبم احساس م یخأل بزرگ رو تو هیشدند.  ریصورتم سراز یرو
وجودم رخنه کرده بود و فقط منتظر بهونه  یتو یدیشد یِ دلتنگ سچراکه احسا ستیاون آدم ن هیخاطر گستاخ

چشم هام  یکه کاسه ها یشده بود و اشک انیچشم هام نما یآقاجون جلو ریدوباره. تصو دنیبار یبودم برا یا
 .ختمیدست هام گرفتم و آروم آروم اشک ر یرو باز پر کرد. صورتم رو تو

شد. با  یشکسته م یها درهم م رکیرجیج یابودم که گه گاه با صد یهام رو بسته بودم و غرق در سکوت پلک
شد  یآروم دست هام رو کنار زدم و بالفاصله سر باالگرفتم. باورم نم ییقدم ها ریخش خش برگ ها ز یصدا

 !باز هم اون

و نگاه کردن، اومد و  ستادنیا یاشک رو پاک کردم که بعد از لحظه ا یدلخورم رو ازش گرفتم و ته مونده  نگاه
 یازش فاصله گرفتم که با صدا یدرخت کم یتنه  یدرخت نشست. با نشستنش رو یتنه  یودرست کنارم ر

 !بود ندیاسم از دهنش برام خوشا دنیصدا کرد. چه قدر که شن تمیخوش ر یآرامش بخشش اسمم رو با آهنگ

 یا گهید نیتوه ؟یچرا اومد»رنگ گرفته بود گفتم: یریکه از اعتراض و دلگ یکه نگاهش کنم با لحن نیا بدون
 «!هم هست؟

نور ماه قرار  ریسمتش چرخوندم. ز تیسنجش وضع یگفت. باالخره آروم نگاهم رو برا ینم یزیبود و چ ساکت
کرد. بعد از دو، سه بار  ینگاهم م رهیاز اندازه خمارش خ شیقهوه رنگ و ب یگرفته بود؛ آروم بود و با چشم ها

 یبا اون حالت خمارشون بدجور هاشبود اما چشم  بیم عجشدم. برا قیبه چهره اش دق نیاول یبرخورد برا
 یب یمن رو سمت خودشون کشونده بودند و کم یکه حساب یکوب خودشون کرده بودند؛ جاذبه ا خیمن رو م

 ییبودم؛ چشم ها دهیچهره اش رو ند قیقدر دق نیزدم ا یهم که باهاش حرف م یموقع یپروام کرده بودند. حت
صورتش رو مردونه و جذاب تر  یکه حساب یشیوته ر ییخرما یروشن، مو ها یو خمار با رنگ قهوه ا دهیکش

 !دست و پا شده بودم؟ یقدر در برابرش ب نیکرده بود. از خودم در تعجب بودم اما من چم شده بود چرا ا

باالخره نگاهم  یو بلنددادن نفس تند  رونیبرام بود و با ب ینیسنگ یلیخ یتونستم حرف بزنم، فضا ینم یحت
 «جا؟ نیا یچرا اومد»هم گفتم: یابروهام تو دنیرو ازش گرفتم. باز در مقابلش جبهه گرفته بودم و با تن

 .دیکش یدار نفس صدا

 ...چون یباورکن ومیخوام عذر خواه یخوام، م یمعذرت م-

 .تمسخر حرفش رو قطع کردم با

 !؟یکن تمیاذ یخواست یقبل! البد باز هم نم یآره مثل دفعه -
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از خودم  یزیکه باعث شدم اشک بر نیو ا یناراحت شد یاون جور دمید یباور کن از ته دلم بود، چون وقت-
 !یقدر زود رنج و حساس باش نیکردم ا یبکنم. فکر نم یکار نیخواستم همچ یبدم اومد نم

 «!کردم؟ هیتو گر یاطر حرف هاگفته من به خ یک»محکم گفتم: یو با لحن دمیمغضوب سمتش چرخ ینگاه با

 :با انگشت هام ادامه دادم یگرفته بودم با باز نییکه سرم رو پا یهم فشرد. در حال یکم رنگ لب رو یلبخند با

 .نیمن... من فقط دلتنگ بودم... دل... دلتنگ آقاجون هم-

که گفته  یآرامش بخش و دو جمله ا ینبود. با همون نگاه ها یاز گارد گرفتن مقابلش خبر گهیبود اما د بیعج
 .تر اورد کیسرش رو نزد یبود، مثل موم نرم شده بودم. کم

 .حس کردم با حرف هام آزرده ات کردم یدونم ول ینم-

 :کردم جواب دادم یم یدستم باز یکه با انگشتر تو یحال در

کنارت بود و  شیتا چند وقت پرو که  یکه آدم نیا رفتنیبرام سخته، ب... برام سخته، چون پذ یلینبودش خ-
کنارت بود و  شهیرو که هم یسخته کس یلی. خهیحس بد یلیخ ستین گهی... االن دیدیکش یباهاش نفس م

چشمات  یکه مدام جلو نیت. سخت تر از اون هم خاطراینیبب ینتون گهید یعادت کرده بود دنشیهر روز به د
 .رند یرژه م

مهربون  یآب دهنم ساکت شدم. با لحن دنیبا بلع رهیام نگ هیکه باز گر نیا یگلوم رو باز چنگ زد و برا بغض
 «حال من هم سوهان روحت شدم مگه نه؟ نیبا ا»کرد و گفت: یکم هم برام تعجب آور بود نگاه هیکه 

 ریتحت تأث یبود که حساب نیهم به خاطر ا دینبودم. شا یمثل قبل از دستش عصبان گهیدونم چرا اما د ینم
 .زدم یلحنش بودم. لبخند کم رنگ

 .زمیر یبهم م یزیچ نیتر کیحساس شدم؛ با کوچ یلیروزا خ نیخودمم هست ا ریتقص-

 !بگم یدونم چ یخوام. واقعاً نم یباز هم معذرت م-

 «.یرو قبول کن میعذر خواه دوارمیام»شد گفت: یکه از جاش بلند م یدر حال و

 !و رفت دیراهش رو کش یا گهیحرف د چیبدون ه و

 !بود بیقدر رفتارش عج چه

 نیرفتارکرد که حاال بخواد ا یشده اما خب چرا اون جور مونیاومد که از رفتارش پش یحال به نظر م نیا با
 !کنه یمعذرت خواه یطور

هم مرموز  یکه کم یبیو غر بیعج تیفکر بودم و ذهنم مشغول کلنجار رفتن با شخص یرو تو یا قهیدق چند
 !بود جهینت یذهنم ب یریبود اما اون همه درگ

راه ساختمون  رهنمیبه پ دهیخشکِ چسب یو بعد از تکوندن لباسم و جدا کردن برگ ها دمیترس یباغ م یکیتار از
 .گرفتم شیآقاجون رو پ
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 هی. مادرجون و بقهم شلوغ کرده بودند یو حساب دندیدو یور به اون ور م نیهال نسبتاً بزرگ، از ا یها تو بچه
در تدارک شام  یدورهم جمع شده بودند. سمت آشپزخونه رفتم؛ مامان و زن عمو ها همگ منیاتاق نش یهم تو

تعجب کرده بودند و بعد از چند  دنمید از ییجورا هی ی. همگدیکه دادم نگاه ها سمت من چرخ یبودند. با سالم
دستش گرفت و با  یلب، سمتم اومد. دست رو تو یرو یدحالم کردند. مامان با لبخن دنیشروع به پرس قهیدق

 :دیصورت پرس یکنار زدن موهام از تو

 مامان جان؟ یخوب-

 .ممنون بهترم-

 .خوشحال شدم یلیخ یکم قدم بزن هیباغ  یتو یرخساره گفت رفت یوقت-

 .نگرانتون کردم یلیدونم که خ یم دیببخش-

 .دستم زد یرو یا بوسه

 .دخترا شیخب برو پ یلی. خزدلمیعز هیکاف یکه تو خوب باش نیهم-

 د؟یخوا یکمک نم-

شست سر  یم نکیس یهارو تو یگلدار به کمر بسته بود وسبز یکه چادر یاون سؤالم زن عمو رعنا، در حال با
 .به عقب چرخوند

 .میکش یشام رو م گهیکم د هی. ستین یکار گهید زمیسوگند جون تو برو عز یمرس-

چارچوب در ظاهر شد. با  ونیروم و م یرو به زن عمو از آشپز خونه خارج شدم که عمه گلرخ جلو یلبخند با
 :گونم گفت یرو یباره بغلم کرد و با بوسه ا کیلحن آرومم سالم کردم که 

 «تو؟ یقربونت بره چه طور عمه»

 .خوبم عمه جون ممنون-

 یکوتاه یبار با عمه گفت و گوها نیچند مارستانیب یشدنش تو یدرمان آقاجون و بستر یطول دوره  در
هم ازم دلخور  یبود و کل یمیگرم و صم یلیهم رفتارش خ دارید نیاول ی. تومیباهم حرف زده بود یو کم میداشت

 یفشرد و لبخند ینرفتم. دستم رو به آروم دنشید یمن برا اد،یتونسته به باغ ب یبود که چرا حاال که اون نم
 .محو زد

 نه؟ یباغ فکر کنم بهتر یرفت یخوب کرد-

 .آره بهترم-

 .داکردیپرش پ یپر حسرت کم ینفس دنیاش با کش نهیکرد و س یدر ادامه سر تا پام رو نگاه و
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. دیکوچولو بود یلیباغ و خونه داشتم. شما ها خ نیا یتو یگذره، آخ که چه خاطرات یزود م زیچه قدر همه چ-
 یباهاتون هم باز شهی... همه. آقاجون هم همیمرتض ربد،یسامان، ه. تو، دیکرد یم یباغ باز یباهم تو یکل
 .شد یم

اش رو کنترل کنه دندون  هیکرد گر یم یکه سع یاز سر دل در حال یآه دنیهم فشردم که با کش یلب رو متأثر
 :لرزونش گفت یهاش رو بهم فشرد و با صدا

 «.و جبران کنمهمه سال نیتونستم ا یبودند. کاش... کاش م یخوب ی... چه روز هاچ»

 .زدم میمال یو لبخند دمیبازوش کش یرو یهمدرد یرو برا دستم

 .دیکن یم تیو اذفقط خودتون یجور نیچون ا دیبهش فکر نکن گهید-

 «.دلم زیعز یتو چه قدر بزرگ و عاقل شد»گفت: نشیبهم کرد و با لحن پر تحس یقدر شناسانه ا نگاه

چند ساله  یدختر بچه  هیبه اون حرفش زدم؛ چراکه از نظر اون پسر پر مدعاش من هنوز هم  یدلم پوزخند یتو
 !بودم

 .دیدندون کش رینگاهش رو گرفت و و لب ز ینامحسوس یدر جواب زدم که با شرمندگ یلبخند

 .دمیفهم رید یلیخ ونیکردم و ا یانصاف یدر حق بابات ب یلیسال ها خ نیا یمن تو-

 «.بگم یدونم چ یواقعاً نم»پاک کرد و گفت: دیچک یچشمش م یرو که از گوشه  یاشک ادامه قطره در

 هیچه حرف نیا»بازوش، گفتم: یاش کم کنم و با فشردن دوباره  یو اون همه ناراحت یداشتم از شرمندگ یسع
 «.تا االن فراموش کرده گهیبابا هم د دیکنه. مطمئن باش یدرست نم ایرو عوض  یزیفکر کردن به گذشته چ

 .دیکش یآه باز

 . خسته شدن یلیها خ یطفل ه،یمن برم کمک مامانت و بق گهی. خب ددوارمیام-

 .رفت ،ییرایپذ یکردم که سمت آشپز خونه، انتها دییهم تأ یفشردن پلک هام رو با

افتاد که به  یکه سمت اتاق رفتم چشمم به مرتض نیبودند و هم امرزیاتاق آقاجون خداب یاتاقِ کنار یتو دخترا
که  یزد. همون طور بیاز کنارش رد بشم که با صداش بهم نه یحرف چیخواستم بدون ه یاومد. م یطرفم م

 :دیکردنم پرس براندازکم  هیتر اومد و بعد از  کیبودم نگاهم رو سمتش چرخوندم. نزد ستادهیا

خواستم  یم گهید ،یباغ یو بپرسم. رخساره گفت هنوز هم توحالت جمع نتونستم یسوگند؟ راستش تو یبهتر-
 .اون جا امیب

 .هوا که سرد تر شد اومدم داخل گهیکم قدم زدم. د هیممنون خوبم. آره -

 .تر اورد کیکم سرش رو نزد هیاطراف نگاه کرد و  به

 ...پس مراقب-
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نگاه هاج و  ستاد؛یدر ا کیما نزد دنیاومد. با د رونیب منیاز اتاق نش ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 «؟یبد ونیماش چیشه سوئ یداداش م زهیچ»گفت: یرو به مرتض یکرد و بعد از لحظه ا یواج

 :دیکم ازم فاصله گرفت و رو بهش پرس هی ربدیه دنید با

 ؟یخوا یم یواسه چ چ؟یسوئ-

 «.تو نیگفت گذاشته تو ماش نیحس. ارمیب وونیخوام برم قل یم»به من کرد و گفت: ینگاه مین

 «.ارمیو ببرم شارژرم خواستمیمنم م میباهم بر سایخب وا»ابروش رو باال داد و در جوابش گفت: یتا

 .کرد لیمورد قبل، تکم یب تیمیو حرف نصفه اش رو با همون صم دیبعد از گفتن اون حرف باز رو به من چرخ و

 .مواظب باش شتریب-

بودم و  دهیخجالت کش یکم ربدیه یپرواش اون هم جلو یب یاش و نگاه ها انهیمیاز اندازه صم شیلحن ب از
زد  کهیدستش رو به کمر ت هیکردم که  ینگاه م ربدیبه ه یچشم ریفرو دادم. ز یمضطرب آب دهنم رو با شرم

 «.امیمن ن گهیکه د اریهم با خودت ب وونیزحمت قل یپس ب»اش گفت: یشونیو با خاروندن پ

 .ارمیخوب خودم م یلی:خیمرتض

 .زد و سمت در رفت یاورد، لبخند یم رونیب نشیشلوار ج بیج یاش رو از تو چیکه سوئ یدر حال و

من ثابت بود زدم و باز عزم رفتن سمت اتاق خواب  یکه هنوز هم نگاه کنجکاوش رو ربدیرو به ه یکم رنگ تبسم
 دیتعجب با ترد نیبه چپ و راست، موشکافانه نگاهم کرد و و درع یاومد، بعد از نگاه کینزد یرو کردم که کم

 :دیپرس

 د؟یزد یحرف م یدرمورد چ-

 !بود؟ یکردم اما منظورش از اون پرسش چ یسؤالش جا خورده بودم و متعجب بهش نگاهش م از

 !رو از من بپرسه؟ یزیچ نیهمچ دیچرا با آخه

 !کرده بود ییواسه خودش فکر ها ،یواقعاً به خاطر لحن و رفتار مرتض نکنه

رخساره  کیبرادر کوچ ،یعل ریگرفتم. ام نییو نگاهم رو پا دمیخجالت کش یشده باز هم کم جادیا تیاون ذهن با
 ی. حسابدندیبه طرفم اومدند و شروع کردند دورم چرخ دندیدو یم گهیکه دنبال هم د یدر حال گهید یو بچه ها

 ونیم یباال بردم. با تاب یو نگاهم رو دوران دمدورشون کر  یاز خودم کم یو لبخندشلوغ کرده بودند. با لحن آروم 
 دیداشت خودش رو از د یسع طنتیو با خنده و ش ستادیباز پشت سرم ا یرعلیابرو هاش منتظر جواب بود. ام

کنم، دستپاچه  تیاز خونه هدا رونیداشتم بچه ها رو به ب یکه سع نیپنهون کنه. در همون ح گهید یبچه ها
 یاتاق خواب، سرم رو به عقب چرخوندم. تو یرخساره از تو یباد کردم که با صدا یفگفتن حر  یلپ هام رو برا

بدم اون هم بعد از اون رفتار  یدونستم چه جواب یاز صدا زدن به موقعش تشکر کردم چون واقعاً نم یدلم حساب
 !یمرتض ی مانهیگرم و صم
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وقت ها به خاطر عالقه  یبود اما گاه نمونیهم ب یآشکار تیمیو صم میبزرگ شده بودبا هم  یکه از بچگ البته
کرد. با  یم طیو تفر ییپروا یکم ب هیرفتار هاش  یذاشت و تو یکه بهم داشت پاش رو فرار تر از حد م یا

 .با دست به پشت سر اشاره دادم یتصنع یلبخند

 .کنه یمن... من برم رخساره صدام م-

 گهیو به اتاق خواب رفتم. دخترا دور هم د دمیکش رونیبچه ها ب نیخودم رو از ب یا گهیحرف د چیبدون ه و
اتاق بود  یگوشه  کیو کوچ یچوب یتک مبل چرم که کنار کتاب خونه  یزدند. رو ینشسته بودند و حرف م

 «از؟تو ب یکجا رفت»ش فرو کرده بود گفت: یگوش یصفحه  یکه سرش رو تو یدر حال مینشستم. مر

 :جواب دادم یحوصلگ یچونه ام زدم و با ب ریرو ز دستم

 .باغ بودم یتو-

در بستنش داشت  یرفت و سع یدستش ور م یتو یِ ریکه با دستبند زنج یهم در ادامه حرف در حال زهره
کنن  یدرست م یچراغا رو ک نمیبب یبرم. راست رونیخواد ب یشه اصالً دلم نم یم کیباغ تار یمن که وقت»گفت:

 «!کنه بره ته باغ یآدم وحشت م

 :به من کرد و گفت یاون حرف زهره، رخساره نگاه مرموز با

 «!ترسه یمعلومه که آدم م ییتنها بله»

مبل نشست و با  یدسته  یروبه رو گرفت و سمتم اومد. رو واریاز د کهیبهش رفتم که ت یزیر یغره  چشم
 :دیبه دخترا که گرم صحبت بودند آروم پرس ینگاه

 ؟یزود برگشت کجا بود یلیکه خ دیریه یاومد ریقدر د نیچرا ا-

 !مسئول زود اومدن اونمم نمیباغ بودم. بب یتو-

 نمیپس البد با من کار داشت! بگو بب»گفت: شیکم قبلش کنار آت هی یبدجنس یادآوریکرد و با  یزیر ی خنده
 «گفت؟ یم یچ دیزنیحرف م نیدار دمیزدم د دیاتاقم د یکارت داشت. جلو یچ

 .بابا توهم یچیه

 ...یعنی یبود رونیهمه ب نیکوفت ا-

 .سفره شام صدامون کرد دنیچ یقبل تمام شدن حرفش زن عمو رعنا برا و

 «.شام میبر ایفعالً ب میزنیباال حرف م میرفت»سر گفتم: یجام بلند شدم و با مرتب کردن شالم رو از

دورهم  یاومد همگ یم شیکم پ یلی. خمیهال پهن کرده بود یو تو نیزم یسفره رو رو ادمونیز تیخاطر جمع به
شد به خاطر  یهم که برگزار م ییمهمون ها یبودند البته که تو یکار و زندگ ریدرگ یچون همه حساب میجمع بش

همسر عمه گلرخ  یاومد. عمو مهد یعمه نم ای میرفت یما به اون مهمون نم ایبابا و عمه گل رخ،  نیاختالفات ب
ها، اون هم بسته به  یدورهم یتو یبود و گه گاه دهیبابا و عمه کنار کش یخواهر و برادر یخودش رو از دعوا



 

 
29 

 یریموضع گ یوسط فقط عمه بود که حساب نیهم بابا داشت. ا یو روابط خوب کردیآزاد بودن وقتش شرکت م
 .ستدون یم هیبافته از بق داج یکرده بود و خودش رو تافته 

دور هم، با هَمهَمه و  یشده بود و همگ دهیخوش رنگ و لعاب چ یاز چند مدل غذا یو بلند یسراسر ی سفره
 .خوردم یبه خوردن غذا نداشتم اما به اصرار مامان چند قاشق یلیکه م نیتعارف کردن کنار سفره نشستند. با ا

افتاد، چهار زانو  ربدیهنم بردم چشمم به هخوردن سمت د یکه برا نیسفره برداشتم و هم یآب رو از رو وانیل
نشسته بود. با کنکاش  دیبابا و عمو حم نیعرض شونه باز کرده بود ب یکه دست هاش رو به اندازه  یو درحال

و  دادیاش رو خوش فرم تر نشون م دهیزبه تن کرده بود و اندام ور یرنگ جذب یمشک رهنیپ کردم؛ ینگاهش م
اندازه  یب یی. با اشتهاکردیم ییخودنما شتریب دیتر بابا و عمو حم کیکوچ یبزرگش که در کنار جثه  بتیه

 .بود یمشغول خوردن بود، در کل که پسر آراسته و خوش چهره ا

از ظرف خورشت  یکم خواستیمامان کنار گوشم که ازم م یکردم که با صدا ینگاهش م یچشم ریز همچنان
حواسم  یهمه  یبه خودم زدم؛ آخه چرا اون جور یو تشر دمیباره سر کش کیآب رو  وانیبکشم، نگاه گرفتم. ل
 !رو به اون داده بودم

 !دورو ورم بود یکه از اون مدل پسرا کل یهم من اون

شدم و حواسم رو به غذا  رینقص بود. سر به ز یخودمون که از هر نظر واقعاً ب ی یمرتض نیهم هم شیکی
همون فاصله متوجه  یکرد. تو یبار نگاه کنجکاوم ازش گذر م کی قهیشد و چند دق یخوردنم دادم اما واقعاً نم

ه بابت غذا تشکر کرد به طرف اتاق آقاجون یاز دور سفره بلند شد. از زن عمو و بق هیبابا شدم که زود تر از بق ی
کم خودم رو جمع جور  هیکرد.  یم تمیاش اذ یو چه قدر اون همه ناراحتو آشفته بود  نیرفت. چه قدر غمگ

 ییرایپذ یبود، به طرف اتاق آقاجون که انتها دهیکردم و بعد از تشکر از زن عمو رعنا که زحمت پختن شام رو کش
 .نظرم داشت ریگرانه ز بیکردم که تعق یرو دنبال خودم حس م یمرتض گاهشدن ن دهیبود رفتم. کش

شده بود  دهیروش کش یرنگ یگلبه ا یآقاجون که ملحفه ا یمیو قد یتخت چوب یاز بود و داخل رفتم. روب در
کرد. با ورود من سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد. با  یدستش بود نگاه م یکه تو ینشسته بود و به قاب عکس

تشک تخت کنارش نشستم.  یکنارِ تخت گذاشت. رو زیم یاز حسرت، قاب عکس آقاجون رو رو یآه دنیکش
 :گفت دیمال یکه دست هاش رو بهم م یدرحال

 «.برو غذات رو بخور سوگند جان ؟یچرا اومد تو»

 .باال انداختم ییابرو

 ...قدر ناراحت نیشما ا یآخه اون هم وقت یچه طور-

 :گفت تیهم فشرد و با اظهار رضا یرو یسمتم لب دنیحرفم تموم نشده بود که با چرخ هنوز

 «.نگرانت بودم یلیخوش حال شدم چون خ یلیخ یاومد رونیاز اتاقت ب دمیفهم یوقت»

 .ام زد یشونیپ یرو یتر اورد و بوسه ا کیرو نزد سرش

 .من هم خوبم دخترم یتو خوب باش-
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 .کم رنگ به روش زدم یرو محکم فشردم و لبخند دستش

 .دیخوبه که شما خوب باش یحال منم وقت-

 :کرد و متبسم گفت یمهربون نگاه

 «.کنم به خاطر تو هم که شده خوب باشم یم یسع پس»

ً یمن هم دق-  .دیجا نمون نیلطفاً، ا هیبق شیپ دیبر دیخوام پس حاال پاش یرو م نیهم قا

 .دست هاش فشرد ونیمتقابالً دستم رو م یلبخند با

 .میخب باباجان پس با هم بر یلیخ-

 نیا دنی. خب آخه مادر جون با دامیبندم و م یو مجا رو مرتب کنم، بعدشم در اتاق نیخرده ا هیشما برو من -
 .خوره یغصه م یلیجا خ

 .رفت رونیکرد و از جاش بلند شد و از اتاق ب دییتکون دادن سرش تأ با

 ی. براکنم یریدوباره ام جلوگ ی هیکردم که از گر یم یکردم، بغض داشتم اما سع یاتاق نگاه م واریدر و د به
آقاجون بود، افتاد؛ دستم رو سمتش دراز کردم، برش  یمطالعه  زیکه کنار م یچشمم به کتاب حافظ یلحظه ا

 یکتاب رو دوست داشت و دلم م ناو یلیخوند. خ یبغل گرفتمش. چه قدر برام شعر م یداشتم و محکم تو
 .خودم نگهش دارم شیخواست پ

کنار پنجره گذاشتم تا موقع رفتن با خودم ببرم. بعد از مرتب  کِ یکوچ یتاقچه  یجام بلند شدم و کتاب رو رو از
 رونیانداختم و باالخره ب یباز داخل اتاق رو نگاه فیخف یتاقچه برداشتم و با بغض یکردن اتاق، کتاب رو از تو

 .اومدم

از اون از بهشون کمک کردم و بعد  یهم در رفت و آمد. کم یمشغول جمع کردن سفره بودند و حساب دخترا
ِ یبود و با بردن دستم کنار د کیتار یباال رفتم. خونه حساب یاومدم و به طبقه  رونیساختمون ب چراغ  ،یورود وار

عوض کردم و راه اتاقم رو که کنار اتاق سامان بود  یتپ یها ییرو روشن کردم. کفش هام رو با دمپا ییرایپذ
به خودم،  یانداختم و با کش و قوس توریمان یِ صندل یاشتم و روگرفتم. با ورود به اتاق شالم رو از سرم برد شیپ

 یصدا یخوندن باز کردم و همون موقع بود که متوجه  یاز کتاب رو برا ی. صفحه شعردمیتخت دراز کش یرو
 !دونستم کجا گذاشتمش ینم یبودم که حت ریاون چند روز در گ ی. اون قدر تودمتلفنم ش یِ زنگ خوردن گوش

 یتخت بردم، همون جلو ها بود و با چنگ ریاومد. با خم شدن دستم رو ز یتخت م ریرو دنبال کردم؛ از ز صدا
 یصفحه  یبهاره رو یبر داشتنش قطع شده بود. شماره  ریکه جواب بدم به خاطر د نیبرش داشتم. قبل از ا
 ییبلند و خرما یبا کنار زدن موها و وتخت نشستم  یبار هم زنگ زده بود. چهار زانو رو نینقش بسته بود و چند

شماره اش  یا قهیبود و بعد از دق ازدهیانداختم؛ حول و هوشه  وارید یبه ساعت رو یرنگم پشت گوش، نگاه
 .دیچیگوشم پ یهولش تو یبوق جواب داد و صدا هیزود و بعد از خوردن  یلیرو گرفتم. خ

 الو سوگند... ؟-
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چه قدر نگرانت شدم!  یدون یم ؟ییمعلوم هست کجا»اش گفت: یسالم کردم که با لحن متعرض و شاک آروم
 «تو؟ یدیچرا جواب نم

 یگم، نم یم تیتسل»متأثر گفت: یآروم و لحن یمکث کرد و با صدا یلحظه ا یبدم برا یجواب نکهیقبل از ا و
 یاره، دختره عمه ات، بهم گفت. تو جواب نمخبرو هم رخس نیاومدم. ا یوگرنه حتماً م هیدونستم مراسم ک

 «سوگند؟ یوبخ ؟یاالن چه طور نمیناراحت شدم، اوم... بب یلیبه اون زنگ زدم. خ یداد

 ً  .لب هام نقش بست یکم رنگ رو یداد و لبخند یبه من فرصت حرف زدن نم اصال

 ؟ید یالو سوگند پس چرا جواب نم-

 :به بالشت پشتم جواب دادم هیو با تک یمیلحن مال با

 شن؟ یتموم م یحرف هات ک نمیمنتظر بودم بب-

دونم  ی! اصالً نمید یوقت خدا جواب نم چیو هواموندت هیگوش نیکار کنم نگرانت بودم، تو هم که ا یخب چ-
 !ش؟یگرفت یچ یواسه 

 .خوبم بهاره جان ممنون-

 ؟یزن یحس حرف م یرمق و ب یقدر ب نیسوگند چرا ا-

پرسم!  یکه من م هیچه سؤال احمقانه ا نیاوف آخه ا»پرسش نا به جاش شده بوده و شرم زده گفت: ی متوجه
 «.یدار یدونه چه حال یسوگند خدا م رمیبم ی. الهگهیمعلومه د لشیخب دل

 :و در جواب گفتم دمیکش یآه

 «؟یکن یکار م ی. خب تو چگهیشه کرد د یکار م یچ یه»

 رخساره بهت نگفت که من زنگ زدم؟ یخونه. راست میدیاالن رس گهید م،یبود نایمسعود ا یبابا، خونه  یچیه-

 .نه نگفت فکر کنم فراموش کرده باشه-

 ؟یاومدن ندار الیکالس؟ خ یایم یک نمیرفته بهت بگه. خب بب ادشیآره فکر کنم -

 کالسا چه طور بودن؟ نمی. ببامیچرا احتماالً پس فردا ب-

 .دم حاال یدر کل خوب بودن جزوه هاشم دارم بهت م یفشرده برگزار شدن ول یلیچند وقت خ نیا-

 .ممنون بهاره جان دستت درد نکنه-

 یدارم فکر کنم مسعوده، م یقطع کنم پشت خط دیبا یسوگند گهیکنم فدات شم. خب د یخواهش م-

 .زمیعز ریشم پس، شبت بخ یمزاحم نم یزنم تو هم انگار خسته ا یبعداً باز زنگ م بوسمت،

 .ریباشه، شب تو هم بخ-
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 :دیرو قطع کردم که پشت بندش رخساره داخل اومد. در رو پشت سرش بست و پرس تلفن

 «؟یزد یحرف م یک با»

 بهاره زنگ زده؟ یچرا نگفت-

خواد  یم یه ی. دقت کردادیکه خوشم نم زاشهیچ نیتو کرده؟! اصالً از هم شیو پمن هیچوقول یاوه حاال زود-
 !و تو فاصله بندازهمن نیب

 .گفتم یو لوس نکن جدخودت-

 .تخت نشست یاومد و لبه  جلوتر

طرفت.  امیکردم ب یکه اصالً جرئت نم یقدر پاچه امو گرفت نیچند وقت ا نیگفتم ا یبهت م یخب چه طور-
 و از کجا اورده؟من یحاال شماره  نمیبب

 .شده بود یخال شیباتر یم چون حسابشارژر متصلش کرد میگذاشتم و به س زیم یرو رو یگوش

 یاون بهت زنگ زدم. فکر کنم از تو یکه رفته بودم کتاب خونه، شارژم تموم شده بود با گوش یهمون روز-
 .برداشته شیگوش

 !که نتونستم بگم زمیخودت بود عز یرو گفتم که پاچه گرفتن ها لشیدل گهیآها، خب د-

 !یشروع کن یخوا یاشتباه کردم ولش کن اصالً، االن باز م-

 «.. خب بگوگهید یزایسراغ چ میآره بابا بهتره بر»تخت جا به جا شد و با چفت کردن دست هاش گفت: ی لبه

 .ابروم رو باال انداختم یتا هی

 جان؟-

 گه؟یگفت د یسوگند خانم، بگو چ اریادا اطوار درن-

 بگم؟ ویچ ؟یک-

 !گم بابا یم ربدوی! هیبه خنگ یو زدخودت ای یواقعاً خنگ ایسوگند -

 .کردم نییگرفتن حرفش باال و پا یبه نشونه  یسر

 ؟یاورد فیتشر یآها پس بگو واسه فضول-

 .نگاهش رو بهم دوخت معترض

 .گهید نایو ا یبگه؟! معذرت خواه یخواست یم یخوب چ-

 :چشم هام زل زد و گفت یتعجب تو با

 «!؟یکنیم یکرد؟! نه... شوخ یاز تو معذرت خواه اون»
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 .اوردم و چشم هام رو چرخوندم و پر تعجب نگاهش کردم یحرف هاش سر در نم از

 مگه؟ هیخب آره، چ-

 «!ربد؟یاونم ه»گفت: یبا ناباور دیخند یکه م یحال در

 .دمیکش یپوف یو منگم رو بهش دوختم و با کالفگ جیگ نگاه

حرف  یکجا ؟یخند یم یفهم تو چرا دار یگفتم فقط نم یهم جد یلی! من خیکن یکالفه ام م یرخساره دار-
 من خنده دار بود؟

 .شل کرد نییکرد و شونه اش رو بهوسمت پا یخنده ا باز

 .خندم یخندم دارم به اون بچه پرو م یبه تو که نم-

 خب اون وقت چرا؟-

 هیکتخت نشسته بود با ت یکه لبه  یتخت جا به شدم، همون طور یرو یشکمم جمع کردم و کم یرو تو پاهام
 .سرش گذاشت ریتخت، دستش رو ز یزدن آرنجش رو

 !دونه یم یهم دستت انداخته ک دی! البته شامیزن یحرف م ربدیدرمورد ه میخب آخه دار-

 !داره؟ یتیشخص نیهمچ یعنی-

ً یتقر-  نیا یلیخ ایور نیهم بگم که با ا ونیالبته ا دهیانگار جن د نهیب یدختر که م هیپسر مغرور یلیآخه خ با
 .ستین یمدل

که رخساره درموردش گفته بود  ییها زیدر جواب حرفش گفتم. چ یواشی یلب آره  ریفکر فرو رفته بودم و ز یتو
 یبیعج تیاون آدم که مرموز یشناس تیشخص یدر کلنجار بود برا یکرده و ذهنم حساب ریدرگ یذهنم رو کم

ً وا یعنیشدم؛  رهینامعلوم خ ی. متفکرانه به نقطه ازدیرفتارش موج م یتو  بود؟ زاریحد از دخترا ب نیتا ا قعا

نرفته بودند.  رونیباغ بهم زده بود از ذهنم ب یکه تو ییگفت چون هنوز حرف ها یراهم نم یخب رخساره ب اما
 .چشم ها تکون داد یدستش رو جلو

 !تو؟ ییکجا یه-

 .کردم یافکارم پاره شده بود و هاج و واج بهش نگاه م ی رشته

 ؟یکن ینگاه م ینجوریا چرا هیچ-

 .کردم زیلبم چشم ر دنیچرخوندم و با داخل کش یو دهن لب

نه، ده ساله  یگفت مثل بچه ها یبارونم کرد، همش بهم م کهیاولش چه قدر ت یدون یآخه نم یگینم راهمیب-
و البته  بیحالت مهربونِ عج هیخواست گفت بعدشم که با  یهر چ هویو دوست نداشتم. مونم! برخوردش یم

 !کرد یازم معذرت خواه ریباور پذ
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 «!کرده یحال معذرت خواه نیبا ا یول»اش زد و متفکرانه گفت: ینیب یرو رو انگشتش

خوب بگو منم بدونم. اصالً متوجه منظورت  ؟یشه واضح تر حرف بزن یم ،یواقعاً کالفه ام کرد گهیاوف رخساره د-
 !به؟یقدر برات عج نیادم ا نیا یچرا معذرت خواه شمینم

نشست با چفت کردن انگشت هاش،  یتخت م یکه چهار زانو رو یتخت برداشت و درحال یرو از رو آرنجش
 :دور مچ هر دو پاش، گفت

دور و  یها چون دخترا ستین رخودشمی. البته تقصکتاتوریپسر متکبر و د هی! یشناس یو نمتو اصالً اون آخه»
 «.دنیبهش پر و بال م یادیورش ز

 ؟یزن یو محرف نیا یپس چه طور ادیخوشش نم یلیاز دخترا خ یوا تو که گفت-

 .تاب داد یکج کردن لب و دهنش چشم با

 یکنه، تازه هر چ ینگاشونم نم یحت فتهیکنن اما اون خودش یم یآقا خودکش یکه اونا برا نیخب منظورم ا-
که چند ماه  یا یمهمون یتو نارویا یمن که با چشم خودم همه  یعنیطرفش!  رنیم شتریب دهیمحل نم شتریب
 .دمیگرفته بودن د شیپ

 ؟یا یچه مهمون-

 یخب گفت یبرات بگم ول یخواستم از مهمون یبود، م یرعلیباشه بعد از همون روز که قبلشم تولد ام ادتیاگه -
 .نگفتم یزیچ گهیو منم د ادیآدما خوشت نم نیاصالً از ا

 :کنجکاوم ادامه داد یبه نگاه هارو  ،یمکث با

که مامان کمکش کنه و هم  نیخاله ما رو هم دعوت کرده بود. هم ا گهیبود که د یو خانوادگ یلیفام یمهمون هی-
 .باباست کینزد یاز دوستا ربدیه یکه عمو نیا

رخساره  یکرده بودم، به حرف ها زیدقتم ر یبغل گرفته بودم و نگاهم رو برا یکه بالشت رو تو یدقت در حال با
 .هم گذاشت یتکون داد و چشم رو نیبه طرف یکردم. سر یگوش م

سبک سر و جلفن. چه  یلیخ شونیفامل یسوگند! البته کال دخترا ینیبب دیو بادختر عمو هاش نیا یعنیاوف -
 ربدیه یرگ و عمه هاپدر بز شیو اصفهان پ ستیجا ن نیاز عمو هاشه که ا یکی. فقط نیقدر هم که افاده ا

 .کنه یم یزندگ

 خب؟-

دور  شتریب نایا یاش هم بودنا ول گهید یکردند براش، حاال پسر عمو ها یکار م یدخترا چ نیا یدون ینم یعنی-
آقا رو به خودشون جلب  یتونستند توجه  یکردن نم یم میجاست که هر کار نی. جالب ادنیپلک یم ربدیو ور ه

 ایهمه توجه بشه  نیبهش ا ادینم وششخ یلیخ دونمیبشر. حاال واقعاً نم نیکنن! از بس که خشن و خشکه ا
 !ارهیکه به خاطر غرورشه و داره ادا درم نیا
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هم از خجالتشون  یتازه حساب»تکون دادم که با خنده گفت: ی، سرحرفش و حالت فکر دنِ یفهم ینشونه  به
 «!کردن یتازه احمقا ذوقم م ادیخوششون م شتریکرد اما اونا ب یبارونشون م کهیت یکل شهیباورت نم اد،یدر م

. ادیواقعاً خوشش نم دیخب شا»بغلم گفتم: یمچاله کردن بالشتِ تو شتریتکون دادم و با ب یو دهنم رو کم لب
 «؟یگیکه م ییِ زایچ نیو ا یفتگیبه خاطر خودش یدون یتو از کجا م

و اخالق خاص خودش یعنیکم متفاوته  هیتونم بگم  یور م نیا یخب نسبت به پسرا یدونم ول یم که نمگفت-
 یجلو یذاره ول یهم سر به سر من م یلیرابطه اش بهتره اتفاقاً خ یلیخ ایور نیداره اما همون طور که گفتم با ا

 .خوب یلی. در کل که با ماها خشترهیباباش گاردش ب یالیفام

 !ستنین یبد اتیهم خصوص یلیخ یکه گفت یینایخب ا-

هست که اگه  میی. از اوناکنهیم تیو اذگفتم بد آدم رهیگ یازش حرصم م یلیموقعه ها خ یخب بعض یآره ول-
خل و چل من هروز به  یدوست ها یفکر نکنم اون دختر بتونه بهش نه بگه! واال همه  ادیخوشش ب یاز کس
 !توجه ام یکنند که چرا بهش ب یاز من تعجب م . تازهکشیبوت رنیم دیخر یبهونه 

 :فکر فرو رفته بودم گفتم یکه باز تو ی. در حالدنیگفتن اون جمله شروع کرد به خند با

 «.طور مهربون نیو هم ادیبه نظر م یآدم خوب یعنیکم محافظه کاره  هیحس کردم که  یدونم چرا ول ینم»

فکر کنم  یول یگفتم که با اخالقش آشنا بش نارویمن فقط ا هیخوب حاال؟ معلومه که پسر وهیوا مگه من گفتم د-
 .یکن یکم م ونیحس یکه رو ییدرست مثل موقع ها یبچه پرو رو کم کن نیا یرو یتو بتون

 :با خنده ادامه داد و

 ه؟یچ ربدیو ه نیحس نیفرق ب یدونیم-

 نیبرعکسه ا نینه بگه اما حس ربدیتونه به ه ینم یدختر چیه نکهیا»نگاهش کردم که با خنده گفت: منتظر
 «!نه بگه یدختر چیتونه به ه یماجراست چون اون که نم

عمو محسن  یبود و رفتار هاش حساب یطونیپسر سر به هوا ش نیخنده ام گرفته بود چون واقعاً حس ازحرفش
 .کرده بود یرو عاص

 ییها سیپالسه. چون ک ربدیه کیهمش بوت لیدل نیباورکن فقط هم به هم»ادامه با همون خنده گفت: در
 «.کنن یاون جا رفت آمد م یخوب یلیخ

 .داره یجالب تیشخص یول-

 .و خوش فرم اش انداخت کیکوچ ینیبه ب ینیچ

 !؟یپس توام جذب آقا شد-

 .پلک زدم یگرفتن افهیتخت انداختم و با ق یرو رو بالشتم
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دخترا  ی هیخودش بکنه که منم مثل بق شیفکرو پ نیخواد ا یها اتفاقاً اصالً دلم نم یگیم ییزایچ هینه بابا -
 یزندگ یپ رنی! از فردا، پس فردا همه باز ممینیرو بب گهیشم. بعدشم مگه قراره مدام هم د یم زونشیآو

 .نهیب یرو نم یسال تا سال کس یخودشون و باز مثل قبل کس

 .دیکش یا ازهیبه دست هاش داد و خم یو قوس کش

 .شه ادیجاهم ز نیرفت و آمداش به ا گهیکردن د یآشت ییو دا یحاال که خاله گل دیشا یول-

 !گذروند یو با سامان نمداره؟ اگه به خاطر قهر بابا و عمه بود که شب روزش یچه ربط-

 شتریداره، ب تیچون خودش سوئ رهیهم خونه نم یلیخ ربدیهم بهت بگم که ه ونیا یول یگ یآره درستم م-
 .وقتا اون جاست

 مستقله؟ ییجورا هیاِ چه جالب پس -

ً یتقر-  .و زدخودش کیبعدش بوت یکرد ول یکار م یمدت تو شرکت آقا مهد هی ادمهیشه گفت.  یم با

 .چونه بردم ریرو ز دستم

 در تعجبم؟ یاز چ یدون یم-

 ؟یاز چ-

 !نمشیب یمن االن مبوده و  کیهمه نزد نیا دمش؟یند یجشن چیکه چرا تا حاال تو ه نیاز ا-

 .چشم چرخوند ضیو با غ ختیبهم ر یاش رو کم افهیق

از بس که مشغول  یبود، به زور اومد شیرو هم که چند سال پ یمرتض یخواهرا یِ واال تو همون دوتا عروس-
توش حضور نداشتن با هزار التماس من  نایرو هم که خاله ا ییها یمهمون ی! حتیمضخرفات بود نیدرس و ا

 .ایزنیم ییحرفا هی! یاومد یم

 یتمرکز و برنامه ام رو برا یکردم چرا که همه  یو جشن ها شرکت نم یمهمون یتو یلیبا رخساره بود و خ حق
دانشگاه گذاشته بودم اما رخساره برخالف من همون سال اول وارد  یآزمون ورود یتو تمیدرس و درصد موفق

و رخساره  میحرف زد ربدیه ورو فقط درمورد عمه  یساعت می. نخوندیم یشناس ستیدانشگاه شده بود و ز
 .داد حیها رو درموردشون برام توض زیچ یسری

برم.  رونیمسواک زدن از اتاق ب یتخت بلند شدم تا برا یاز رو یا ازهیخم دنیخوابم گرفته بود و با کش یحساب
سر به  رفتمیکه سمت در م یبود. در حال دهیتخت دراز کش یاش روبه تن کرده بود و رو یرخساره لباس راحت

 .عقب چرخوندم

 ارم؟یب یخوا ینم یزیچ-

 .دیخودش کش یرو تا نصفه رو پتو

 .که چه قدر به نور حساسم یدون یچراغ رو خاموش کن م نیا اینه ممنون فقط زود ب-
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 .اوهوم باشه-

باغ و ساختمون آقاجون بود،؛  اطیرفتم که رو به ح ییرایپذ یاومدم. سمت پنجره بزرگ و سراسر رونیاتاق ب از
 یرو که انتها یبهداشت سیخاموش بودند و راه سرو یهمگ نییساختمونِ پا یانداختم، چراغ ها یرو نگاه رونیب

 .گرفتم شیبود پ ییرایپذ

 یکه م نیاومدم. هم رونیب ییبه صورت داغ و ملتهبم زدم و از دستشو یاز مسواک کردن دندون هام آب بعد
 :دیو پرس دیپشت کله اش کش ی. دستدمیخودم د یخواستم به اتاقم برگردم سامان رو جلو

 ؟یدیهنوز نخواب-

 باال؟ دیاومد یمسواک زدم، ک-

 .باال میاومد شیپ ی قهیما هم چند دق گهی. ددنیهمه خسته بودن و خواب نییپا-

 ؟یرفت یآها، حاال کجا م-

 .ارمیب ربدیه یواسه  نییخواستم از پا یم ستیجا که رخت خواب ن نیا-

رنگش  یقهوه ا یکه ساعت مچ یچهار چوبِ اتاق سامان ظاهرشد. در حال یتو ربدیهمون لحظه بود که ه یتو و
 .هوا باال گرفت یکرد سرش رو ب یرو از دستش باز م

 ...شه یسامان م-

 ستیاگه ن»اد و رو به سامان گفت:تکون د یزدم که در جواب سر یمن حرفش ناتموم موند. لبخند دنید با
 «.میگذرون یم یجور هیو نداره امشب یبیع

 یبیچراغا همه خاموشن اما ع دمید یول نییخواستم برم پا ی. راستش میزن یکه م یچه حرف نی:نه بابا اسامان
 .گردمیو برم رمینداره االن آروم م

 هیاالن خوابن  ستینه الزم ن»به ساعت باز شده اش، آهسته گفت: یو با نگاه دیصورتش کش یتو یدست
 «.یخواد بر ینم میکن یم شیکار

مسخره و از نظرم  یشنهادیچم شد که با پ هویدونم  یبودم و نم نشونیرد و بدل شده ب یحرف ها شاهد
 .حرف هاشون اومدم نیچاپلوسانه ماب

 هان؟ ارمیسامان اونارو ب یخوا یاتاق من هست اگه م یتو-

 .استقبال کرد شنهادمیپ از

 ؟یگ یپس چرا زود تر نم-

رخساره  یرو که گفته بودم برا ییتونستم رفتار هول خودم رو درک کنم؛ چون رختخواب ها یلحظه واقعاً نم اون
کرد. در خال حاضر هم  یموند از اون ها استفاده م یم شمیاومد و شب رو پ یکه به باغ م ییها یبودند و وقت

 !تمگف یبود و تازه متوجه بودم که چه مضخرف دهیتخت من خواب یرو که
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فکر ها بودم  نیهم ی. تورمیتونستم حرفم رو پس بگ یهم نم ربدیه یتونستم بکنم و جلو ینم شیکار گهید اما
 :که سامان صدام زد

 .گهید اریتو؟ برو ب ییسوگند کجا-

 .ارمی یب... باشه االن م-

 نییرو که پا یسر و صدا بالشت و رختخواب یبود و آروم و ب دهیبه اتاقم رفتم. رخساره خواب ربدیبه ه یبا نگاه و
 لیبه به اتاق سامان برگشته بود. مردد تحو ربدیاومدم. ه رونینامطمئنم ب یتخت پهن بود برداشتم و با قدم ها

بودم و فقط رفتنش رو نگاه  ستادهیتشکر کرد و سمت اتاقش رفت. مثل خنگا ا یسامان دادمشون که با لبخند
 !کردم یم

 .موقع باز شده بود. دست از پا دراز تر به اتاقم برگشتم یکه ب یرفت و من موندم با حرف و دهن اون

 !اتاق نداشتم یبالشت اضافه هم تو هی یجا بود که حت نیا جالب

که  یا ییبه خاطر خود نمابود که اصالً عادت نداشتم بدون بالشت بخوابم. از دست خودم  نیاون هم ا بدتر
 یرو که جلو یکاناپه ا یاز کوسن ها یکیبالشت  ینبود و به جا یحال چاره ا نیبودم. با ا یکرده بودم عصبان

سرم گذاشتم و روکش  ری. کوسن رو زدمیکشکنار تخت دراز  نیزم یبود برداشتم و به اتاقم رفتم. رو ونیزیتلو
وفق بدم و واقعاً برام سخت بود.  طیتونستم خودم رو با اون شرا یخودم انداختم. اصالً نم یتختم رو رو یِ میقد

ام رو که کنار تخت  یپشم یپرتاب کردم و کوله  یشدم و در آخر کوسن رو به طرف یور و اون ور م نیمدام هم ا
 .سرم گذاشتم ریز رصبود برداشتم و با ح

**** 

شد با  یم داریمدلش بود و هر وقت زودتر از من ب ییجورا هیشدم.  داریب بمانند رخساره از خوا غیج یصدا با
 !کرد یم داریمن رو از خواب ب غشیپر ج یسر انداختن صدا یرو

کردن  دایوضوح پ یبرا یدادم، پلک یتکونش م اطیگردنم گذاشته بودم آروم و با احت یکه دستم رو رو یحال در
 «ساعت چنده؟ ریصبح بخ»زدم و خواب آلود گفتم: دمید

 .کرد یبود و شالش رو مرتب م ستادهیکنار در ا یِ قد نهیآ یجلو

 .گهینه، پاشو د کیساعتم نزد ر،یصبح تو هم بخ-

 .دیبالفاصله سمتم چرخ و

 .یتخت بخواب یرو یشدم که تو هم بتون یکم جا به جا م هی یگفت ینه؟ اگه م یدیبد خواب یلیواقعاً شرمنده خ-

 .گفتم یدادم و و آخ آروم یرو که انگار رگش گرفته بود باز تکون گردنم

کم ماساژش  هینداره  بیکم گردن درد گرفتم فکر کنم رگش گرفته باشه. ع هیهم بد نبود فقط  یلینه بابا خ-
 .شه یبدم بهتر م

 !دختر یداشت یو بر مخب حداقل بالشت من-
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 .نداره یبیگفتم که ع الیخ یب-

 :گفتم شبمیآوردن کار د ادیلب با به  ریدر ادامه ز و

 « ...دیبود نبا رخودمیکه تقص البته»

 :گفت یو با پوز خند ستادی. دست به کمر جلوم ادمیگردنم کش یرو یرو خوردم و باز دست حرفم

 «!یشد الیخ یو بقدر واجب بود که خودت نیواقعاً ا یعنی. یشد ریجوگ یخودته که اون جور ریتقص آره»

 !دونست یبود اما از کجا م دهیکه حرفم رو شن انگار

 .هام رو کامل باز کردم و متعجب بهش نگاه کردم چشم

 ؟یدون یجان؟ ت... تو از کجا م-

 .ابروهاش انداخت نیب یتاب

گفت  یدیوضع خواب نیو با ا نیزم یرو یجور نیا دید یکه کارت داشت وقت نیآخه سامان اومده بود، مثل ا-
 !یکرد ینیریشچه خود  شبیکه د

 .بودند کنار زدم ختهیرو که دورم ر شونمیپر ینگاه اش کردم و موها دلخور

 یکارو م نیهم یسرش مهمون بودا! مطمئن باش اگه تو هم بود ریخب زشت بود مثالً خ ه؟یچه حرف نیا-
 .یکرد

 .به اون حرفم زد یا قهقه

 !یتو حال خودت نبود شبیمطمئنم که د گهیدم. االن د یاگه بالشت اضافه هم داشته به اون آدم نم یمن حت-

 :داشتم گفتم یبر م یصندل یکه شالم رو از رو یاز جام بلند شدم و درحال یحوصلگ یب با

 «!رخساره یکن یم وونهیو دتو آدم یوا»

رفتم و بعد از شستن صورتم باز به اتاق  یبهداشت سیاومدم. سمت سرو رونیاز اتاق ب زد،یحرف م همچنان
نشسته بود و مشغول  شیآرا زیم یتفاوت که حاال جلو نیبود با ا نهیآ یخواب برگشتم. رخساره هنوز هم جلو

 :کردم گفتم یجست و جو م ،یبرداشتن لباس یکه کمد لباس هام رو برا یصورتش بود. در حال شیآرا

 «!؟یحوصله دار یصبح اول»

 :باال بردن دقتش، گفت یباز برا یزد، با دهن یم ملیبسته بود و با دقت رچشمش رو  هی

و رو داشته باشم بعدشم خودت شمیآرا دیسنگم که شده باشه با یمن تو یدون ینداشته باشم؟! خوبه م چرا»
 «!رفته ادتیکه  نیمثل ا

 یک»بستم گفتم: یزد، م یم ییاش به طال ینییپا یرنگم رو که قسمت ها ییبلند و خرما یکه موها یدرحال
 «نه؟ییپا
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 .شدم داریکه ب ستین یلینرفتم آخه منم خ نییهنوز پا-

 .رو سر کردم یرنگ و ساده ا یمشک شال

 !گهید میاگه کارت تموم شده بر-

 .بر انداز کرد نهیآ یکم خودش رو تو هی

 .اوهوم کار منم تموم-

مشغول  یپهن شده بود و همگ ییرایپذ یتو یبلند ی. سفره میرفت نییو پا میاومد رونیرخساره از اتاق ب همراه
 !خوردن صبحونه بودند. چه قدر هم که شلوغ بود

گذشت و همراه رخساره با دور زدن سفره به آشپزخونه  تیگفتن با اون جمع ریرو به سال و صبح بخ قهیدق چند
 !کجا نشسته ربدیه نمینتونستم بب ی. اون قدر شلوغ بود که حتمیرفت

و صبح  میخوردند. سالم کرد ینشسته بودند و اون هم صبحونه م زیآشپز خونه دور م یو عمه گل رخ تو مامان
 زیخوردن صبحونه سر م یتمام بهمون لبخند زد و خواست که برا ییکه عمه گل رخ با خوش رو میگفت ریبخ
 یچا وانیدو ل ختنیاز ر بعدکه مامان از جاش بلند شد و  مینشست زیسر م یصندل دنی. با کنار کشمینیبش

 .گذاشت زیم یرو رو ییچا یها وانیخوش رنگ و تازه دم سمتمون اومد. ل

 شما دوتا؟ نیکجا بود نمی:ببمامان

 :جواب داد عیسر رخساره

 .پاشدن ریواال سوگند خانم د-

 .لحنش بود به من نگاه کرد یکه تو یطنتیدر ادامه با ش و

 !کم بد خواب شده بود از اون جهت هینکه -

 :دیپرس شییاز چا ینگاه اش کردم که عمه با خوردن قلپ یچپ چپ

 اِ چرا عمه جون؟-

 ً  :کرد و جواب داد یدست شیجواب بدم که خودِ رخساره پ یمونده بودم چ واقعا

 .نیهم یبخوابه واسه  نیزم یبه خاطر من مجبور شد رو شبید یتخت بخوابه ول یآخه اون عادت داره رو-

 یرو که تو ینون کهیبودم و ت زیم ی رهیخ نشون،یب یرد و بدل شده  یتوجه به حرف ها یو ب زدیحرف م عمه
و  میخورد یم امرزیبا آقاجون خداب زیصبحونه رو دور همون م شهیکندم. هم یدستم بود آروم آروم با دندون م

ً ون خاطرات آزار دهنده . انگار که ادمیکش یموضوع آه نیا یادآوریبا   یقصد رها کردنم رو نداشتند و آه اصال
 یعوض کردن حالم با لبخند یام شده بود و برا یام خارج شد. مامان متوجه ناراحت نهیتر از س ظیدوباره که غل

 :دستم داد و گفت یکیکوچ یلقمه 

 «.یمامان جان، گردو دوست دار ریبگ»
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 «.مامان جون ستمیگرسنه ن»ام گفتم: ییاز چا یقلپ دنینداشتم و با نوش لیم

 :گل رخ معترض لب باز کرد عمه

 !که یریگ یمعده درد م یخب اول صبح یچ یعنیاِ -

 .ممنونم اما اشتها ندارم-

 شییکم از چا هیکه  یدهنش گذاشت و با دهن پر در حال یرو تو یمشغول خوردن بود و لقمه ا یدو لپ رخساره
 «!بودم میرژ شیسرم تا دوهفته پ ریشه؟ خ یمن اصالً کم نم یم چرا اشتهادون یاما من نم»گفت: خوردیم

 .زدم یدل و دماغ لبخند یب

 !یکن یاشتها کامالً جبرانش م نیدر عوض سه هفته با ا یول یمیدرسته دو هفته رژ-

ضعف نکنم مدام برام لقمه  نکهیا یداد. عمه هم برا نییاز گلوش پا ،ییچا دنیو لقمه رو با سر کش دیخند زیر
 !اش در عجب بود یاز اون همه مهربون یگرفت. حساب یم

 یگفتن غم و ناراحت ی. راست مدیپلک یو رو شده بود و مدام هم دور و ور بابا م ریز یبعد مرگ آقاجون حساب از
امن بابا پناه اورده بود.  ی هیحضورش، به سا تیکنه چرا که انگار بعد از آقاجون و امن یم کیآدم ها رو بهم نزد

و عمو  دیداشتند، بعد از عمو محسن هم عمو حم فسال اختال کیبابا پسر ارشد خانواده بود و با عمو محسن 
کمتر  دیباهم داشتند شا یکم یسن یآخر بودند و فاصله  یجالل بودند، عمه زهرا و عمه گلرخ هم که دو بچه 

 .از دو سال

آفتاب  ی. هوامیاومد رونیاز ساختمون ب هیبه عمه زهرا و بق یو بعد از کمک میم کرداز همه صبحونه رو تمو رترید
کردند.  یبه آدم متقل م یرو حساب یباغ که حس سرزندگ یها شکیگنج فینازک و ظر یبود و صدا یزن و خوب
و گرم صحبت بودند  ستادهیکاشته بود، ا حونیرو نعناع و ر شترشیمادرجون که ب کیکوچ یباغچه  کیدخترا نزد

شما که هنوز آماده »ما پر تعجب گفت: یهر دو یکه زهره با نگاه کردن به سرتاپا میبودند. سمتشون رفت
 «!ن؟ینشد

 یسر در ادامه  یاش رو یتب نکیع ییبا جا به جا میکه مر میبهم نگاه کرد جیو گ میمنظورش نشده بود متوجه
 :حرف زهره گفت

 «بهتون نگفت؟ نیحس»

 «رو؟ یچ»:میگفت همزمان

 .میخور یم رونیتازه ناهارم ب رونیب میبر ی:خب امروز قراره همگزهره

 :اون وقت به چه مناسبت؟رخساره

دادن  شنهادیو پسرا پ نیکم حالمون عوض بشه.حس هیکه  نیخب به خاطر ا یکه نداره ول ی:مناسبت خاصزهره
. حاال میامروز و باهم باش میبرگرد یکنه فردا که قراره همگ رییکم حال و هوامون تغ هیو  رونیب میکه امروزو بر

 .دیآماده ش دیهم بر
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 .استقبال کرد شنهادیاز اون پ یبا لبخند رخساره

 .من که موافقم یچه فکر خوب-

 :گفتم تیکردم و رو به دخترا با معذور یبا لب و دهنم باز یدل بودم و کم دو

 «.حوصله ندارم یلیآخه خ ام؟یشه من ن یم»

با رفتنم از اون حال و هوا در  نکهیاصرار و ا یاعتراض ها باال بره و با کل یبود که صدا یجمله ام کاف هی همون
نداشتم و رخساره به  یلی. همچنان تمامیباال رفت دنیلباس پوش یناچاراً قبول کردم. همراه رخساره برا م،یایم

 .و جلوم گرفت دیکش رونیرو از کمدم ب یاصرار لباس

 .ها شهیم رید گهیبپوش د-

 نهیآ یرنگم، به تن کردم. رخساره باز جلو یآب نیزانو بود با شلوار ج یرو که تا باال یرنگ یساده و مشک یمانتو
کنم. زودتر  یو خودم رو نقاش نمیبش یحوصله تر از اون بودم که بخوام اون جور یشده بود. ب شیمشغول آرا

شونه انداختم و  یشالم رو رو یکه تا نی. هماومدم رونیکرم رنگم از اتاق بو  کیکوچ یاز اون با برداشتن کوله 
دستپاچه  یکم دنشیاز د یدونم چرا ول یسالم کردم. نم عیسر یلیرو مقابل خودم ددم. خ ربدیسر باال کردم ه

 یعضالن یرو هم تا آرنج تا زده بود که رگ ها نشیتنش کرده بود و آست یراه راهِ مات یمشک رهنیشده بودم. پ
گستاخم همچنان  یهم اهل ورزشه. چشم ها یمعنا بود که حساب نیشده بودند و به ا ستهبرج یدستش حساب
کج کرده بود  یبراق کننده به سمت یرنگ و روشنش رو هم با مواد یقهوه ا یاش بودند. موها یدر حال وارس

از خودم  یضطرب فرو دادم. حساباومد. با جواب سالمش پلک زدم و آب دهنم رو م یهم بهش م یکه حساب
 یلیکه خ یزدن پسر دید یشده بودم اون هم برا صیو حر زیهمه ه نیا یبودم اما من ک یو اون رفتار هام شاک

 !شناختمش یشد که م ینم

 :دیکرد و پرس ینگاه موشکافانه

 ؟یبر یخوا یم ییجا نمیبب-

 :از حرفش گفتم متعجب

 «د؟یایمگه نم یعنی... دیدون یشما نم مگه»

 .دیدور دهنش کش یخوش حالت و پهنش رو باال انداخت و دست یابرو یتا

 !ن؟یایب نیخوا ینکنه شما دخترا هم م-

از طرف خودِ شما پسرا بوده  شنهادیپ نیاما انگار ا»گفتم: یبهم برخورده بود و با دل خور یاون حرفش کم از
 «!ن؟یموضوع ناراحت نیقدر از ا نیحاال شما چرا ا نمی! ببمیایکه ماها هم همراهتون ب

 .اون جوابم جا خورده بود از

 ؟یذاریمن؟! چرا حرف تو دهنم م یک-

 ً  .تاب دادم ینگاهش کردم و چشم اکراها
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 ...بود که احساس کردم یجور هینه اما لحنتون -

 .ادامه بدم و حرفم رو قطع کرد نذاشت

 !نبود نیمن ا! منظور ؟یکن یقدر عجوالنه قضاوت م نیدونم چرا ا ینم-

 ...نبود نی... منظورم ایعنیخب من هم  ن؟یحرفم ناراحت شد نیاالن از ا یعنی-

 .فرو کرد رهنشیهم رنگ پ نشیشلوار ج بیج یزد و دست هاش رو تو یخند پوز

 !درست مثل االنت! من نگفتم که ناراحت شدم نیبب-

با  یکرد و بعد از لحظه ا یکنم. مکث لیخودم رو بهش تحم یکردم حرف ها یم یبا اون بود و مدام سع حق
 .زد یپلک آروم نیدلنش یلبخند

 !بگم تشکر دیهم شرمنده البته با شبیبابت د یراست-

خواستم  یناراحت شدم نم یلیکرد، خ فیسامان برام تعر»گرد شده ام نگاهش کردم که گفت: یچشم ها با
 «.قرارت بدم تیمعذور یتو

 !بودم دهیمپس اون هم فه ی. وادمیلب گز آروم

خوام توجهش رو  یم گهید یکرد متل دخترا یبه اون چرا گفته بود؟! حاال حتماً فکر م گهیدست سامان! د از
 !جلب کنم

 یقبلش داده باشن با ژست خاص ی قهیچند دق یبه حرف ها یکه جواب دندون شکن نیا یو برا هیاز ثان بعد
 « ...اصالً چرا همش ن؟یذار یدهن من م یآخه چرا حرف تو د؟یقرارداد تیگفته من رو تو معذور یک»گفتم:

ذاشت  یم شیدستش رو به نما هیو  دیسف یکه دندون ها یقشنگ یبار با خنده  نیو ا دیحرفم پر یتو بازم
 .کرد نییسر باال و پا

 !بود یآره جواب دندون شکن-

گرفته  تیمیباره صم کیکه  یو با لحن دمیدر کنترلش داشتم. لب هام رو ورچ یخنده ام گرفته بود و سع خودمم
 «.فتمیبا تو در ب دیکه نبا دمیهم فهم ونیا یول»بود گفتم:

 !شده بود و اون حرف رو زدم مانهیلحنم باهاش صم یاون جور هویهم نتونستم خودم رو درک کنم چرا  هنوز

 ینبودم و در برابر پسرا ضعف یجنبه ا یجنبه کرده بودند هرچند که دختر ب یمن رو ب یکه لبخند هاش کم انگار
 !نداشتم

 «!فکرشم نکن یحت»شد آروم کنار گوشم گفت: یکه از کنارم رد م یزد و درحال یکه زدم پوز خند یحرف با

که چه قدر  یاندازه گشاد شده بود. وا یکه از اون حرفش ب یبودم و مردمک ستادهیو مبهوت همون جا ا مات
 !بود فتهیهم خودش
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ً یچند لحظه چشم هام رو بستم و عم یام شد. برا ینیهوا وارد ب یعطر به جا مونده اش بکه  دمیکش ینفس  قا
و پلک باز کردم. آماده شده بود و  دمیبلند رخساره از جا پر یهم زده بود. با صدا یاستشمامش کردم، چه عطر

 .اومده بود رونیاز اتاق ب

 !دیزهرمار چه خبرته زهره ام ترک-

 .کرد یا خنده

 !؟یکرد یکار م یچ یو بسته بودحاال چرا چشات ؟یجا نبود نیواال خب انگار ا د،یببخشآخ -

 :طفره رفتن جواب دادم با

 .بچه ها منتظرن گهید میبر ایب ،یچیه... ه-

 .میرفت یسمت در خروج گهیباهم د و

به راه  یجاده  یپشت سر هم تو نیشدن بچه ها، سه ماش میو با تقس میرفتن شده بود یآماده  یهمگ
 یجلوتر از ما حرکت م ربدیو ه یهم با مرتض هیو بق میسامان بود نیو رخساره سوار ماش نی. من، حسمیافتاد

 .کردند

ذاشتند، سامان هم به  یم گهیکردند و سر به سر هم د یو رخساره مدام با هم کل کل م نیطول راه حس در
که ساکت بود من  ی. تنها کسدیخند یط مپرتأسف سرش فق یسر و تهشون با تکون ها یب یاون بحث ها

و با آرنجش آروم بهم  ودشده ب هیقض نیا یزدم. رخساره متوجه  یم یبار لبخند کم رنگ کی قهیبودم که چند دق
 .زد

 بگو؟ یزیچ هیخب تو هم  یقدر ساکت نیچرا ا هیچ-

 .زدم دید نیماش شهیرو از ش رونیدادم و ب یام رو به صندل هیتک

 بگم؟ یمثالً چ-

همه که مثل تو »کرد گفت: یجلو، موهاش رو درست م ی نهیآ یکه تو یمتوجه حرفم شده بود و در حال نیحس
 «!تو نفس کم اوردم یرخساره جان، واال من به جا ستنیوراج ن

 !تو؟ ایزنم  یحرف م ادی:کوفت، من زرخساره

 .من دوخت باز به نهیآ ینگاهش رو از تو ،یاون حرف رخساره، با لحن مظلوم با

 ادبه؟ یچه قدر هم ب ینیب یقسم جون! م ینیب یم-

و مدام با گفتن اون  نیکیو معتقد بود که هردو اسم  زدیمن رو قسم صدا م یو مسخرگ یاوقات با شوخ شتریب
 فیحر یبود و کس جهینت یکرد، جر و بحثم کردن باهاش هم که کامالً ب یم تمیو اذ ذاشتیاسم سر به سرم م

 :رو ادا کرد یکج و کوله ا یجمله  یشد. در ادامه هم با لحن خنده دار یزبونش نم

 !تیداره نه ترب یاصالً نه خانوادگ ینیب یم-
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 .کرد یبه جاده بود و تک هم خنده ا رهیخ سامان

 !یآخ که تو هم چه قدر مظلوم و مؤدب-

 !گفت سامان؟ یبکن اصالض کس وتی:تو رانندگنیحس

 .دراورد ییبا کج کردن لب دهنش، براش ادا رخساره

 .جون نیحس یبش عیخب کمتر نُطق کن تا کمتر ضا-

 !خانم حرف زد ونایف نیبابا باز ا ی:انیحس

 !ی:البد تو هم شرکرخساره

 .به عقب انداخت ینگاه میکرد و ن ی خنده

 .نه یکیاوه عمراً، واال حاضرم خر شرک باشم اما شوهر تو -

 :براش تاب داد یچشم یو مسخرگ ضیطور هم سامان. رخساره با غ نیگرفته بود، هم حرفش خنده ام از

آخه اونم مثل خودت مغز نداره کالً  ادیبهت م شتریب یلیچون خ ینکه من از خدامه! همون بهتر خر شرک باش-
 .نظر نیاز ا نیراحت

 .بگم که گوسفندم مغز داره رخساره جان نمی! البته بال نسبت شما ای:آهان االن شما مغز دارنیحس

 گهیباز بهم د ن،یپس کله اش زد. با اعتراضِ حس یاون حرفش، دست رخساره سمتش دراز شد و ضربه ا با
 .میدیخند یو من و سامان هم همچنان فقط بهشون م دندیپر

بود؛ پر از  یه سرسبز قشنگکردم. را یرو نگاه م رونیسمت پنجره داده بودم و ب اهویرو باز به دور از ه نگاهم
خودش  یهنوز سرسبز عتیبود و طب زییپا لیو پر شاخه و برگ. اوا کیکوچ یسبز رنگ و در ختچه ها یتپه ها

 .رو داشت

درخت بود. تا چشم  یکرد ی. هرطرف رو که نگاه ممیهم بود، توقف کرد یرستوران که باغ بزرگ و قشنگ یجلو
 .آدم یکرد تخت بود و کل یکار م

 یروش گذاشته بودند و صدا ،یا یرنگ زغال ییقرار داشت که سماور طال یچوب یباغ هم تخت یورود یجلو
 یهم از اون جا رد م یدرخت ها، فضا رو پر کرده بود. هر کس یرو یقلقله و جوشش همراه با آواز کنجشگ ها

 نیبودند و ماش دهیدادند. بچه ها زودتر از ما رس یرو ادامه م رشونیخورد و باز مس یم ییراه چا نیشد ب
ِ یهاشون مقابل د  میبود یبا چشم به دنبال تخت م،یعبور کرد یباغ کنار هم، پارک شده بود. از نگهبان یآجر وار

باغ بود و بچه اون جا  یکه وسط ها یسمت تخت نیحس یبا اشاره  یا قهیکه بچه نشستنه بودند و بعد از دق
 .میبودند رفت

و  ربدیتخت کنار ه یباال نیهم از طرف اون. سامان و حس شنهادیپ نیبود و ا نیحس یباغ از دوستا صاحب
باغ رو صدا کرد و بعد از  یاز کارگر ها یکی نی. حسمیتخت جا گرفت ینشستند. من و رخساره هم لبه  یمرتض

رنگ بودند  یریگیج یشده  یبطال کو یها قهیبا لباس مخصوص کارکنان باغ که جل یپسر نوجوون قهیچند دق
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 بیاش رو از ج یکه گوش یزانو گذاشت و در حال یدستش رو رو هی نیسمتمون اومد. حس د،یسف رهنیبا پ
 :دیتخت، رو به پسر نووجون پرس یبا گذاشتنش رو د،یکش یم رونیشلوارش ب

 هستش؟ یداش عل نیگل، بب ی یبه اقا مجتب-

رفتن  نیشون از کانادا اومده بودن واسه هم رهیآقا همش ینه عل»زد و گفت: ینوجوون لبخند کش دار پسر
 «.خونه

 .طور ممنون نی:که انیحس

 :دیپرس ضشیعر یبا همون لبخند ن،یاز اون حرف حس بعد

 .البته دوغ با گل پَرهم هست یزعفرون یچا ایشربت، آبِ خنک  ارم؟یبراتون ب یخان االن چ نیخب حس-

. دمت گرم ونینبات، دوتا هم قل یبه تعداد چا»اش انداخت و در جواب گفت: یوشگ یبه صفحه  ینگاه
 «.داداش

رو با ولع استشمام کردم،  رشینظ یب یبود و هوا یچشم نواز و قشنگ یازمون دور شد. فصا یگفتن چشم با
چشمم به  یلحظه ا یچرخوندم که برا یکرد. نگاهم رو به اطراف م یرو به آدم منتقل م یچه قدر که حس خوب

انگشت باال و  دنیرو با کش اشاش فرو کرده بود و صفحه  یگوش یپر جذبه سرش رو تو یافتاد؛ با اخم ربدیه
 .کرد یم نییپا

ساکت بود و کم حرف، اون سکوت و مرموز بودنش هم باعث شده بود که  زدندیکه همش حرف م هیبق برعکس
 .ها بودم که رخساره به پهلوم زد فکر نیهم یدر موردش کنجکاو بشم. تو شتریب

 حواست کجاست؟ هیچ-

من  یاصالً تو چرا همش تو کارا ؟یچ یعنیوا »زدم گفتم: یکه آروم حرف م یدستپاچه شده بودم و در حال یکم
 «.بابا یا یکش یسرک م

 .داد لمیطعنه دار تحو یا خنده

 .کشم یسرک نم تیدزدک یتو نگاه ها گهیباشه د-

 .مسخره زدم یپلک زدم و لبخند مغضوب

 !همه درک و شعورت نیممنون بابت ا-

 یشد و با نگاه ها یم دهیمدام حواسم سمت اون کش اریاخت یزمزمه کردم. ب ییلب بچه پررو ریدر ادامه ز و
 ییو طال کیزهره که استکان کمر بار یتوجه بود! باصدا یب یلینظرش داشتم اما برعکس من اون خ ریکنجکاوم ز

 .رو طرفم گرفته بود به خودم اومدم یرنگ چا

 .ممنون-

 تو دختر؟ یی:کجازهره
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 .هیقشنگ یمنظره  یلیکردم متوجه نشدم، آخه خ یببخش داشتم اطراف رو نگاه م-

 «!و البته جذاب هیقشنگ یاوهوم واقعاً منظره »گفت: یگوشم با بدجنس یرو که گفتم رخساره آروم تو نیا

 :لب زدم یظاهر یقفل شدم با لبخند یدندون ها یالبه ال از

 !شنون که یخرده آروم تر االن همه م هی-

 .رفت یمگه از رو م اما

 که منظره اطراف قشنگه؟ نیرو؟ ا یچ-

 .یکن یو ذله ماوف که آدم-

 یرو م هیاورد و بق یدرم یمدام مسخره باز نیشد. حس یباال پروند و با خنده مشغول خوردن چا یا شونه
 .بچه ها رو عوض کرده بود یحال و هوا یحسابخندوند که 

رو کرده  فشیتعر یهم حساب نیکه حس میناهار چلو کباب سفارش داد یبچه برا یو موافقت همه  دییتأ با
 .بود

اش رو هم  گهید یبزنم و قسمت ها یچرخ هیباغ  یخواست تو یخوشم اومده بود و دلم م یلیاون جا خ از
ً یدست گرفته بود و عم یرو تو ونیکه شلنگ قل نیمنظور از جام بلند شدم. رو به حس نیبه هم نم،یبب پک  قا
 «و بشورم؟تونم دستام یکجا م نیحس»داد، گفتم: یهوا حرکت م یو دودش رو حلقه مانند تو زدیم

سامان  یوبود که اگر جل یطور یمرتض یشد. نگاه و حالت چهره  دهیسمتم کش ربدیو ه یها از جمله مرتض نگاه
 !کردم یام م یشد و همراه یتونست، حتماً از جاش بلند م یم

 .اون جاست یبهداشت سیبود، سرو یورود کیکه نزد ی:کنار اون دکه انیحس

 «؟یبر یخوا یم ییتنها»خواستم برم سامان گفت: یکه م نیهم

 !خب کهیآره نزد-

 .اون حرفم با چشم و ابرو به رخساره اشاره داد با

 .همراهش بروتو هم -

باشد »دور گلدار، در جواب گفت: ینلبعک یگرفته بود و با قرار دادنش تو ردستیرو تو یاستکان دوم چا رخساره
 «.میر یامو تموم کنم تا سرد نشده بعد م ییفقط بذار چا

 .شونه اش قرار دادم یرو رو دستم

 .و بخورات یین چا***ینه تو بش-

 .دمیدر ادامه رو به سامان چرخ و

 .ستین یازیگردم ن یزود برم-
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 !خان ینه پلنگ سام ریجا نه گرگ داره نه ش نی:انیحس

کرد و  ینگاه یچشم ریگرفت ز یم نیرو از حس ونیکه قل یهم که تا اون لحظه ساکت بود درحال ربدیه
 «.بهتره رخساره همراهش بره یول»گفت:

دادن به سامان، از تخت فاصله  نانیجاخورده بودم و باالخره با اطم یاش با سامان کم یحرفش و هم نظر از
زدم. واقعاً  یم دیداشتم و با چرخوند سر اطراف رو نگاه د یباغ به راه افتادم.آروم آروم قدم بر م یگرفتم و تو

 .بود یقشنگ یلیخ یجا

هم چمن  گهید یاطراف تخت هاانداخته بود.  نیباغ طن یانبوه درخت ها، تو ونیگنجشکَک ها همچنان م یصدا
 یدکه ا کیفضا رو قشنگ تر کرده بودند. نزد یلیبرش داده شده بود که خ یهندس یبا طرح و شکل ها ییها

با پوست سبزه  یدکه که مرد حبکم هم تنقالت بخرم. صا هی. به طرف دکه رفتم تا دمیگفته بود، رس نیکه حس
کلفتش  یابرو یتا هیذاشت  یپاکت م یرو که گفته بودم تو ییزایکه چ یدر حال کل،یهم درشت ه یبود و حساب

 «؟یآبج یخوا ینم یا گهید زیچ»رو باال انداخت و گفت:

 .نه ممنون-

چشمم به دوتا پسر جوون افتاد  یلحظه ا یخواستم برگردم که برا یبودم حساب کردم و م دهیرو که خر ییزایچ
بلند، با دست به من اشاره داد انگار که داشتند درمورد من  ییاز اون پسرا با قد و باال یکیمسن تر، که  یو مرد

 !زدندیحرف م

بعد از لحظه  بشونیو غر بیعج یها بتیبودم چون با اون ه دهیترس یهم حساب یبود و از طرف بیعج برام
 چیهوا برام تکون داد. بدون ه یتو یشون دست یکیسمتم قدم برداشتند و  ادمون،ینه چندان ز یاز فاصله  یا

کنند و روز بچه ها رو خراب  جادیابرام  یمزاحمت نکهیکردم. از ا دنیشروع به دو دهیترس یبا نگاه یا یمعطل
 یدادم و تو یشتریدل نگرون و مضطرب بودم، به نفس نفس افتاده بودم و به قدم ها سرعت ب یکنم حساب

 !بود ربدیسرم رو باال گرفتم. ه دهیترس ییا چشم هابرخورد کردم. ب یهمون لحظه بود که به کس

 :دیپرس یعقب رفتم که با نگران عیسر

 ؟یدیدو یم یشده؟ چرا داشت یچ-

مگه با تو »ام کرد و گفت: یاش بررس ینگران پشت سرم رو نگاه کنم که با نگاه عصب دمیترس یهم م هنوز
 «افتاده؟ یچه اتفاق ؟یزنیچرا نفس نفس م ستمین

 « ...... فقطستین یزیچ...چ»گفتم: دهیبر دهیبر

 .صورتم رو از نظر گذروند یشده اش اجزا زیهاش رو به کمر زد و با نگاه ر دست

 ...دنب ینکنه کس نمیبب-

 :دیبا تر کردن لب هاش پرس ینفس دنیرو خورد و بعد از کش حرفش

 آره؟ باتوام؟-
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 ؟یچرا اومد ؟یکن یکار م یجا چ نیاصالً تو ا ستین یزیگ... گفتم که چ-

 .به اطراف چرخوند یاش سر یعصب یناخواسته تو خطابش کرده بودم. با نگاه ها بازهم

 .شه یخب االن معلوم م یلیخ-

 :با اشاره به پشت سرم ادامه داد و

 .اون ور چه خبره نمیبب رمیم-

دادن  صلهیکردن و فجمع و جور  یمنظور برا نیو به هم دمیدرست بشه ترس یبفهمه و دردسر نکهیلحظه از ا هی
 «.میبهتره برگرد ستین یزیگفتم که چ ؟یکن یبابا چرا باور نم یا»به ماجرا گفتم:

به طرف  خواستیکه م نیماجرا. هم یرفتن و در اوردن ته و تو یهام براش قابل باور نبود و مصر بود برا حیتوج
که به طرفم  نیمتوجه کارم نبودم و هن. اصالً دمیرو از پشت کش رهنشیپ عیحرکت سر هی یدکه قدم برداره تو

 .دمیبرگشت شرم زده دستم رو عقب کش

 .گم فقط نرو یخب اشه، بهت م یلیخ-

 .کرد نییباال و پا یزد، سر هیو بعد به کمرش تک دیرو دور دهنش کش دستش

 !دنبالت کرده یپس درست حدس زدم، کس-

 :طفره رفتن جواب دادم با

پشت سرمه  یلحظه حس کردم کس هیخودمه  ریخب همش تقص ستین ینک یکه فکر م یاون طور یعنینه -
 ...نبود که بخواد یاشتباه کردم چون اصالً کس دمیاما فهم ادیو داره دنبالم م

 :ادامه بدم و با طعنه گفت نذاشت

 «!؟یزد ینفس نفس م یاون جور یهمون حس اشتباه داشت یواسه  پس»

 «.دمیلحظه ترس هی گه،یکارکنم د یخب چ»گفتم: یظاهر یباال انداختم و با لبخند یا شونه

و  یکرد یکاش حرفم رو گوش م یا یخب ول یلیخ»کرد حرف هام رو باور کنه گفت: یم یکه سع یدرحال
 «.جا نیا یاومد ینم ییتنها

 : با حرکت سر به رو به رو اشاره داد و

 .گهید میبهتر بر-

. هنوز هم در عجب بودم که چرا اون پسرا به من میسمت بچه ها به راه افتاد گهیزدم و باهم د یلبخند آسوده
 یبه عقب چرخوندم اما نه، خبر یکرده بود. مضطرب سر ریدرگ یموضوع ذهنم رو تا حدود نیدادند و ا یاشاره م

چه سوق دادم  ربدیرو سمت ه نگاهم. ومدیبه چشمم ن یزیشلوغ چ یاون رفت و آمد ها ونیازشون بود و م
 .بهم داده بود یبیعج تیقدر که با بودنش از ترسم کم کرده بود و کنارش راه رفتن احساس امن
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 :دمیبهش انداختم وپرس ینگاه مین میرفت یکه راه م یطور همون

 ؟یرفت یم ییجا یتو چرا اومده بود یراست-

 .نگاهم کرد گذرا

 .ییتو هم کجا نمینه اومده بودم جواب تلفنم رو بدم که سامان گفت بب-

 یم زایچ نیدلت از ا یگفت یاگه م»زد و گفت: یکرد لبخند قشنگ یدستم اشاره م یکه به پاکت تو یدر حال و
 «.گرفتم یرفتم برات م یخواد م

چراکه شستن دست هام رو بهونه  دمیخجالت کش یلحظه هم کم هی یدستم نگاه کردم که برا یپاکت تو به
 .چندساله ام یدختر بچه  هیکردم  یبد باز هم فکر مکرده بودم. با اون رفتارم ال

 .هم فشردم یمحو زدم و لب رو لبخند

 یواسه  رمیخرده هم تنقالت بگ هیچشمم به اون دکه افتاد، گفتم  گهیو بشورم که دخب اومده بودم دستام-
 .بچه ها

 :دیشده بود پرس یجد یکه کم یعبور کردن از کنار اون موضوع حرفم، در حال با

 ؟یکه بهتر نیمثل ا-

 .از اون حالتم زد یگفتم که لبخند یهان یخنگ با

 .یایبنظر بهتر م شیگم، نسبت به چند روز پ یو محالت-

نشم. راستش  یزیچ یمتوجه  یلیخ دیکم شلوغه شا هیآره بهترم البته االن دور و ورم  یدونم ول یاها، خب نم-
 .ترسم یکم م هیبابت هم  نیاز ا

 ؟یترس؟ از چ-

از تنها شدن با خاطرات آقاجون، تنها »صدا دار و پر آه، فوت کردم و با قدم برداشتن در کنارش گفتم: ینفس
 «.ترسم یخرده م هیکه همه برن و تنها بمونم  نیشدن با خودم، از ا

داشت  یرنگش فرو کرده بود و کنارم قدم برم یمشک نیشلوار ج بیج یهمون حال که دست هاش رو تو در
 «.یاون جا نباش یتون یخب م»گفت:

 .پرسشگرانه ام رو سمتش چرخوندم نگاه

 اون جا نباشم متوجه منظورت نشدم؟ یچ یعنی-

 .اش نشست یشونیپ نیب ینیزد و چ ینیو دلنش حیمل لبخند

 .یمدت از اون جا دور باش هیکه  نیخب منظورم ا-

 .راجبع بش فکر کنم دیبا یعنیدونم خب  ینم-
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 .شهیباش حالت بهتر م مطمئن-

و  یو چه قدر که اون لحظه از اون همراه میزد یحرف م گهیو با هم د میرفت یراه م گهیهم د یبه شونه  شونه
شلوارش  بیج یاش حرفش رو قطع کرد و از تو یکنارش داشتم. با به صدا دراومدن گوش یگف و گو، حس خوب

 :به صفحه اش جواب داد ی. بعد از انداختن نگاهدشیکش رونیب

 .میباشه داداشم اومد میایم میمنه، دار شیجانم؟ آره پ-

 :دمیرو قطع کرد که پرس یگوش

 سامان بود؟-

 .قرارش داد ب،یج یتو باز

 .نگران شده یکرد ریآره د-

 .با حرکت سر رو به جلو اشاره داد و

 .بچه ها شیپ میبهتره زود تر برگرد-

 .میکه بچه ها نشسته بودند رفت یبلندتر سمت تخت ییبا اون حرف با قدم ها و

 :دیبالفاصله پرس دنمیسامان با د میدیتخت رس کیکه نزد نیهم

 ؟یکرد ریقد د نیچرا ا-

 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هی یمیباال اوردم و با لبخند مال یدستم رو کم یتو پاکت

 .شد رید نیهم یگرفتم واسه  یکم خوراک هیآخه -

 !کجا مونده؟ ایگفتم خدا ،یگفت یقبلش م:خب سامان

خب حاال تو هم چه »کردن ابروش، گفت: یداد و با کمون رونیرو ب ونشیقل ظیدود غل نیاون حرفش، حس با
 «!مگه کجا رفته بود؟ یکن یقدر شلوغش م

 .کرد فیخف یهوا دود رو کنار زد و سرفه ا یبا تکون دادن دستش تو سامان

که با  یقبل یآدم نامربوط رفت و آمد دارن، دفعه  یجا کل نیچه خبرته بعدشم ا نیحس یبابا خفه مون کرد-
 .جا زده بودن نیخانومه رو هم هی فیک ادته؟ی ومیهم اومد

 !داشِ من فتهیاتفاقا ب نیاز ا ستیکه قرار ن شهی:همنیحس

 یکردم؛ با خنده  نگاه ربدیلبم به ه دنیبودم و با گز دهیخجالت کش یبچه ها کم یسرزنش سامان جلو از
نباشم. متقابالً  ریسامان دلگ یخواست بگه که از شماتت ها یم ییجورا هیهم گذاشت و  یپلک رو یقشنگ
گوشم  یو تو دیخند دجنسانهکنار رخساره نشستم. با نشستنم، ب م،یزدم و با گرفتن پاکت ها سمت مر یلبخند
 «!دنبالت میقشنگ رو بفرست یکه منظره  یتنها بر یخواست یم گهیبله د»گفت:
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 :ادامه داد زشیآم طنتیش یبا خنده  و

 !یاونم چه منظره ا-

 .کرد یم یبهش گفتم و خواستم ساکت شه اما همچنان حراف یدندون هام آروم کوفت یال به ال از

 !دنبالم نیفرست یو مدونستم که اون یها آخه من از کجا م یگیم ییزایچ هی-

نسبتاً بلند، متذکراً  ییکه با در رفتن از کوره با صدا ذاشتیتمام سر به سرم م یو با بدجنس دیخند یچنان م هم
 نمیها! بگو بب یاعصاب معصاب ندار» با خنده گفت: نیو حس دیاسمش رو صدا زدم. نگاه ها سمت من چرخ

 «؟یکرد یقاط یجور نیگفته که ا یخانومه وراج باز چ ونایف نیا

 .ش کج کردبرا یلب و دهن رخساره

 ؟یبه توچه مگه تو فضول-

. رخساره با دندیخند یباز کل کلش رو با رخساره شروع کرده بود و بچه ها هم م یبا خنده و شوخ نیحس
 نیحس»که خودش هم خنده اش گرفته بود گفت: یدر حال یزیآم دیکه جلوش بود با لحن تهد یوانیبرداشتن ل

 «.کنما یبه خدا پرت م

 .تاب داد یبا اعتراض چشم نیرو به حس میمر

 .گشنمونه خب ارنیپاشو بگو ناهارو ب گه،یبسه د یمسخره باز نیحس-

. باالخره از دود و ارندیخواستند که بگه و ناهار رو زودتر ب نیبچه ها معترضانه رو به حس یهمه  میحرف مر با
تند  ییپا کرد با قدم هااز جاش بلند شد. کفش هاش رو به  یدل کند و با گرفتنش سمت مرتض ونیدم قل

 .ازمون دور شد

 نی. حسمیبا اشتها مشغول خوردن شد یبعد ناهارو که چلو کباب بود با مخلفات، اوردند و همگ ی قهیدق چند
که  یبه غذا، در حال یلیم ی. باالخره بعد از چند روز بدندیخند یهم م هیپروند و بق یغذا مزه م نیهم مرتب ب

 .هم گرسنه بودم، با اشتها شروع به خوردن کردم یحساب

سمتش  یلحظه ا یشروع به زنگ خوردن کرد. همه نگاه ها برا ربدیه یکه گوش میخوردن ناهار بود مشغول
 هینظرش داشتم.  ریشد اما باز هم حواسشون رو به خوردن ناهار دادند و فقط من بودم که باز هم ز دهیکش

 یکه نصفه  یلقمه ا ادن. بعد از قورت ددیکش رونیشلوارش ب بیج یو از توپاش رو دراز کرد و تلفنش ر
 :جواب داد یا انهیگلوش بود با لحن شاک

 خب؟ ک،یعل ه؟یالو؟ چ-

-... 

زنگ زد  یخودش تا خودم برگردم آره، آره. فقط محسن یمغازه  یبگو اونا رو هم بذار تو یبابا خب به مجتب یا-
 خب؟ کیباش تو بوت اره،یبحواست باشه، گفت قراره جنس 

-... 
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فرستم ور  یتو رو هم م ینباش کیبوت یو تو ادیب یگفتم، فرگل محسن ینره چ ادتیمونم  ینم یلیگفتم که خ-
 .گفته باشم تیو گرام زیدلِ اون صبا جونت، دوست عز

اش  یشونیبه پ ینیچ د،یرس یکه از پشت تلفن به گوش م یمانند غیج یاز صدا یدر ادامه با اخم و کالفگ و
 .انداخت

 .کنم یسرم دارم ناهار کوفت م ریخ یزن یدختر تو چه قدر حرف م یوا-

ً  یخب قطع م یلیخ  .کنم، فعال

کم خشن و مغرورانه بود  هیگرفت  یکه م یو ژست افهیکم جا خورده بودم. هرچند که ق هیلحن حرف زدنش  از
. از اون برخوردش هم معلوم بود که از دست اون دادیمهربون و خوش رفتار تر نشون م یاما در بر خورد حساب

دهنش  یرو به زور تو یلقمه ا نیحسرو قطع کرد که  یشکاره. گوش یبود، حساب کشیشاگرد بوت ایکه گو یدختر
 «!یرو اخراج کن ایطفلک نیا ادی یآخه تو چه طور دلت م» چپوند و گفت:

 :ه دادرو بهش ادام یبعد از قورت دادن لقمه اش با چشمک و

 مثل صبا خوشگله؟ نمیحال ا نمیبب-

 .چشم چرخوند ضیکرد و پر غ یظیاخم غل ربدیکه زد ه یحرف با

 دخترا؟ یچه طرز حرف زدنه جلو نیا شعوریآخه ب-

 .ستنین بهیکه غر نایبابا ا یگ یم ی:چنیحس

 :و حرکت دست هاش رو به جمع ادامه داد یبا مسخرگ و

تالش  ی جهیباشه نت یهرچ م،یچون محصول مشترک شتریب میمونن البته مر یمن م یهمه شونم مثل خواهرا-
 .گهید میجون میس میآقا محسن و س یها

کرد خنده اش رو کنترل  یم یکه سع یهم در حال ربدیخنده. ه ریز میزد یزد، همگ یفکر یب نیکه در ع یحرف با
آدم  یخوایم یک یخاک بر سر نفهمت کنم تو یعنی»متأثر گفت: نیکنه با جمع کردن لب هاش رو به حس

 «.!یش

 .هم با خنده سر تکون داد یمرتض

رو تابلو کرد. آخرشم  چارهیب ی! واال از بس رفت و اومد، دختره ؟یبد یمثل صبا فرار نمیا یخوا ینکنه م هیچ-
 .داد شیکه فرار

 .حق به جانب و مظلوم لب هاش رو جمع کرد یا افهیبا ق ،یحرف مرتض با

بابام حرف  یو ک یخاستگار یای یم یگفت ک یم یشده بود و ه ریدختر جوگ هیمن چ ریبابا تقص یگ یم یچ-
 .حرفا نیو از ا یزن یم

 .هم جمع کرد و با حرکتشون، ادامه داد یخنده و لحن شمرده اش انگشت هاش رو تو با
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بده! بعدشم  شنهادیبعد پ رمیادبگیتلفظ کنم و  یدرست و حساب ولتیمنم بهش گفتم بابا اول بذار اسم و فام-
 .ازدواج دارم یای. فوبستیندارم چه کنم دست خودم ن یکه من اصالً با ازدواج سازگار دیدون یم

 .قرار داد نیکرد و دستش رو پشت حس یتک خنده ا سامان

 .میتو هست یموضوع ناسازگار نیا انیبله من کامالً در جر-

دونستم  یخب چه م یسامان جان ول یمرس»هنش چپوند و با همون دهن پرش گفت:رو داخل د یبعد ی لقمه
 «.داره یبرم یعشق و عاشق پیتر

 :که لقمه اش رو فرو داد با همون لحن مضحک و خنده دارش ادامه داد نیهم

رو از دست داده.  یناب سیبود چه ک دهیهم که تازه فهم چارهیدادم. دختره ب یمنم جواب منف گهید یچیه-
 .و رفتچشمش باشم بعدشم که گذاشت یتحمل کنه که من هروز جلو ونینتونست ا گهید یچیه

 .دیخند طنتیکه با ش میشده بود رهیپر خنده و ناباور بهش خ یبا نگاه ها یهمگ

 .جر بکشهچشمم ز  یجلو ینبودم جوون مردم اون جور یکردم که زودتر بره آخه راض ییکارا هیخب البته منم -

 .با گفتن اون حرف دست هاش رو رو به آسمون گرفت و

 .رهیقلب پاک و رئوف رو از من نگ نیباشه و ا یانشالله که خدا هم راض-

 .با خنده کله اش رو تکون داد یمرتض

 .خان نیشوم تو خبر داره حس تیخدا فقط از ن-

 یکه هنوز هم دست هاش رو باال گرفته بود با لحن مسخره ا یدر حال هیرو به بق یتوجه به حرف مرتض یب
 «...میاریراه سخت و پر مشقت  نیکه تو ا نیو از خدا بخوا دیبگ نیآم هیحاال همه با هم »گفت:

 .آب رو با برداشتن سمتش پرتاب کرد یحرفش تموم نشده بود که سامان بطر هنوز

 !تو؟ یاریهمه چرت و پرت رو از کجات درم نینفس بکش! بعدشم ا هیگه  یاون وقت به رخساره م-

 .از اون حرکت سامان، نگاهش کرد معترضانه

 ...الحق که مثل اون خواهرت قسم نفهم و-

نگاهش کردم و بعد از اون همه ساکت بودن  یافتادن نگاهش به من، حرفش رو خورد. با خنده چپ چپ با
 «!اشم هم بگو هیبق یخب اگه جرئت دار»گفتم:

 .هوا تکون دادم یتو زیآم دیدستم اشاره کردم و انگشتم رو تهد یتو وانیبه ل و

 .یکن یو مسخره مکنم. بار آخرتم باشه اسم من یتموم م یرو که رخساره نکرد چه طور یکار ینیتا بب-

 «.دیذره عفت کالم نداره باهاش دهن به دهن نش هی نیولش کن بابا ا»کرد و گفت: یهم خنده ا زهره
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 .دیدستش بود سرکش یرو که تو یدوغ وانیل

 !هیکیکه  اشونیکنن معن یم یاوالً که عفت خانومم خواهر ماست دوماً سوگند و قسم چه فرق-

چرخه تو  یس... سو... آ نم»با ادا گفت: اره،یکرد اسمم رو درست به زبون ب یم یکه سع یدر ادامه درحال و
 «!دهنم چه کنم خب؟

 .باال انداخت ییابرو یا هیو پر کنا زیهم با لبخند تمسخر آم ربدیه

 یکه از دست تو حرص م یکردم تنها کس یچرخه! واال فکر م یهمه چرت و پرت که خوب تو دهنت م نیاما ا-
 .خان نیکه آمار اعتراضات بدجور باالست حس نیخوره فقط منم! اما نه مثل ا

درجواب  نیلبم اومد. حس یرو یلبخند تشیجد نیهاش در ع یحرف زدن و شوخ یاون همه متانتش موقع  از
 .با حرکت دست بهش اشاره داد و با تأسف نگاهش کرد

 ...ذار یم هیبق شیو پخوره تخمش یمن م شیو پمونه دونش یمثل مرغ م دینیب یم ربدویه نیا-

 .دیتو حرفش پر یمرتض

 !ذره شعور؟ کیاز  غیواقعاً در-

 یچند تا دختر چه طور یجلو نیحداقلش دو به دو، دو به سه بود چه خبرتونه؟ بب میبابا جنگ جهان ی:انیحس
 دور برداشتن؟

 .اش بود اشاره کرد یگوش یکه سرش تو نایبعد از اون حرفش به م و

 !کنه یم یبه دسته نه اعتراض وانیته جنبه است نه ل ییخدا نیریبگ ادیزبون بسته  ینایم نیاصالً از ا-

جون، بعدشم  نیپنبه دانه حس ندیشتر در خواب ب»کرد و گفت: یاورد خنده ا یکه سرش رو باال م یدر حال نایم
 «شن؟یو چرت و پرتات تموم م یافت یاز زبون م یک نمیخوام بب یکه م نیسکوتم به خاطر ا

بابا حاال شترم که  یا»با تکون دادن سرش و حالت تأسف گفت: نیکه حس دنیبه خند میشروع کرد یهمگ
 «!میشد

 .با باز سر باال گرفت و

 .تر و نفهم تر شعوریب یکیاز  یکی ینیب یم یخدا-

 زد یحرف م زیر هی همچنان

و بچه ها ازش خواستند بحث رو تموم کنه اما  دندیپر گهیبهم د میاورد. در آخر هم با مر یدر م یمسخره باز و
 یمغضوب چشم میبرد. مر یلذت م یکرد و خودش هم حساب یم تیرو اذ میمر زشیبا زبون تند و ت الیخ یب

 « !ره یاز رو که نم دیو بحث کن رتا صبحم باهاش ج نیا دیبچه ها ولش کن»براش چرخوند و رو به ماها گفت:

 .خانوم می:خوبه ادامه بده مرنیحس
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 :ادامه داد میکردن چشم هاش رو به مر زیو ر زیآم دیبا لحن تهد و

َ ذاره؟ من  یو اون ورا نمپاش گهید یجه فُکلاون جو یعنی-  ...از تو اون شوهر یحال کی

 .زد یو تمسخرش، پوزخند یبا لحن پرشوخ یو بعد از مکث دیلبش کش ینداد، زبون رو ادامه

 یو مثل اسب حمل مزنشون فیکه ک ییمردا نیاز ا نیدختراست! اصالً ا هیشب شتریشوهر که چه عرض کنم ب-
 .که نگو ادیقدر بدم م نیافتن دنبالشون، ا یکنن و راه م

 .انداخت ینیاش رو چ ینیو ب ختیصورتش رو با گفتن اون حرف، بهم ر کیمیم و

 .اه اه حال بهم زنن به ولله-

خوردند به اون ادا و  یکه ناهارشون رو م یبامزه بود و بچه ها هم در حال یلیاورد خ یکه در م ییو اطوار ها ادا
کرده بود و با  یرو عصب میمر یبدجور دیدر مورد مج نیحس یها یی. حرف زدن و بدگودندیخند یخرف هاش م

 .هم قرار داد یحرص و بغض دندون رو

 .گم یو به بابا مبه خدا دونه به دونه اش یرو که زد ییهمه حرفا نیحس یشعوریب یلیخ-

 یدهنش جا داد و بعد از کم یرو که گرفته بود با فشار دادن انگشتش، به زور تو یبزرگ یلقمه  الیخ یب
 رونیکنه ب یخواد بشه فوق فوقش آقا محسن دوباره ما رو از خونه پرت م یم یحاال مگه چ»گفت: دنشیجو

 یاره اچ میچتر شم، چه کن ونکه بتونم روش ییهستن رفقا شهیمونم، مثل هم یجا و مکان نم یالبته که منم ب
 «.گهید ستین

 نیداشت آرومش کنه و با مداخله کردن رو به حس یگذاشته بود و سع میمر یشونه ها یدستش رو رو زهره
هم  یلیشنوه زشته خب. درضمن خ یوقت م هی یبگ یطور نیراجبش ا دیدومادتونه نبا دیمج نیحس»گفت:

 « .هیپسر خوب

 .تفاوت و با خنده و تمسخر سر تکون داد یب

 .دوماد! دوماد نه زهره جون برگ چغندر-

 :با لحن کش دارش و حرکت دست هاش ادامه داد و

 زونیبهش آو زایجور چ نیو ا فیهمه اشم لباس و ک الق،ید هیرسماً چوب لباس ومدهین رمونیواال، دوماد که گ-
 .کنن یم

لبش رو  یهم با دلخور میربرداره، م میرو بهش تذکر داد و خواست که دست از سر به سر گذاشتن مر سامان
 «؟یاریو در باشک من یخوا یخان م نیحس گهیبسه د»داخل دهنش جمع کرد و گفت:

 یو گوش ستادیزانو ا یاش شروع کرد به زنگ خوردن. رو یبگه گوش یزیرو بده و چ میکه جواب مر نیقبل از ا و
به صفحه اش و گرد شدن هم زمان چشم هاش، رو به جمع  یاورد. بعد از نگاه رونیب بشیاش رو از تو ج

 .مضطرب زد و جواب داد یلبخند

 :الو... جونم؟نیحس
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بغل، کم کرد.  یاش رو، با فشردن دکمه  یگوش یدوباره به ما لقمه اش رو قورت داد و صدا یبعد از نگاه و
 .رو به گوشش چسبوند یگوش یساختگ یکرد و با تعحب یمضحک یخنده 

آها اون  ست،ین یزیچ الیخ یاصالً ب یعنیو نشناختم. معلومه خوبم نه صبا جون! چه عجب شماره ات ییاِ تو-
شد نه بگم؟ چشم  یمگه م یتو خواست گهیبند کردم، آره د ربدیه شیپ کیبوت یو توکه آره حل شد دستش

تونم حرف بزنم  یهستم نم ییفقط االن جا نیبب گهید امی. اِ منمتیب یم ؟یندار یقربونت کار امی یباشه م
 .میزنی! بعداً حرف مشهینم نجایا گهیدختر خوب. نه د کالیباشه؟ آبار

رو قطع کرد و  ی. گوشمیدیخند یکه گفته بود، م یپر خنده به دروغ یبا صورت ها میخورد یکه غذا م یحال در
که  دیدیرو صفحه، د دمیو دشوک شدم اسمش هویخودمم  دیباور کن»حق به جانب گفت: یبالفاصله با لحن

 «.دمشیشه که ند یم یاون زنگ زد به جون خودش چند وقت

 .دیحرفش پر یتاب داد و تو یکنارش نشسته بود و چشم یکم یبا فاصله  نایم

مثل  یول یشناخت یو نمبود؟ تو که مثالً شماره اش یافتاده بود چ تیگوش یصفحه  یکه رو یاِ پس اون اسم-
 !بود؟! صبا جون ویکه س نیا

 .کرد نایروبه م ظیغ با

 من؟ یِ تو گوش یو بکنبه تو گفت دماغت یاصالً ک ،یزن یچرا حرف مفت م یدیتو از کجا د-

 .نیحس ییدروغ گو یلی:خنایم

 .سر چرخوند یالک یخنده دار و تأسف ییژستش رو عوض کرد با ادا نا،یحرف م با

 .نیمجبورم کرد یخواستم بگم ول ینم دیکن یوادار م ییو به چه کاراآدم نیبابا بب یا-

 .کرد یمکث

قلب رئوف  نیو بکشه منم که با اخواست خودش یو کرده بود مقصد جونش چارهیب یخب راستش دختره -
 ...گهیشه د یداره پرپر م یالک یجوون مردم الک نمیتونستم بب ینم

 .ناباورانه بچه ها حرفش رو خورد ینگاه ها با

 نگاه یطور نیبابا چرا ا یا-

 د؟یکن یم

 یپس کله اش زد و با حالت بامزه ا ،یو محکم با ضربِ دست رانهیغافلگ ربدیبه ما بود که ه نگاهش
 «!یگ یهمه دروغ م نیا یکش یخجالتم که نم»گفت:

 .باعث خنده مون شده بود یکه حساب دیاز جا پر هوی ربد،یه یپس گردن با

 تیوقت ن چیاصالً شما ه»کرد و در ادامه گفت: ربدینثار ه یلب وحش ریو ز رو پشت کله اش گذاشت دستش
 «.کرد یو نخواه دیکن یو درک نمپاک من
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 ختهیاش ر یشونیپ یرنگش رو که رو یقهوه ا یو با حرکت سر موها دیخند زیتمسخر آم ربدیکه زد ه یحرف با
 یفرگل به توچه ربط نمیبگو بب ونیپاکه اما ا تتیچه قدر ن انمیو که منم در جراوهوم اون»بودند باال داد و گفت:

 «ش؟یشناس ینم یداره؟ تو که گفت

 .یمن قبولش کرد ییآخه بهش گفتم با آشنا یبهش نگ یزیچ نی:جان حسنیحس

 .انداخت شیشونیبه پ ینیچ

 .کردم یداره عمراً قبولش م ییدرصد با تو آشنا کیدونستم  یباورکن اگه م-

نداشت از اصالً زبون  یتموم نیحس یها یی. حرف ها و بذله گودندیشروع کردند به خند یاون حرف باز همگ با
 .افتاد ینم

 سیشستن دست هام به سرو ی. برامیرفتن شد یکم کم آماده  ،یمخصوص و زغال یاز ناهار و خوردن چا بعد
سامان که با فاصله  نیخواستم سمت ماش یه مک نیاومدم. هم رونیاز باغ ب هیاز بق ریرفته بودم و د یبهداشت

»  یاز پشت سر شدم که مرتب جمله  یضمخت و مردونه ا یکنار جاده توقف کرده بود، برم متوجه صدا یا
کردن  دایپ نانیاطم یکرد. مطمئن نبودم که با من کار داشته باشه و برا یرو تکرار م «سنیخانم چند لحظه وا

شدم که با قدم  یچاق و شکم گنده ا یو نه، چهل ساله  یحدوداً س یسر به عقب چرخوندم که متوجه مرد
 .اومد یسمتم م یبلند یها

 ً  نیاز ا نمیصبح و اون دوتا پسر جوون ا یبودم. اون از ماجرا ستادهیبود و پر بهت سر جام ا بیبرام عج واقعا
 !کار داشت یاصالً باهام چ زدی. اما چرا صدام مستمیبا ستخوایکه با صدا زدنم ازم م هیمرد غرب

کشوندم. سامان منتظر بود و با خم  نیاومد سمت ماش یکه سمتم م یا هیبودم و نگاهم رو از مرد غرب جیگ
باز سر به  یکینزد یقدم ها یشدنش سمت پنجره از همون فاصله بهم اشاره داد که برم و سوار شم. با صدا

کردم که  یرنگش نگاه م یا هوهق یبود. جاخورده به چشم ها ستادهیمقابلم ا یکم یا فاصله عقب چرخوندم. ب
 .و صورت پر اخمش سمت مون اومد نیشدن از ماش ادهیبعد سامان با پ یچند لحظه 

 .ابروش رو پرسشگرانه باال پروند یبه من کرد و تا ینگاه

 باشن؟ یآقا ک نیشده سوگند؟ ا یزیچ-

 :خبر از همه جا جواب دادم یب

 !دونم ینم-

 «د؟یداشت یجان؟ امر»و اخم، گفت: تیشده از جد کیبهم نزد ییبا ابروها هیاون حرفم، رو به اون مرد غرب با

 یهم به طرفمون اومد. حساب ربدیبگه، ه یزیچ نکهیباد کرده بود اما قبل از ا یگفتن حرف یهاش رو برا لپ
کار داره و  یدونستم باهام چ ینم یبودم. حت دهیهم ترس یدرست بشه کم یدردسر نکهیاسترس داشتم و از ا

گه، موهاش رو به سمت باال جمع یکه با دست د یدستش رو به کمر زد و درحال ربدیخودم هم کنجکاو بودم. ه
 :دیکرد رو به سامان پرس یم

 اومده سامان؟ شیپ یمشکل-
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 .بدن حیتوض دیبا شونیدونم، ا ی:نمسامان

اش نشست بود. شلوار  یشونیپ یعرق رو زیر یمضطربش کرده بود و دونه ها یو سامان کم ربدیه حضور
سراسر اضطراب  یجا به جا و مرتب کرد. لبخند یو کمربندش رو کم دیشکم باال کش یگشادش رو تا رو یپارچه ا

 .لب هاش رو کش داد زیانگ

 .کنم یخواستم بابت صبح از خواهرمون عذر خواه یواال م-

 !؟یا یبود چه عذر خواه ینگاهش کردم اما منظورش چ جیگ

کنجکاو ما باز لبخند پر  ینگاه ها دنیکردم. با د یپرسشگرانه و پر بهت نگاهش م ربدیهم مثل سامان و ه من
 .به من کرد یزد و نگاه یاسترس

 نی. خواستم از ادیترس یلیخ د،ید بتیما رو با اون سر و وضع و ه یخواهرمون دوستا یصبح وقت تشیراست-
 .کنم یبابت ازشون عذرخواه

 ستادهیبود که کنار دوپسر جوونِ صبح ا یماجرا شده بودم و خوب که فکر کردم اون همون مرد یمتوجه  تازه
و اضطراب بند کوله ام رو  یکردند. از نگران یهاج و واج فقط نگاه م ربدی. سامان و هزدندیبود و باهم حرف م

بود و استرسم رو دوچندان  یو جد یعصبسامان  یفشردم. نگاه ها یانگشت هام م نیبودم و ب دست گرفته یتو
 !بشه یحساب یدعوا هیکردم االنه که  یکرده بودند، مدام هم با خودم فکر م

ِ یگیاورده بودند و پ رونیب نیماش یها سرشون رو از پنجره  بچه و اشاره سؤال  مایماجرا از همون فاصله با ا ر
نشست.  نیبشه که با خواست سامان باز داخل ماش ادهیپ نیخواست از ماش یهم م یمرتض یحت دندیپرس یم

کرد. باالخره بعد از گذشت  ینگاه م همب یو عصب انهینگاه کردم که شاک ربدیو به ه دمییدندون جو ریلبم رو ز
 :دی، پرسمشوشش یرو به چهره  ظیغل یبا اخم ربدیکه هاج و واج بودند، ه قهیچند دق

 خانوم دارن؟ نیبه ا یچه ربط ه؟یشم دوستتون ک یمتوجه نم-

 .اش قراررداد نهیس یخودش رو یمعرف یزد و دست هاش رو برا یدستپاچه ا لبخند

 .باغ یهستم از نگهبانا یرستم-

 یجلو ونتونیماش د،یصبح که شما اومد تشیخب راست»به من انداخت و رو به سامان گفت: یادامه نگاه در
 ییاز کسا یکی شونیبه دوستم گفتم که ا دمیخانم رو د نیهم ا یوقت گهید ن،یدوست ما پارک کرده بود نیماش

 دنیپرس یاش بود واسه  گهیدوست ما هم که همراه دوست د نیشدن. ا ادهیشمانگ پ نیهستند که از ماش
 ینه اما نم ایمال شماست  نیسؤال کنه که ماش شونیخواستن از ا یموضوع سمت خانم قدم برداشتن، م نیا

 !دنییشروع کردن به دو هویدونم چرا 

دندون بردم و بند  ریبود. لبم رو ز یشاک یماجرا شده بودند و نگاه هاشون به من هم حساب یتازه متوجه  هردو
 ن،یفرآ»گفت: یرستم یرو به آقا یزیآم هیبهم نگاه کرد و با لحن کنا یچپ چپ ربدیچنگ زدم. ه شتریکوله ام رو ب

 «!شه یم ادهیپ نیاز کدوم ماش یحواستون خوب جمعه که ک

 :ابروش رو باال انداخت و با همون لحن پر طعنه اش ادامه داد یتا هی یبعد از مکث و
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 !نیهست یمعلومه آدم حواس جمع-

 .باره قورت داد کیآب دهنش رو  ،یشدن دیشده بود و با سرخ و سف ربدیه هیمتوجه منظور و کنا یرستم یآقا

االن هم اومده بودم  ن،یخواستم به اون دوستمون کمک کنم هم یهستم اما من فقط م یبله آدم حواس جمع-
 .و شرمنده ام دنیترس یلیکه خ دمیفهم دمید ودنشونییدو یکنم چون وقت یاز خانوم عذر خواه

 یرستم یبه من، رو به آقا یو بعد از نگاه شماتت بار دیرنگش کش ییطال شیته ر یرو یدست سامان
 «.دیبر دیتون یم گهیشما د ستین یبه عذر خواه یازین»گفت:

چفت  ربدیه یانگشت ها نیبره بازوش ب خواستیکه م نیکرد و هم یشدن عذرخواه نهیهم با دست به س باز
 .صبح یسر دراوردن از ماجرا یماجرا نبود و مصر برا الیخ یشد. ب

 نیماش یما جلو نیماش دیمگه نگفت نمیخوام اون دوستتون رو هم بب ینشده م نه شما باش، هنوز حرفم تموم-
 !نخورده یکه تکون نیشد؟ ماش یشون پارک شده پس چ

شما بفرما »گفت: یبا پلک زدن آروم یرستم یبه آقا ربد،یرو به ه یضیو بعد از غ دیدستش رو کش سامان
 «.جناب

 .رو بدم شونیجواب ا دی:چشم اما قبل رفتن اجازه بدیرستم یآقا

عجله داشت و مجبور  یلیدوستمون که گفتم خ نیخب ا»رنگش گفت: رهیت یبا فشردن لب ها ربدیرو به ه و
 «.میبود نیدنبال صاحب ماش نمیهم یمن بره، واسه  نیشد با ماش

 :سامان پارک شده بود اشاره داد نیکه پشت سر ماش یرنگ ینقره ا یبه پژوه  و

 .دوست ما هنوز هم اونجاست نیکه ماش دینیب یم دیاگه دقت کن-

 .بفرما گهی:باشه ممنون شما دسامان

گفت  یکه چ یدیچه طرز برخورده؟ د نیا»اش گفت: یبا اخم و نگاه شاک ربدیکه ازمون دور شد رو به ه نیهم
 «.کنه یسوگنده که اصالً به حرف من توجه نم ریبعدشم همش تقص

 .شرم زده ام کرد یچشم ها یحرف سامان نگاه مغضوبش رو حواله  دییتأ در

 !نکنه و بعد بگه حواس جمعه یچشم چرون یجور نیکه ا یگرفت یرو هم م اروی نیحال ا دیاون که آره اما با-

 «.اورده بود رمونیاحمق رسماً گ ی کهیمرت»لب گفت: ریرو به اطراف چرخوند و با لحن پر حرصش ز نگاهش

 :رو به من گفت یزد و بچه ها هم منتظر مون بودند. سامان با اخم یهم و مرتب بوق م پشت نیحس

 «.میبر گهیخب سوگند خانوم بهتره د یلیخ»

دادن نفسش سمت  رونیبهم کرد و با ب یگره خورده اش نگاه ینگاه کردم که اون هم با ابرو ها ربدیه به
 نیبود که بهش دروغ گفتم. به طرف ماش دهیفهم گهیچون حاال د دمیکش یازش خجالت م یرفت. حساب نیماش
 :دیپرس نیو به محض سوار شدن حس میرفت
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 ارو؟یگفت  یم یبود چ یچ هیقض-

تو »برخورد نکنه، گفت: یپشت نیبه ماش نکهیباال بردن دقتش و ا یشده برا زیر یرو روشن کرد و با نگاه نیماش
 «.نیکم ادب داشته باش هی! زشته بابا دیکن یصدا م ارویچرا همه رو  ربدیو ه

 .صفحه فرو کرده بود یرفت و سرش رو تو یاش ور م یمعمول با گوش طبق

 .کرد یخنده ا تک

 .مؤدب بودن باها مون ناسازگاره میچه کن-

 !؟یدار یسازگار یفهمم پس تو با چ ی:من فقط نمسامان

خورده وگرنه قبالً که  نیهم پرش به پر ا ربدیه»:کرد و گفت یهم که تا اون لحظه ساکت بود خنده ا رخساره
 «!نبود یطور نیمدلش ا

که  مینرفته بود یلیحرکت کرد. خ گهید نیبه چپ و راست تکون داد و جلوتر از دو ماش یمتأثر سر یلبخند با
 یرو رو یدو دست، محکم گوش یبه صفحه اش انداخت و با گرفتنش تو یزنگ خورد. نگاه نیحس یگوش

 .گوشش چسبوند

 ؟یخوا ینم یزیچ نمیالو...؟ جونم، آره بابا راه افتادم. بب-

-... 

 ...خوشگل هیچه حرف نیباشه قربونت برم اَ ا-

گوشش چنگ زد و با قطع کردنش  یرو از رو یگوش عیحرکت سر هی یحرفش تموم نشده بود که سامان تو هنوز
 .پرت کرد نیماش یجلو

 «؟یکنیرم م هویچرا  یکار کرد یچ»ده اش از کار سامان، گفت:گردش ش یاعتراض و چشم ها با

نگاهش  ضیانگشت هاش، پر غ نیگفت. با چرخوندن فرمون ب ینیبا خنده به اون حرکت سامان آفر رخساره
 .کرد

 !تو؟ یذره شعور ندار هی یگ یم یخوا یم ینشسته! هر چرت و پرت نیماش یدختر تو ینیب یمگه نم-

عقلش تو دماغش  یهمه  نیا ربدیشعورش کجا بوده؟ به قول ه نیسامان! آخه ا یدیتازه فهم ونی:ارخساره
 .جمع شده

 .باال انداخت ییابرو نهیآ یوار رفته و خنده دارش از تو ی افهیرخساره با ق درجواب

 !از سخن بزرگان نمیا ایب-

 .دیخند زیآم طنتیدر ادامه ش و

 !دونم یخواد باشه اما تورو نم یاز بدنم که م یا هیباز خوبه من دارم حاال هر ناح-
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« ال إله إال الله»بعد از گفتن نیحس یگفت که سامان هم کالفه از زبون چند متر یشیدراورد و ه ییادا رخساره
 .فوت کرد ینفس ،یا

 .یستیاصالً حرف زدن بلد ن نیاز دست تو حس-

 !خان؟ یالل شم سام یخوا یبابا م ی:انیحس

ً ی:دقرخساره  .قا

دل  یسامان رو کالفه کرده بود. ب یهاش حساب یگفت و با حراف یمدام چرت و پرت م نیبه باغ حس دنیرس تا
هم حالم  یکردم، حساب یو اون نگهبان فکر م شیکم پ هی یکردم. هنوز هم به ماجرا یرو نگاه م رونیو دماغ ب

 یاز دست خودم عصبان یلیبود خ دهیفهمموضوع رو  ربدیکه ه نیکنفم کرده بود و از ا یرو گرفته بود و بدجور
 .بودم

 ربدیباز با ه نکهیو قبل از ا هیو زودتر از بق میشد ادهیباغ توقف کرد. همراه رخساره پ یجلو نیسه ماش هر
سبزه ها،  یبودند و رو دهیکش یبچه هام دست از باز ی. باغ ساکت بود و حتمیچشم تو چشم شم، داخل رفت

 یسبزه ها بلند شد و ل یمون از رو دنیبا د یرعلیبودند. ام دهیدراز کش السینه چندن بلند گ یدرخت ها ریز
و رخساره پس چال من یآبج»گفت: یبچگانه اش رو به رخساره با اخم نیریکنون سمتمون اومد. با زبون ش یل

 «؟یبا خودت نبلد

 .کرد یسمتش خم شد و لپش رو ماچ محکم و آبدار رخساره

 .کنم دارتیب ومدیقربونت برم، منم دلم ن یتو خواب بود میرفت آخه ما که-

و قشنگ  فیظر یبه هم بودند، دوباره اخم هیبا رخساره شب یاز تظر ظاهر یلیکه خ دشیصورت گرد و سف با
 .کرد

 .امیخواستم با هاتون ب یاما منم م-

 .دیدستش گرفت بوس یکوچولوش رو تو یدست ها رخساره

 .کن یبچه ها باز شیحتماً ببرمت حاال هم برو پ گهید یدم دفعه  یقول م-

 .رو به من دوخت اهشیدرشت و س یچشم ها زونشیهمچنان آو یاون حرف رخساره، با لب و لوچه  با

 .دیمنم با خودتون ببل گهید یسوگند تو هم بش بگو که دفعه  یآبج-

 یصورتش آخ یدستش رو دنیشد و با کش یهم شاک یبا کنترل حرصم، از لپش گرفتم که کم یکیکوچ گاز
 «.چشم حتماً قربونت برم یول دیاوخ ببخش»بهش زدم و با نوازش گونه اش گفتم: یزیگفت. چشمک ر

 .بچگانه باز طرف بچه ها رفت یبا ذوق دیخند یکه م یدرحال

اورده بود و با  رونیب فشیک یرو از تو ی. رخساره پاکت پفکمیباال رفت یلباس، هردو به طبقه  ضیتعو یبرا
که همچنان  یکردم و فکر یمانتوم رو آروم آروم باز م یمشغول خوردن بود. دکمه ها توریمان زیم ینشستن جلو

 .سوق دادم متششدم و نگاهم رو س دهیکش رونیرخساره از فکر ب یبود. با صدا ریدرگ
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 .نمیکن بب فیخب سوگند خانوم تعر-

 رو؟ یهان؟ چ-

 ؟یبگ یباشه که بخوا یزیچ دیخب گفتم شا»زبون گفت: ریدهنش گذاشت و با آب کردنش ز یرو تو یپفک
 «هوم؟

 !نه؟ گهید یریم یم یاز فضول یاالن دار یعنیآهان -

 .کرد یا خنده

ً یدق-  .قا

 «.صداقت یاوه، مرس»هام رو غنچه کردم و با تمسخر گفتم: لب

 .تاب داد یچشم دهیرنج

 .با انبر دست از دهن تو حرف بکشم دیگم اون وقت با یبه تو م امی یبشه م یکوفت من هرچ-

تشک چشم  یزدن دو کف دست و انداختن وزنم رو هیکردم و سمت تخت رفتم. با تک زونیکمد آو یرو تو مانتوم
 .کردم زیر

راجع  یهمه پسر دور و ورم بوده اما تا حاال ذره ا نی! آخه ا؟یحساس شد ربدیه یقدر رو نیتو چرا ا نمیبب-
 !؟یپرس ینم یزیچ ادی یسمتم م یمرتض یچه طور وقت ،یبهشون کنجکاو نشد

 .زد یدستش بود، گاز یرو که تو یپفک

 .دفعه فرق داره نیبود چون ا یسؤال خوب نیآفر-

 اون وقت؟ یاِ؟ چه فرق-

جلب  یکه توجه ات سمت کس ییتو نیدفعه ا نیچون ا»ابروش گفت: یکرد و با باال دادن تا یمرموز نگاه
 «.یتفاوت بود یب یلیکردن اما تو خ یبه تو توجه م هیبر عکس بوده خب، بق شهیشده! آخه هم

 .نگاهش کردم دهیماس یمتعجب با لبخند پر

 !قدر معلومه؟ نیا یعنیواقعاً -

 !پس هست یدید-

داره  یبیعج تیچون شخص ه،یاز سر کنجکاو شتریتوجه من به اون ب یعنینبود  نیمنظورم ا یگ یم ینه بابا چ-
 .یشناس یو متو که من نیو برام متفاوت اومد هم

تخت بلند  ی. از رومیو کلنجار رفت میبحث کرد گهیبفهمونم اشتباه متوجه شده با هم د نکهیا یرو برا قهیدق چند
 دوارمیام رفتم،یباشه سوگند خانم پذ»گفت: دیتخت جا داد، به پهلو دراز کش یخودش رو رو یشدم که با پرش
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 یبود چ یچ یزدیرستوران باهاش حرف م یواون مرده که جل هیقض نمی! حاال بگو ببیگیباشه که م یمون جوره
 «ن؟یگفت یم

 :کرد و گفت یزیر یکردم که خنده  فیرو براش تعر زیکردم، همه چ یکه اتاق شلوغم رو جمع و جور م یدرحال

 «!هم شده آقا یرتیچه غ اوه»

 یجلو شیمثالً چند وقت پ ن،یحس یکرد حت یکار رو م نیاون بود هم یهم جا یا گهیخب هرکس د هیچ-
 .از خجالتش در اومد یحساب نیداده بود که حس رینفر بهم گ هیآموزشگاه 

 .داد لمیتحو یخنده ا یبدجنس با

چهار  یاون جور یکنجکاو یباشه بابا اصالً تو فقط از رو ؟یبه من ثابت کن یخوا یرو م یچ حاتیتوج نیبا ا-
 .خواهر من دمیحواست بهش هست فهم یچشم

 .رو داخل دادم زیپشت م یبهش کردم صندل یاخم

 .کردم یم فیمن هم نبابد برات تعر گه،ید یجنبه ندار-

 .سرش برد ریکنار تخت گذاشت و دست هاش رو ز زیم یدستش بود، رو یرو که همچنان تو یپفک پاکت

 .کردم یکج و کوله نکن شوخ وافتیخب حاال ق-

 :ادامه داد ازهیخم با

 .شدم داریزود ب یلیکم بخوابم امروز خ هی-

 .نییرم پا یسر م هیپس منم -

 .دیبرو مامان سراغم رو گرفت بگو خسته بود خواب-

 .باشه-

دم  نی، همراه با شلوار جزانو یرو یبود و تا ریهاش حر نیکه آست یرنگ یمشک رهنیکمد لباس هام، پ یتو از
زدن  دیاومدم و بعد از مرتب کردن و د رونیو لباسم رو عوض کردم. از اتاقم ب دمیکش رونیهم رنگش، ب یپا

 .رفتم نییدر، پا یجلو یمقابل جاکفش نه،یآ یخودم تو

بودند. سالم کردم  یو زن عمو رعنا مشغول پاک کردن سبز نیمیطور زن عموس نیگل رخ و عمه زهرا و هم عمه
 یسبز یکه دسته ها یدرحال نیمیدر نشستم که زن عمو س کینزد یراحت یرو دادند. روجواب سالمم  یکه همگ

 :به من گفت روکرد  یکه دور تا دورشون پهن شده بودند، جابه جا م ییروزنامه ها یرو رو

 «؟یدیمارو ند نیحس نیا سوگند»

 :نگاهش کردم و گفتم متعجب

« ِ  «!میشه که اومد یم یا قهیدق ستیب ومدن؟یمگه داخل ن ا
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 :اون حرفم، عمه زهرا هم گفت با

 هیو بق نیخسته بودن اما حس یلیکه خ نیکم هم بخوابن مثل ا هیکه اومدن، رفتن لباس عوض کنن و  دخترا»
 «.زهره گفت تو باغن یول ومدنیهنوز داخل ن

زنه،  یحرف م یهمه با ک نیا ستیزنه اشغاله، معلوم ن یهم باباش بهش زنگ م ی:واال هرچنیمیعموس زن
 .داره یکاراش برنم نیشه و دست از ا یفکر. اصالً آدم نم یب یپسره 

 .که کنارش بود گذاشت یرنگ دیسبد سف یرو که پاک کرده بود تو یا یسبز یزهرا دسته  عمه

 .گهیجوونه د یخور یقدر حرص م نیحاال تو چرا ا-

 .وندچرخ ت،یبا خمار کردن چشم هاش از عصبان یدهن لب

 هیدونم چرا  یاصالً نم ستن؟یهم جوون ن ربدیمگه سامان و ه نیرو بب یست؟مرتضیهمه جوون ن نیوا مگه ا-
 دتشید ابونیدختره تو خ هیباباش با  شیکه نگو، چند وقت پ دهیقدر هم پرو و چشم سف نینرفته. ا نایذره به ا

ِ یکه به رو ب نیاما بدون ا کشه؟! اونم از وضع  یمگه خجالت م یول فتن،با دختره از کنار باباش رد شدن و ر  ار
حداقل  ایپاشو ب گهیبهش م یشه. باباشم هرچ یره باال در عوضشم دو ترم مشروط م یترم م هیدانشگاهش که 

 ...تو شرکت کار کن اصالً نه انگار

توهم رفت و  یاخم هاش حساب دنشیبا د نیمیداخل اومد. زن عمو س نیحرفش تموم نشده بود که حس هنوز
 «تو پسر؟ یدیو نمبابات چه قدر بهت زنگ زده؟ چرا جوابش یدون یم»رو بهش گفت:

 شده؟ یخانم باز چ نیمیس هی:چنیحس

 .نگاهش کرد یبود با تند یازش عصبان یعمو که حساب زن

 .از دانشگاه به بابات زنگ زدن-

 .دوخته بود یگوش یرو به صفحه  چشمش

 ؟یخب که چ-

 برات فرصت گرفتن؟ یرفته بابات و عمو رضات چه قدر سخت از استاد شجاع ادتیکه  نی:مثل انیمیعمو س زن

خب »کرد گفت: یم پیفرو کرده بود و تند تند تا یگوش یکه سرش رو تو یبود و در حال الیخ یب یحساب اما
 «کار کنم؟ یاالن چ

 .گهیبده د لینامه ات رو ببر تحو انیگما، پا یبهت م یزیچ هی نی:حسنیمیعموس زن

 فشینامه آهان، اون که حله بابا، بچه ها واسم رد انیپا»گفت: یکم باال اورد و با حالت مسخره ا هیرو  سرش
 .دم یم لشیرم تحو یکردن. فردا م

 یدختره چ نیخوره. خب حاال بگو باز به ا یمن که چشمم آب نم»عمو هم با همون اخم و تخمش گفت: زن
 «قدر پکره؟ نیکه ا یتگف
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 :هوم کدوم دختره؟نیحس

 .زد یو چشمک دیخند کهیت کهیت طنتیبا ش و

 زنن؟ یمگه به تو هم زنگ م-

 «!گم یرو م میمر»گفت: یکه زن عمو با چشم غره ا دنیشروع کردن به خند یهمگ

 !کرد یاومد چوقول یتو روحش زرت ی:انیحس

 «.میدیند یزیپسر چ نیواال من که مادرشم از ا»گفت: یحوصلگ یزن عمو با ب ن،یحرف حس نیا با

 :درهمش ادامه داد ی افهیبا همون ق ن،یبا اشاره به حس و

 !ستن؟یکردن که ول کنش ن دایپ نیاز ا یدخترا چ نیدونم ا ینم-

 گهیچه کنم، خب محصول تو آقا محسنم د»گفت: یدستش رو به کمر زد و با ژست و لحن خنده دار نیحس
 .جورش رو بکشم دیحاال من بدبخت با نیجامعه داد لیتحو یو خوشگل یجذاب نیجون، پسر به ا میس میس

 .دمیخند یکردند و ماهم که فقط م یباهم بحث م نیو عمو حس زن

 «است؟یح یچه قدرم ب دینیب یم»تکونو داد و گفت: یسر هیعمو رو به عمه زهرا و بق زن

 نیحس»کشوند و گفت: نیگفتند و عمه گل رخ با خنده نگاهش رو سمت حس یزیکدوم از زن عمو ها چ هر
 «.رشدهیاز دست تو پ چارهینکن ب تیو اذقدر مامانت نیا

 !شما هم به خاطر پسر خلف و سر به راه تونه؟ یو خوشگل ی:البد جووننیحس

 «.دونه ست هیمن  ربدیه یفک کرد یپس چ»و گفت: دیباز خند عمه

 «!البدم واسه نمونه است»با تمسخر گفت: ،یغرق شده اش تو گوش یو کله  ریهمون، سر به ز با

از دست تو »گفت: نیحس یها یتکون داد و در جواب حاضر جواب یلبش سر یرو یحیگل رخ با لبخند مل عمه
 «.نیحس

انگار  نگاه کردم، ربدیمبل جا به جا شدم. به ه یرو یهم اومدند. کم یو مرتض ربدیهمون موقع بود که ه یتو
شدم. هر دو سالم کردند  یکرد متوجه م ینگاهم م یابروهاش، وقت یرو از گره  نیهنوز هم ازم دلخور بود و ا

 «.جون رو دق نداده نیمیتا س رونیب دیببر دیور دار ونیحس نیبچه ها ا»که عمه گل رخ رو بهشون گفت:

 .رفت یبود و با موهاش ور م ستادهیا وار،ید یبزرگ رو ی نهیآ لیمقا ربدیه

 ؟ییزندا ن،یکار کرده ا یباز چ-

 .دیکش یپوف نیمیعمو س زن

 .گهید شیشگیهم یکارکنه؟ همون کارا یچ یخواست یم-
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آدم بشو  نیا»نشست و گفت: ونیزیرنگ، کنار تلو یزرشک یراحت یبه من، رو یطوالن یهم بعد از نگاه یمرتض
 «.نکن زن عمو جان تیقدر خودت رو اذ نیشما هم ا ستین

 .دونم یجان م یدونم مرتض ی:منیمیعموس زن

 یذاشت سوت یسرش م ریدو دستش رو ز الیخ یکه ب یلم داد و در حال یراحت یرو یهم کنار مرتض نیحس
 «.ره یم شییکه حالل زاده به دا ستیمن ن ریتقص»زد و گفت:

 «.ستین یراه و رسم زندگ نیکه ا ییجان کجا ییاوف دا»با خنده ادامه: و

ً یتقر همه  یهم با برداشتن قدم ربدیتر شده بود. ه ظیخنده امون گرفته بود البته به جز زن عمو که اخمش غل با
 .نثارش کرد و کنارش نشست یآب دار یسمتش، پس گردن

 .زیکم نمک بر گهیبسه د-

 .نگاه کرد ربدیبه ه یچپ چپ

ً یجد-  !خان ربدیهرز شده ه یلیدستت خ دا

 .هرز شده داشِ من یلی:تو هم اون زبون درازت خربدیه

سبد  یها رو تو یرو باز کرده بود و با غر زدن سبز نیبحث به راه بود و زن عمو بدجور زبون گله از حس همچنان
نگاهش  یگستاخ دیدیکه تا چشم سامان رو دور م یمرتض یپروا یب یچپوند. از نگاه ها یدستش م یجلو

. از اون بدتر هم رونیزدم ب اختموناز س یزدنم، خسته شده بودم و با اوردن بهونه ا دید یبرا شدیدوچندان م
 .ربدینگاه ه یشماتت ها

به کتاب  یمنظور سر نیرفتم و به ا یبه آموزشگاه م ستیبا یرفتم. رخساره هنوز هم خواب بود. فردا م باال
 یمشک یکوله  یبودند، تو ازیفردا ن یرو که برا ییها اتاق بود زدم و کتاب یکه گوشه  کمینسبتاً کوچ یخونه 

 .رنگم جا دادم

 !شدن نداشت داریکه قصد ب نیگذشته بود و رخساره همچنان خواب بود. کنار تخت نشستم. مثل ا یساعت مین

کنارِ  زیم یلبم اومد. کتاب رو از رو یمحو رو یرو چرخوندم که چشمم به کتاب حافظِ آقاجون افتاد. لبخند نگاهم
بغلم گرفته بودم آروم  یکه کتاب رو محکم تو یاومدم. در حال رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیتخت، برداشتم و پاورچ

 میها کردم. نس هیتازه رو وارد ر ژنیاکس قیعم یبود و با نفس یخوب یلیخ یداشتم. هوا یباغ قدم بر م یتو
 کیکرد. نزد یوجودم منتقل م یف و نشاط رو تواز شع یخورد و حس یبه صورتم م یو قلقلک دهنده ا میمال

داشتم و  یبیعج هیدادم؛ دلتنگ کهیت وارشیاش باال رفتم. به د یچوب یاز پله ها اطی. با احتدمیرس یخونه درخت
 یرز یکتاب رو باز کردم. عطر خوش گل ها

 یدست به دست هم، آرامش خاص یجور هی زیکتاب بودند فضا رو پر کرده بود. همه چ یبرگه ها یالبه البه  که
مورد  اتیعطر مست کننده. مشغول ورق زدن و خوندن اب نیخنک تا ا سمیکرده بودند؛ از اون ن قیرو بهم تزر

 .پر رنگ تر کرده بود رامدهنده که انگار حضورش رو ب نیتسک یآقاجون شدم و غرق در حس یعالقه 

**** 
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 !خوابم برده بود یجه نشده بودم کپلک هام رو از هم باز کردم. اصالً متو آروم

 یا رهیدا یشدن به تک پنجره  کیگذاشتمش و با نزد نیزم یدست هام باز بود. رو نیبغلم و ب یتو کتاب
ً یکردم. هوا تقر یرو نگاه رونیب شه،یشکلش و بدون ش گرد شده هول و  ییشده بود. با چشم ها کیتار با

بود. هنوز هم  یفیو لط یا یدوست داشتن یسرد شده بود اما سرما یرفتم. هوا کم نییدستپاچه پله ها رو پا
 نانهیزبیر یراهم سبز شد. سالم کردم که با نگاه یجلو یرفتم که مرتض یحس بودم و آروم آروم راه م یکم ب هی

 :دیپرس

 .گشتم یتو؟ دنبالت م ییکجا-

 .باال دادم ییابرو

 ؟یداشت یبودم چه طور مگه؟ کار یخونه درخت-

 .زد نگران شدم بتیغ هوینه فقط -

 .چشم هام دوخت یرنگش رو تو یمشک یچشم ها یبعد از مکث و

 .یستیکنم خوب ن یآخه هنوز هم احساس م-

 «.نه بهترم»گفتم: ریکردند و سر به ز یم تمیاذ یدار و رنگ گرفته از عالقه اش، حساب یمعن یها نگاه

چه قدر »گفتم: ییبغل و ادا یو با گرفتن دست هام تو ستیول کن ماجرا ن گهیدونستم که اگه ادامه بدم د یم
 «.هوا سرد شده

 « .داخل میپس بهتره بر»کرد و گفت: دییهم تأ یفشار دادن لب هاش رو با

که  نی. هممیآقاجون رفت یبه طرف خونه  گهیکردم و باهم د دییو حرکت دادن پلک هام، تأ یساختگ یلبخند با
بود، انگار که با تلفن  ستادهیدر ا یگوشش بود و جلو یاش رو یشدم. گوش ربدیه یرفتم متوجه سرم رو باال گ

 :گفتم یو رو به مرتض بودمکم هول شده  هیما ثابت موند.  ینگاهش رو یلحظه ا ی. برازدیحرف م

ً  یکار هیباال  رمی... من مم»  «.دارم، فعال

سمت پله ها رفتم و بالفاصله با ورود به  عیسر یلیاز طرفش باشم، خ یمنتظر جواب نکهیاون حرف بدون ا با
. عجب شانس ستادمیپشت در ا یدرهم و عصب یا افهیو با ق دمیکش یخونه، خودم رو به اتاقم رسوندم. نفس

 !دید یم گهیرو با هم د یبود بود، اَد هر دفعه من و مرتض یبد

 .خودش بکنه شیپ یکه مدام هم دنبالم بود، فکر یمرتض یتابلو یحق داشت با اون رفتار ها یجور نیا خب

ام  یشونیپ یکم سرم رو به درد اورده بود و دستم رو آروم رو هی رونیب یو لبه تخت نشستم. هوا دمیکش یپوف
 .دمیکش

و با کش  دیسر به عقب چرخوندم. دست هاش رو، رو به باال کش دیکه رخساره کش یبلند ی ازهیخم یصدا با
 «ساعت چنده؟»گفت: یو قوس
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 چه خبرته؟ یشده خانم، از عصر تا حاال خواب کیهوا تار-

آن خنده ام  هیخوابم برده بود و  یخونه درخت یتو یخودم افتادم که اون جور ادیلحظه  هیکه زدم  یحرف با
 «؟ینکرد دارمیچرا ب»دوباره گفت: یا ازهیتخت نشست و با خم یگرفت. رو

 :جواب دادم یحوصلگ یب با

 .کنم دارتیب ومدیدلمم ن یگفتم خسته ا گهیدونم، د یچه م-

 ؟یقدر دمق نیحاال چته تو؟ چرا ا-

 .کم سردرد دارم هی-

 هو؟ی-

 .سرد بود زد تو کله ام رونیب یآره هوا-

 ست؟ین یا گهید زیچ یمطمئن-

 .رو بردم یاسم مرتض ،یعصب یو لحن زونیآو یپنهون کنم و با لب و لوچه  نتونستم

 ؟یچ یمرتض-

 یکنه م یم دای. تا فرصت پگهیدوباره مثل قبل د»گفتم: دمییجو یم تیلبم رو با عصبان یکه گوشه  یحال در
 « ...بود وگرنه ریچند روزم درگ نیکنه سر حرف رو باز کنه. ا یم یطرفم و سع ادی

 .فوت کردم ینفس

 چارهیبه مامان گفته بود. همه هم جز سامان ب ییزایچ هیقبل از فوت آقاجون زن عمو  یدون یاوف. خودت که م-
 .کنه یم تمیاذ یلیخ نیاز حسش به من خبر دارن و ا

 .کرد نگاهم کرد یبودند، جمع م ختهیآشفته اش رو که دورش ر یموها

 گفت حاال؟ یمگه چ-

 یدلم نم ینگه حت یزیکه چ نیشه باور کن از ترس ا یم کیاز حد بهم نزد شیکه نگفت اما ب یخاص زیخب چ-
 خواست باهاش

 .بمونم تنها

 .تخت بر داشت تا سرش کنه یرو از لبه  شالش

 !ستین شعوریقدرا هم که ب نیا گهیبگه، د یزیچ ادی یاوضاع که نم نیا ینه بابا تو-

 یترسم که از احساسش با هم حرف بزنه، االنم که رفته بودم خونه درخت یم نیکار کنم خب همش از ا یچ-
 گهیاز اون جا باهم د میما دار دیدر بود. د یهم جلو ربدیگفت نگرانم شده تازه... تازه ه یبالم ماومده بود دن

 .بود یجور هینگاهش بهمون  م،یای یم
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 .خنده ریزد ز یپق اریاخت یکه زدم ب یحرف با

 .نهیآهان پس موضوع ا-

 .نگاهش کردم ضیغ با

 .بکنه یفکر یخودش راجع به من و مرتض شیخب دوست ندارم پ ؟یتو باز شروع کرد یگ یم یچ-

 .دیخند زیر زیر

 .طوره نیبله حتماً که هم-

 .دادم رونینفسم رو ب یحوصلگ یبهش کردم و با ب یاخم

 .کنه و اصالً هم حوصله ندارم یخورده درد م هیکم دراز بکشم سرم  هی دیفکر کنم با-

 .تخت بلند شد و لباسش رو مرتب کرد یرو از

 ارم؟یبرات ب یخوا ینم یزیچ یقرص ن،ییپا رمیدارم مباشه منم -

 .بگو یزیچ هیهم سراغم رو گرفت خودت  یبهتر بشم. کس یجور نیا دیکشم شا یکم دراز م هینه -

 .نگذشته بود که مامان داخل اومد یلیرفت و خ رونیاز اتاق ب رخساره

 « ؟یبود دهیخواب»نگاهم کرد و گفت: باتعجب

 .کم سردرد داشتم هیودم آخه ب دهینه فقط دراز کش-

 االن؟ یخوب-

 ن؟یاومد یآره، شما ک-

. میبابات اومد دنبالم باهم اومد گهی. دنایتمام شده بود اما رفته بودم خونه باباجونت ا شیساعت پ کیکالسم -
 زحماتت به هدر فهیح یسر کالسات حاضرش دیاز فردا با گهیاالن هم اومده بودم بهت بگم که د

 .مورد باهات حرف بزنم نیره. بابات ازم خواست که در ا یم

 .جا به جا شدم یتخت کم یرو

 .دیرو هم آماده کردم نگران نباش لمیوسا یفکر بودم حت نیهم یخودمم تو-

 .هاش رو به هم فشرد لب

 نییپا ایشه، ب یخوب نم دنی. سردرد با خوابنییپا ایبه صورتت بزن و ب یآب هیحاال هم پاشو  ،یکرد یخوب کار-
هم مادرجونت قراره  نیهم یآخه فردا قراره همه برگردن، واسه  م،یدور هم باش یرو هم همگ یشب آخر نیا

 .پاک کرده بودند یسبز یکل نایات ا مهع نییشون. اتفاقا پا یزندگ یفردا آش درست کنه و همه رو بفرسته پ

 .امیمنم م دی. باشه شما بردمیاوهوم د-



 

 
71 

 یزیچ هی»رفت گفت: یم رونیکه ب یپلک هاش رو بهم فشار داد و در حال ید، همراه با لبخندجاش بلند ش از
 «.یر یور به اون ور م نیا یدونم که تو باغ ه یسرده. م رونیب یهم بپوش، هوا

دلم  یکه مامان گفته بود فردا همه قراره برگردند کم نیرفت. از ا رونیکردم و از اتاق ب دییتکون دادن سرم تأ با
باعث شده بود  نیعادت کرده بودم و ا یخواست تنها بمونم، تازه به اون شلوغ یگرفت چون هنوز هم دلم نم

 .کنم الیکه کمتر هم فکر و خ

لذت  یسرد شده بود اما همچنان از اون سرد یلیرفتم. حق بامامان بود هوا خ نییبه سر و صورتم زدم و پا یآب
 یشد. صاف و بدون ابر، ستاره ها یقشنگ تر م یلیم. شب ها آسمون باغ خباغ راه رفت یکم تو هیبردم.  یم
 .کرده بودند نشیتزئ یجور قشنگ هیو درشت هم که  زیر

خونه  کینبود. نزد کیمثل قبل تار گهیکه درست شده بودند و باغ د نیکاله دار باغ هم مثل ا یها چراغک
 .کتاب حافِظ آقاجون افتادم که اون جا جاش گذاشته بودم ادیلحظه  هیبودم که  یدرخت

 کیرفتم صدا نزد یجلوتر م یشدم. هرچ ییصدا یمتوجه  یلحظه ا یقدم برداشتم که برا یخونه درخت سمت
زدم. چشم هام رو  هیو به بهش تک ستادمیپشت درخت ا اریاخت ی. بنیگوشنواز و دل نش ییشد. صدا یتر م

قشنگ بود  یاصل ی خواننده یبودم، گوش سپردم. درست به اندازه  دهیکه بارها شن یا آروم بستم و به ترانه
 .داریوجودم ب یرو تو یدیو جد بیسرشار از احساس که تا عمق قلبم نفوذ کرده بود و حس عج ییصدا را،یو گ

 با تو بودن کرده یدل هوا دوباره

 عشقتو باور کرده هیدل دور نیا نگو

 دست به دعاها بردن نیمن خسته از ا دل

 آرزوهام با رفتن تو مردن ی همه

 نهیآرزو دارم تو س هیمن  حاال

 نهیدوباره چشم من تو رو بب که

 نهیآرزو دارم تو س هیمن  حاال

 نهیدوباره چشم من تو رو بب که

 دمیکردنت تن به دل صحرا م دایپ واسه

 دمیرو د ایدن بتیتو رنگ چشات ه آخه

 ...یمن یتاره هفتا آسمون تو تک س یتو

برد، بودم و اون قدر هم با  یلذت م دنشیوجودم از شن یکه ذره ذره  ییگوش کردنِ اون ترانه و صدا غرق
بودم و با چشم  ستادهیپشت درخت ا یشدن بودند. همون طور سیخوند که چشم هام در حال خ یاحساس م

 .آن قطع شد هیاندازه قشنگ بودم که  یو ب رایگ یبسته مسخ اون صدا ییها
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خواست  یاومد. چه قدر که دلم م ینم ییصدا گهیپلک هام رو از هم باز کردم. واقعاً قطع شده بود و د عیسر
اندازه گرم رو گوش کنم. از  شیخوش و ب یاون صدا ستمیهنوز هم ادامه داشته باشه و ساعت ها همون جا با

هنوز هم  تارینشسته بود و گ یختدر  یکنده  یوانداختم؛ تنها ر ینگاه مین ت،یوضع یبررس یپشت درخت برا
کجا  هویدونم  یهمون کنده نشسته بود اما نم یکنارش رو شیکم پ هیدست هاش بود، سامان هم تا  یتو
 !زده بود بشیغ

 !تا اون جا رفته بودم یگذشت و اصالً متوجه نشدم که چه طور ی قهیدق چند

باره اون همه جسارت بهم داده بود. متعجب  کی یزیدونم چه چ ی. نمدمیآن خودم رو، رو به روش د هی فقط
 «جا؟ نیتو... تو ا»فقط سکوت بود و باالخره گفت: یا قهیچند دق کرد. یبهم نگاه م

 :نامحسوس لب باز کردم یزدم و با ذوق یکش دار لبخند

 .بودم دهیکه شن یزیچ یبه اندازه  یقشنگ بود حت یلیخ-

وقته  یلیپس خ»درخت رو به روش نشستم که گفت: یاز تنه ها یکی یتمام رفتم و رو ییبا اون جمله با پرو و
 «!ییجا نیکه ا

 یتو یزیچ هیم... من اومده بودم... خب »گفتم: یبا دستپاچگ یکم هول شدم و بعد از مکث هیکه زد  یحرف با
خواستم مزاحم خلوتتون بشم، گفتم اگه جلوتر  یجا گذاشته بودم اومده بودم اون رو بردارم. نم یخونه درخت

 «.یادامه ند گهید دیشا امیب

آن به خودم اومدم و تازه  هیاز رفتار خودم در تعجب بودم چراکه اصالً متوجه حرف ها و کار هام نبودم.  یحساب
ً یرو به زبون اوردم. سر ییها زایچ یکه چ دمیفهم  یبلند شدم و م شدن حالتم، ازجام یو جد یبا گرفتن گارد عا

 .ستادمیکه زد سر جام ا یخواستم برم که با حرف

 ؟یکن یرفتار م یطور نیا شهیهم-

 .رو به سمتش چرخوندم و با نگاه پرسشگرانه ام نگاهش کردم سرم

 ؟یچه طور-

احساس  یدونم ول ینم به،یرفتارات عج یبعض»کردن چشم هاش گفت: زیرو گوشه لبش فشرد و با ر دندونش
 « ...اما یو خودت بود یپرده حرف زد یچند لحظه ب یچرا که واسه  ،یخودت باش یخوا یکنم نم یم

 .دمیتو حرفش پر عیادامه بده و سر نذاشتم

که خودت  نیوقتا از ا یآدما گاه یالزمه چون بعض ییموقع ها هیاما... اما خب  ستین یطور نینه اصالً هم ا-
 .کنن یم مونتیپش یباش

 ً  !گفتمشون؟ یست اما چرا به اون م یه طرف حرف هام فقط و فقط مرتضمتوجه بودم ک کامال

 .زد یلبخند

 ؟یمونیپش یکه ازم کرد یدتیو تمج فیپس از تعر-
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که دستم رو خونده بود  نیمعلوم نبود و از ا یا گهید زیچ یمونیبا اون بود چون از حرف ها و رفتارم جز پش حق
 .شده بودم یخورده عصب هی

 ؟یریگ یقدر جبهه م نیچرا ا-

 :طفره رفتن جواب دادم با

 ؟یمن؟! چه جبهه ا-

که روش  یدرخت یرو به تنه  تاریکرد. گ یم تمیکم اذ هیموضوع  نیداد و ا یحرف هاش تحت فشار قرارم م با
 .دیرنگ و خوش حالتش کش یقهوه ا یتو موها یداد و دست هینشسته بود، تک

 نیحس کردم، ا ینطوریبود؟ البته که خودم ا یشخص خاص یقبل زد ی قهیکه چند دق ییمخاطب حرف ها-
 ست؟یطور ن

به ابرو  یکردم به خودم مسلط باشم گره ا یم یکه سع یکه باز هم دستم رو خونده بود و در حال نیا مثل
 «.نبود یگفتم و منظورم شخص خاص یکل ؟یکرد یفکر نینه چرا همچ»و قاطع گفتم: یجد یانداختم و با لحن

رو لو  زیزبونش اورد. ناخواسته همه چ یرو رو «یمرتض»مردد اسم  یکرد و بعد از لحظه ا یموشکافانه ا گاهن
 .گرفتم شیبار هم راه انکار رو در پ نیبودم و ا یداده بودم و باز هم از دست خودم عصب

 اون باشه؟ دینه نه، خب چرا با-

 !میزن یخب درموردش حرف نم ی. اگه دوست ندارستیبه انکار ن یازین-

 .ستین یکن ینه آخه اون طور که فکر م-

 .ولش کن ستیمهم ن الیخ یاصالً ب-

 «.نیبش» کرد گفت: یکه رو به روش بود، اشاره م یدرخت یکه به تنه  یدرحال و

که  یتاریکه گفته بود نشستم. به گ یدرخت یتنه  یرفتم و رو عیمط یمثل بره ا ،یمردد یاز نگاه کردن ها بعد
 :دمیکردم و باالخره پرس یکنارش بود نگاه م

 ؟یشروع کرد یاز ک یعنی ؟یزن یم تاریچند وقته که گ-

ً یتقر-  .یاز پونزده، شونزده سالگ با

 ؟یکن یدنبال م یپس جد-

 هیفقط  یعنی گه،یکنن د یکه هستم بچه ها اصرار م ییتو جمع ها شهیکنم اما خب هم یدنبال نم ینه جد-
 .وقتا تو خلوت خودم یبعض ایکه بخونم  ادی یم شیپ ییموقع ها

 :ادامه داد یمکث کوتاه با
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 نمیزنه. بب یم انویپ شتریبوده البته خودش ب یقیبزرگمه. قبالً معلم موس یداد، عمه  ادیبار سحر بهم  نیاول-
 ؟یبزن یاصالً بلد ؟یتوچ

 .آروم تکون دادم یکردم سر یم یکه با انگشت هام باز یحال در

رو هم بگم که  نیتونم بزنم البته ا یقدر خوب نم نیداده اما مطمئناً مثل تو ا ادیبهم  یخب سامان تا حدود-
 .دنبالش برم یلیاما خب نتونستم خ رمیبگ ادشی یدوست دارم درست و حساب یلیخ

 نا؟یکالس و ا یعنی ؟ید یخب حاال چرا ادامه نم ،یاشو دار نهیچه خوب پس زم-

 .بودم کالً اما قصدش رو دارم ریمشغله، همش درگ یداشتم، درس و کلآخه وقتش رو ن -

 «.تونم کمکت کنم یم یاگه بخوا»گفت: یبا پلک زدن خمار یکرد و بغد از فکر کردن یبا لب و دهنش باز یکم

 «؟یچه کمک»خنگ ها نگاهش کردم و پرت گفتم: مثل

 .صداش رو صاف کرد یکنترل شده ا یخنده  با

 !گم یرو م تاریگ-

 .زدم یلبخند ینامحسوس از اون همه خنگ یخجالت با

زحمت بندازم. حاال بعداً سر فرصت کالساش رو  یخوام تو رو هم تو ینه ممنون آخه نم ،یگ یو مآهان اون-
 .رم یم

 .کرد، نگاهم کرد یکه حالت قشنگ و خمارشون مدام دستپاچه ام م ییچشم ها با

 ؟یکن یتعارف م یاالن دار-

 .یوقتش رو نداشته باش دیخب گفتم شا ینه ول-

 :ادامه دادم یآه دنیبا کش و

بتونه  یزیکنم چ یحوصله اش رو داشته باشم. فکر نم یلیخ گهیهم، فکر نکنم د ریاتفاقات اخ نیالبته بعد از ا-
 .برام مثل قبلش بشه

 .کرد یقیدق نگاه

 .یکن یم الیو کمتر فکر و خ یش یسر گرم م یطور نیبدم تازه ا ادیتونم بهت  یم یگم اگه بخوا یبازم م-

خواست مثل اون، اون قدر خوب بزنم و به قول خودش سرگرم  یخوشحال بودم چون واقعاً دلم م شنهادشیپ از
 .شدند یهم کمتر م میذهن یها یریشدم و درگ یهم گرم م

 «شم؟ یمزاحم کارات نم یعنی»چشمم و لحن پر تعارفم گفتم: هیبستن  با

 .زد میمال یلبخندجواب  در
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 !رهیگ یو ممعلومه که نه مگه چه قدر وقتم-

 یذوق کرده بودم و سع شنهادشیاز اون پ یهم فشردم. حساب یکردم و با تشکر، لب رو یقدرشناسانه ا نگاه
زدن نداشتم و با گره  یبرا یحرف تاریگ یریادگیداشتم. بعد از اون موضوعِ  جانمیدر کنترل احساس و شور و ه

که با حرکت ابرو هاش و منقبض  ندمگذرو یو اطراف رو از نظر م زدمیهم، مضطرب پلک م یزدن انگشت هام تو
 .بهم انداخت و سکوت رو آروم و نرم شکست ینگاه میجذاب صورتش ن کیمیکردن م

 !یفرق دار دمیباغ د یکه اون روز تو یبا اون دختر یلیخ-

 :لب زدم یباغ باهاش داشتم افتاده بودم و با شرمندگ یکه تو یاول بر خورد ادی بازهم

 .خوام یبازم عذر م-

 .هم فشرد یخوش فرمش رو رو یلب ها میمال یلبخند با

 .ستین یبه عذر خواه یازین-

 .نگاهش کردم کنجکاو

 ؟ی... گفتیبه سامان نگفت یزیراجع به اون روز که چ نمیبب-

 بشیبهم کرد و با همون متانت عج یاز دهنش خارج شد و بعد هم نگاه مرموز "نه" یکلمه  یآرامش خاص با
نه  ایشناسه  یکه تو رو م نمیخواستم بب یاولش چرا، قصدش رو داشتم و م یعنی»موقع حرف زدن، گفت:

 « ...اما

 .لب هاش رو جمع کرد یمرموز یبه دهنش دوخته بودم که بعد از خنده  چشم

 .دمش مونیاما بعدش پش-

 .ابروم رو باال دادم و پر سؤال نگاهش،کردم یتا هی

 ؟یشد مونیچرا پش یعنی یلیچ... چه دل-

 .هم تا زد یرو که تاش باز شده بود، با حوصله رو رهنشیپ نیداد و آست رونیب یرو به تند نفسش

 .ولش کن یچیه-

 .هم چنان مصر بودم اما

ً  ریذهنم درگ یباعث شد که بهش نگ یچ یشه بگ یم-  .شد، لطفا

 .الیخ یگفتم که ب-

نشست  نمونیب یقیدقا یبرا یباز هم سکوت و ساکت شدم. دمینپرس یزیچ گهیقدر لحنش محکم بود که د اون
 .درهم شکوندش یکه دو مرتبه با گفتن جمله ا

 .نگرانته یلیسامان خ-
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 .لب هام نشست یرو میمال یلبخند

 .نگران منه شهیدونم، اون هم یاوهوم م-

. سامان مثل داداش رونیب یایب تیوضع نیخوام از ا یخواد بهت کمک کنم. م یکه دلم م نهیهم یواسه -
از  شیکه ب دمیبرام ارزشمنده. از حرفاش فهم یلیو خ کهیدادش بهم نزد هیاز  شتریب یمونه، حت ینداشتم م

 .یهم براش با ارزش یلیاندازه نگرانته و خ

. انگار که سر کالس درس نشسته بودم و جمع کردمیهاش گوش م حواس شده، به حرف یچشم و گوش با
 !کردن حواسم اجبار بود

 :بهم ادامه داد ینگاه میانداختن ن با

منم حساب  یبه بعد رو نیاز ا یتون یپس م یمن هم قابل احترام و ارزشمند یو قطعاً برا یتو خواهر سامان-
 .یکن

بهم داده بود و از  یحرف هاش و گوش دادن به کالم پر آرامشش، حس خوب یدونم چرا اما نشستن پا ینم
 هیداشتم و  تیموضوع رضا نیاومد و از ا یلبم م یلبخند رو اریاخت یدارم ب تیگفت براش اهم یکه م نیا

مچم  یرنگ رو ینقره ا عتبه سا یلحظه ا ی. براارمیکردم به رو ن یم یخوشحال بودم هرچند که سع ییجورا
 یزیچ نکهیدرخت بلند شدم و قبل از ا یتنه  یاز اومدنم گذشته بود. از رو یا قهیدق ستیه کردم، حدوداً بنگا

 «؟یر یشد؟ کجا م یچ»و گفت: دیبگم نگاهش رو باال کش

 ...فقط یچیه-

 .از باغ به سمتمون اومد یحرفم تموم نشده بود که سامان از گوشه ا هنوز

 «؟یاومد یک ؟ییجا نیاِ تو هم ا»متعجب گفت: یمن اونجا با حالت دنید با

 .سالم کردم بالفاصله

متوجه شما ها شدم. تو کجا  گهیجا گذاشته بودم بردارم که د یخونه درخت یآره، اومده بودم کتابم رو که تو-
 ؟یرفته بود

سر هم به  هی گهیرفته بودم جواب تلفنم رو بدم د»نشست گفت: یم ربدیکه کنار ه یتر اومد و در حال کینزد
 «.زدم نایخونه آقاجون ا

 :دیرو به من پرس یدر ادامه با لبخند و

 خب چطور بود؟-

 «؟یچ»و منگ مثل خنگ ها گفتم: جیهم گ باز

 .تکون داد که سامان متعجب نگاهش کرد نیکرد و سر به طرف یزیر یخنده  ربدیاون سؤالم ه با

 ؟یخند یچرا م-
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 .هم گذاشت یچشمم رو رو هیاش رو جمع کرد و  خنده

 !همه پرته نیزنه حواسش ا یبا من حرف م یکردم فقط وقت یآخه فکر م-

 :دمیبرچ دهیاون حرفش دلخور شده بودم و لب هام رو رنج از

 .ستیوگرنه اون قدر هم حواسم پرت ن رهیدرگ یلیقبلش هم گفتم که ذهنم خ-

کم زود رنجه، اخالق تو  هیسوگند ما  نیا ربدخانیه»گفت: یبا لبخند ربدیمن رو به ه یآزردگ دنیبا د سامان
 «.یکن یم یشوخ یدونه دار ینم ستیهم که دستش ن

 «.نداشتم شرمنده یاما منظور»شده و گفت: یکم جد هیکه سامان زد،  یحرف با

 .زدم یکم رنگ تبسم

 .ستیمهم ن-

 .یزدن عالقه دار تاریبه گ یلیچه طور بود؟ تو که خ ی:خب نگفتسامان

 :جواب دادم ربد،یچشم به ه یاشاره  با

 .خوب بود به خودشم گفتم یلیخ-

البته من  یبهش کمک کن یتو بتون دیودوست داره. شازدن گ تاریگ یلیسوگند خ»اون حرفم باز رو به گفت: با
 یکه تونستم و وقت داشتم کمکش کردم ول ییتا جا

 «.کم کار داره هی هنوز

 .میزد یموضوع هم حرف م نی:اتفاقا در مورد همربدیه

 .باال انداخت ییابرو یتا

 !بهتر؟ نیاز ا یبفرما سوگند خانوم چ-

 .زانو گذاشت و از جاش بلند شد یتشکر کردم که سامان از دست رو ربدیلبخند از ه با

زحمت بذار تو  یرو ب تاریگ نیخواستن شام رو بکشن سوگند جان شما هم ا یرفت م یم ادمیداشت  یراست-
 آقاجون یخونه  ایبعدشم ب اتاق

ر به اتاق سامان بردم و بعد از اون  تاریگرفتم و سمت ساختمونِ باال رفتم. گ ربدیرو از ه تاریگفتم و گ یچشم
 .داخل اومد یشاک یا افهیرخساره با ق قه،یچند دق یهم به اتاق خودم رفتم. به فاصله 

 .زد یبه کمر زد و با ِشکو پلک دست

 !دیکن لیکوفت م دیاریب فیکه سوگند خانوم تشر میهر دفعه دعوت نامه بفرست دیکه ما با یچ یعنی-

 !ره؟ ینم نییپا یغذا از گلو کس امیاگه من ن یعنی-
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ً یبله دق»گفت: یپرخنده اش با مسخرگ یلب ها با همش  یچون مرتض یاشاره کرد یفیظر ی. به نکته قا
 «!کنم یگرفت. باور کن اگه تا االن شام نخورده باشه تعجب نم یو مسراغت

 .اسمش رو صدا زدم یلحن پر تذکر با

 !رخساره-

 گفتم؟ یخب مگه چ هیچ-

 .اومدم یبعدشم من خودم داشتم م ؟یزیو بهم براعصاب من یخوا یفقط م-

 .برام دراورد ییحرکت ابرو و لب و دهن ادا با

 !شوک یو البته تو یریهنوزم تحت تأثآها خب آخه من فکر کردم -

 ه؟یمنظورت چ یهان؟ چه شوک-: دمیکه زده بود پرس یاز حرف متعجب

منظره قشنگ و جذابمون  یصدا ریتحت تأث»گفت: یزینشست و با چشمک ر شیآرا زیم یجلو یصندل یرو
 «.گهید

من رو تو اون  یکه نکنه کس نیلحظه از ا هیگرد شده ام نگاهش کردم.  ی. با چشم هادنیشروع کرد به خند و
 «بهت گفت؟ ی! ک؟یدون یتو از کجا م»:دمیپرس عیسر یلیخ نیو واسه هم دمیباشه ترس دهیوضع د

 :جواب داد یزیآم هیهم با لحن کنا یلبهاش رو دنیو با مال دیلبش کش یکم رو هیبرداشت و  زیرو از م یلب رژ

خود  یکم از خود ب هیفقط  ؟یقدر استرس گرفت نیکه ا یکار کرد ی. بعدشم حاال مگه چدهیند ینترس بابا کس-
 !یشده بود

 .مضطرب بهش چشم دوخته بودم همچنان

 ؟یدون یاز کجا م یشه بگ یم یبابا رخساره جون به لبم کرد یا-

 .دینشسته بود به سمتم چرخ نهیرو به آ ،یصندل یکه رو یحال در

 یباز رفته باش دیگشتم گفتم شا یمودم. خب دنبالت مبابا نگران نباش، خودم مشاهده ن یچرا وا رفت هیچ-
 .اومدم اون جا دنبالت گهید یچیه یخونه درخت

 دمییجو یلبم رو مضطرب م ی گوشه

 .دادم یبود تکون م زونیپا هام رو که از تخت آو و

 دم؟یپس چرا من تو رو اون جا ند-

 .تر اورد کیکم سرش رو نزد هی یصندل یپاش انداخت و با خم شدن رو یپاش رو رو هی

زدم  یاگه صداتم م یکه حت یهم بود؟ واال اون قدر مات و مبهوت بود یا گهید زیمگه حواست جز اون به چ-
 به جونم یبر دی. تازه بایشد یکنم متوجه م یفکر نم
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 !یکن دعا

 یو هواون حالسرت که از ا یبزنم تو یکیو  امیخواستم ب یخب م»نگاهش کردم که گفت: تیثا یمردمک با
 « ...اما رونیب یایمسخره ب

پلک هام رو  تیبسنده کرد. با عصبان یزیآم طنتیش یحرفش رو خورد و به خنده  یبودم که با بد جنس منتظر
 .هم گذاشتم یرو

 .یکرد وونمیبگو خب اه د-

 .هاش رو به چپ و راست چرخوند چشم

 .گم یخب چه خبرته م یلیخ-

 :ادامه داد یبا مکث و

اومد اونور باغ. داشت با تلفن هرو  یکه داشت م دمیمارمولک شدم و صداش رو شن ینایم نیا یخب متوجه -
اون حال  ی. گفتم اگه تو رو توادیدست به سرش کنم که جلوتر ن یجور هیکرد. منم مجبور شدم برم و  یکِر م

 .ارهی یاز توش در م یزیچ هیحتماً  نهیمسخره و مضخرف بب

 .دمیکش ینفس یآسودگ با

تازه رابطه  ،یشناس یکه م ناروی. میکرد یاما بازم خوب کار یکرد یکاش صدام م یا یواقعاً ممنون رخساره ول-
 .با من نداره میخوب ی

 .نازک کردم یاون حالم حق به جانب پشت چشم حیتوج یبرا و

 !هم نبود یخاص زیرو بگم که چ نیالبته ا-

مثل  دیهمش با گهیچه کنم د یرو اوردم معلوم بود! ول نایاسم م یسر تا پا استرست وقت ی افهیبله از اون ق-
 .سوگندخانم یگدار به آب نزن یوقت ب هیدنبالت باشم که  هیسا

 .دمیهم کش یتو ییتخت بلند شدم و ابروها یرو از

 .تا بازم قاصد نفرستادن دنبالمون نییپا میبر ایقدر شلوغش نکن ب نیا گهیخُبه توهم، حاال د-

بدجور رفته  ییخدا یول»کرد و گفت: یتک خنده ا میرفت یم رونیکه از اتاق ب یبلند شد و در حال یصندل یرو از
 «.دمیتو دلم بهت خند یتو حس کل یبود

 .نثارم کرد یا یاز بازوش بهش تشر زدم که آخش بلند شد و وحش یشگونین با

 ییرایمراسم هفت آقاجون به پذ یو حرف زدن در مورد برگزار یخوردن چا یبرا هیبا و بقاز خوردن شام، با بعد
 رفتند و بچه ها
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رفتن به آموزشگاه،  یشدنِ صبح زود برا داریو ب یجمع شدند. به خاطر خستگ شیباغ دور آت یطبق عادت تو هم
بالشت گذاشتم از  یکه سرم رو رو نیبه اتاقم رفتم. هم دنیخواب یزودتر از بچه ها اون جمع رو ترک کردم و برا

 .دمش هوشیهم رفتند و ب یچند روزه، پلک هام رو یِ خواب یو ب یخستگ

**** 

و  دمیلباس پوش عیسر یلیمنتظرم بود و خ نییشدم. بابا پا داریحول و حوش هفت بود که از خواب ب ساعت
طور  نیو هم نیو حس ربدیه نکهیا یبرا یآروم یود و با صداب ندهیصبحونه رو چ زیرفتن شدم. مامان م یآماده 

 دنیو گردو و سر کش رینون و پن لقمهنشند، صدام زد. به آشپز خونه رفتم و بعد از خوردن چند  داریسامان ب
 .رفتم نییپا ،ینسبتاً سرد، اون هم هول هولک ییچا

قدم  ز،ییفصل پا یو پرسوز صبگاه زیبغل گرفتن دست هام از اون سرمان ت یدر منتظر بود و با تو یجلو بابا
و گفت و بعد از  ریصبح بخ یداخل اتاقکش نشستم. بابا با لبخند دنیتند کردم و با رس نیهام رو سمت ماش

راز فقط در حد دو، سه جمله و اب لبتهگفت ا ینم یزیراه ساکت بودم و بابا هم چ یجواب دادنم راه افتاد. تو
شدم. از بابا  ادهیپ نیساختمون آموزشگاه از ماش یرفتن به آموزشگاه. جلو یبرا ممیبه خاطر تصم شیخوشحال
آموزشگاه رو رو تند تند باال رفتم. پشت در کالس بودم و  یساختمونِ سه طبقه  یکردم و پله ها یخداحافظ
 یچشم ها یرو از رو نکشیع یمانیکه وارد کالس شدم خانم سل نیشدم. هم لدر زدم و داخ یا قهیبعد از دق

 .ام کرد یاش برداشت و متعجب و جاخورده بررس دهیدرشت و ورقلمب

 !دیخانم طهماسب! خودتون هست-

 یخنده. ابروهام رو تو ریزدن ز یکالس همگ یاز اندازه عصا قورت داده اش، بچه ها شیاون حرفش و لحن ب با
 دیی! بفرمادینه انگار خودتون هست»اوردم که با حرکت سرش گفت: نییدوشم پا یم رو از روو کوله ا دمیهم تن

 «.دیبشن

 ،یمانیخانم سل یتوجه به واکنش بچه ها و طعنه ها یآروم ب ینداشتم و با سالم حیجواب دادن و توض حوصله
 .رو به چشم زد نکشیدوباره ع یمانیآخر نشستم. خانم سل فیدسته دارِ رد یها یاز صندل یکی یرفتم و رو

 !ازتون نبود؟ یخبر نیکالس برداشت یا گهید یکردم جا یفکر م-

 یچند وقت نیهم یپدر بزرگم فوت شده بودند واسه »کنترل شده گفتم: یهم، با حرص یفشردن لب هام رو با
 «.نبودم

شده بود و  مونیشیپ یابحس شیداور شیو پ شیپ قهیباره سرخ شد و انگار که از لحن چند دق کیاش  چهره
 :هم قرار داد یلب رو یو خجالت نامحسوس یبا ناراحت

 .گم واقعاً متأسفم یم تیتسل-

لب  ریکه نگاهش کنم ز نیبود و بدون ا ومدهیموردش، اصالً خوشم ن یلحن و بر خورد مقروضانه و قضاوت ب از
نگاه کردم بهاره هم  یکنار یگفتند. به صندل تیبچه ها هم تسل هیبق یلمانیکردم. پشت بند خانم س یتشکر

 .حوصله تر دنبال کنم یباعث شده بود که کالس رو ب نیبود و ا ومدهین
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کوله  کیکوچ بیج یرو از تو میاز سه ساعت کالس فشرده و پشت سرهم از آموزشگاه خارج شدم. گوش بعد
سابقه نداشت  یلیبود چون خ بیکم برام عج هیداد.  یبهاره رو گرفتم اما جواب نم یو شماره  دمیکش رونیام ب

 .کرد یاصالً از خودش جداش نم ییجورا هیرو جواب نده چون  شیکه گوش

 هیتک یگرفتم و سمت باغ به راه افتادم. به صندل ینیو با تکون دادم دستم، ماش ستادمیآموزشگاه ا ابونیخ کنار
و خم  چیو پ یکه هر بار سرسبز یتکرار نشدن یریدوختم. مس رونیب یبه فضا شهیدادم و نگاهم رو از پشت ش

 یرو متوجه نم ریکردن مس یزمان و ط ذرو اصالً گ دادیبه باغ نوازش م دنیپر درختش، چشمم رو تا رس یها
 .شدم

دوش  یکوله ام رو رو ه،یباغ توقف کرد. بعد از حساب کردن کرا یجلو ،یا قهیساعت، چهل دق میگذشت ن با
باغ رو نسبت  یکه چهره  یآفتاب ییبود و هوا دهیچیباغ پ یبچه ها تو یخنده و باز ی. صداانداختم و داخل رفتم

و زهرا و  ی. مادر جون و عمه گلرفتم شیرو تا ساختمون پ یشن ریقبل شاداب تر کرده بود. مس یبه روز ها
پرشعله، قرار  یاجاق یبزرگ آش که زو گِ یاز ساختمون، دور د یبا فاصله ا ن،یمیطور زن عمو رعنا و س نیهم

تازه و پخته  یها یخوش و معطر سبز یبلند مشغول هم زدنش بودند. بو یداشت جمع شده بودند و با مالغه ا
کرده بودند. جلو رفتم، به  کیهم معده ام رو تحر یبود و حساب دهیچیام پ ینیب ریمطبوع، ز بیشده و اون ترک

آش که  گیکرد. عمه گل رخ از د هیآغوشش رو بهم هد یرمگ ،ییسالم کردم و مادرجون هم با خوش رو یهمگ
 ظ،یغلهوا و کنار زدن اون بخارِ نسبتاً  یاومد فاصله گرفت و با تکون دادن دستش تو یم رونیازش ب یبخار داغ

 .زد یرو به من کرد و لبخند

 کالس چه طور بود؟ ؟یسوگند یخوب-

 ً  .لب هام نشوندم یلبخند رو متقابال

 .عمه جون خوب بود ممنون-

کرد و رو  یخال گید یرو تو یلب، رشته ا ریز یو مادرجون هم با گفتن ذکر و صلوات دندیپرس یزیهر کدوم چ و
 «.کم هم بزن هیجا تو هم،  نیا ایمادر، ب ایسوگند جان ب»به من گفت:

 .دمکم آش رو هم ز  هیخم شدم و من هم  گیطرف مادرجون رفتم و با گرفتن مالغه بزرگ به سمت د به

مواظب »گفت: یکه زن عمو رعنا با نگران دمیعقب کش کبارهیصورتم خودم رو  یخوردن اون بخار داغ و گرم تو با
 «.یرفت گید کینزد یلیباش سوگند جان خ

رو برام آشکار  تشیموردش که ن یب یحواسش بهم بود و توجه ها یزن عمو رعنا بود که حساب یاز مرتض بدتر
 .دمیسوخت کش یکم م هیگونه ام که  یکرد. دستم رو رو یم

 ومده؟یسوگند جان مامانت هنوز ن یگلرخ:راست عمه

 .گرده یگفت زود بر م یدونم مگه امروز رفته کالس؟عمه زهرا:آره ول ینم-

 دیخوا ینم یزیو عوض کنم چاالنم با اجازه تون من برم لباسم میدونستم آخه صبح ما زود تر از مامان رفت ینم-
 ارم؟یاز باال ب
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 .دیهم چ یرشته رو رو یخال یزهرا جعبه ها عمه

 .ارهیهم ب گهیرخساره کجاست بهش بگو رشته کمه دوتا د نیبب یر یم یسوگند جان عمه حاال که دار-

از رخساره نبود. لباسم رو  یگفتم با قدم برداشتن سمت ساختمون خودمون، باالفاصله باال رفتم. خبر یچشم
خواستم به طرف ساختمون  یکردن رخساره م دایپ یاومدم. برا نییبه سر و صورتم باز پا یعوض کردم و با زدن آب

 .اومد یآقاجون برم که متوجه اش شدم؛ از رو به رو به طرفم م

 .کرد زشونیکم ر هیچشم هاش  یتو دیکم باال داد و با خوردن نور خوش هیسرش رو  یرو یِ آفتاب کاله

 ؟یباالخره اومد-

 .کیعل-

 .کرد یا خنده

 !به سالم کردن ندارم یکه من اعتقاد یدون یم-

 .گشتم یتو؟ داشتم دنبالت م ی.کجا بودانمیبله درجر-

 .بچه ها بودم، انور باغن شیپ-

 :دمیکنجکاو پرس ،یکردم و بعد از مکث یدل دل

 همه هستن؟ نمیبب-

 .تکون داد یبا ابروهاش و حرکت دادنشون سر یباز با

ً یدق یعنیسؤالت بو دار بود همه -  ها؟ ستیکه مد نظرت ن یشخص خاص ،یک قا

کردم به رو  یم یحال سع نیمطلع شم اما با ا ربدینبودن ه ایاز بودن  خواستمیبا رخساره بود و فقط م حق
 .گزفتم شیو انکا رو پ ارمین

 .گفتم یطور نیشروع نکن دوباره رخساره، هم-

 نیزم یرو یها زهیسنگ ر یکه پاش رو رو یو در حالبغلش گرفت  یبدون توجه به حرفم دست هاش رو تو اما
 .هاش رو شروع کرد یحراف دیکوب یم

تونه  ینم یعمه رو ببره، آخه عمو مهد گهیگرده که د یگفت کاراش تموم بشه بر م یول کیکار داشت رفت بوت-
 کار ایدنبال عمه گو ادیب

 .ادی. زود رفته نگران نباش االناست که بداره

 .نگاهش کردم ضیبه دماغم انداختم و با غ ینیچ

 .یلیرخساره، خ یلوس یلیخ-
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 !کن یخوب ایوا ب-

 .الزم نکرده زم،یخواد عز ینم-

 .هم فشرد و انگشتش رو جلوم گرفت یهاش رو با حالت فکر رو چشم

 .نهیاومده که تو رو بب یکیبهت بگم  ونیخواستم ا یآهان م زهیحرفا کن چ نیول ا-

 .چشم ها رو چرخوندم متعجب

 ؟یهوم؟! ک-

 .یفهم یبرو خودت م-

 کجاست؟ یگ یکه م یکس نیحاال ا ،یکن یم وونهیو درخساره تو که آدم یریبم یا-

 .یخدا شاد بود و پر انرژ ی شهیکرد. هم یا خنده

 .قیفکر کنم رفت آالچ-

 .نایگفت رشته کمه و ا یکه م نیخب تو هم برو عمه کارت داشت مثل ا یلیخ-

 .ارمیخواستم برم از داخل ب یباشه اتفاقاً خودم االن اون جا بودم م-

ً یکه تقر قیبه طرف آالچ یا گهیحرف د چیبدون ه و  زینوک ت یبا سقف یچوب قیآالچ هیباغ بود رفتم.  یوسطا با
شده بودند  دهیشده، دور تا دورش چ یکنده کار هیچوب یها یبه همراه صندل یگرد و بزرگ زیشکل که م یو مثلث
عصر ها همراه مادرجون  شهی. همونآقاج ادیداشت و باز هم  ،یو آرامش بخش نیدلنش تینها یب یو فضا

 یخوردند که گاه یم یچا گهیبا هم د ار،یرفتند و همراه با خوندن کتاب حافظ و شهر یم قیبه آالچ ییدوتا
 .شدم یشون اضافه م یمیاوقات هم من به جمع دو نفره و صم

آروم به سمت  یآه دنیبودند. با کش یخوب یکنج لبم نشست. چه روز ها یآوردن اون خاطرات لبخند ادیبه  با
هوا کم نشده بود و با حرکت دستم،  یاما هم چنان از گرما دیوز یم یکه باد خنک نیجلو قدم برداشتم. با ا

 یتونستم حدس بزنم ک یردم نماو یزدم. واقعاً کنجکاو بودم و هر چه قدر به ذهنم فشار م یخودم رو باد م
 !اومده دنمید یبرا

 !بود اما تنها نبود قیآالچ ی. بهاره توستادمیلحظه سر جام ا یبودم و برا قیآالچ کینزد

کم جا  هیگرم حرف بودند.  گهیدرست رو به روش نشسته بود و با هم د یصندل یهم رو ربدیکمال تعجب ه در
 !کیفته بوتخورده بودم اما رخساره که گفته بود ر 

 !کرد؟ یکار م یجا چ نیا پس

 !شده بودند یمیکردم چه قدر هم زود با هم صم ینگاه م بهشون

 !زد و بهاره هم که تا کجا دهنش از خنده کش اومده بود یحرف م ربدیکه ه چرا
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بودم اون برخورد گرمش با بهاره واقعاً  دهیکه در موردش شن ییها زیاومد. با چ یم بیبرام عج یلیخ ربدیه رفتار
 .نگاه کردن به طرفشون رفتم قهیکرده بود. بعد از چند دق رمیمتح

 رونیکه از بغلم ب نی. همدیبلند شد و بالفاصله بغلم کرد و صورتم رو بوس شیصندل یکردم که بهاره از رو سالم
 نمیتو رو بب امیتو من امروز کالس نرفتم که ب یکجا بود»گفت: یکرد و با ابراز دلتنگ یاومد سرتا پام رو نگاه

 «!آموزشگاه یرفت یاون وقت تو پاشد

 .گفتم یم یدادیرو چرا جواب م تیبعدشم اگه گوش ،یداد یخب حداقل خبر م-

 .نگاهم ننداختم ببخش گه،ید دمیشلوغ بودن البد نشن یلیهم خ ابونایبودم خ نیماش ی:توبهاره

که حضورش رو حس  یجور یا قهیکرد باالخره بعد از دق یکه تا اون لحظه ساکت بود و به ما دوتا نگاه م ربدیه
رفته بود و گرم و  ادمونیبودنش رو اون جا  ی. حسابمیکرد که هر دو سمتش برگشت فیخف یسرفه ا میکن

 «.گند خانومسو مسال»گفت: یزیآم هیباال داد و با لحن کنا یی. ابرومیخوش و بش با هم بود

 .جواب سالمش رو دادم عیسر یلیخ

 .ببخش حواسم نبود-

 «!هیعیطب»لب گفت: ریرو به اطراف چرخوند و آروم و ز نگاهش

براش  یمن که حساب هیکه به حواس پرت نیحرفش شده بودم و مثل ا یکه آروم گفته بود اما متوجه  نیا با
که به رو  نیسوژه رو دستش داده بودم. بدون ا نیزد و مقصر هم خودم بودم که ا یسوژه شده بود طعنه م

 .مینشست زیدور م ه. همراه با بهار نهیرو به بهاره و حرکت دست خواستم که بش یبا لبخند ارمیب

شده بود،  شتریب شبیکه از د یتیمیگذاشته بود و کج نشسته بود با صم زیم یکه آرنجش رو رو ربدیبه ه رو
 «ک؟یبوت یرخساره گفت رفت»فتم:گ

 .شد رهیبود خ زیم یکه رو شیگوش یصفحه  به

 .رو ببرم بعد هم خودنم برم به کارام برسم نایاول مامان ا امیگفتم اول ب ادنیکارا ز دمیاهوم اما د-

 .از جاش بلند شد ز،یم یاز رو شیبا برداشتن گوش و

ً  دیحرف دار یحتماً کل زارمیتنها تون م-  .با هم فعال

 یکردم. چه قدر امروز نسبت به روز ها یازمون دور شد. رفتنش رو نگاه م یازش تشکر کرد و با لبخند بهاره
و به  دهیرو تا آرنج تا زده بود و اندام ورز نشیکه آست یجذب یمشک راهنیقبل جذاب تر و آراسته تر شده بود. پ

. دادیقشگ تر و بهتر نشون م یبود، حساب دهرنگش که به پا کر  یریش ینیرو همراه با شلوار ج شیاصطالح هفت
 .چشم هام به خودم اومدم یمحو تماشا و رفتنش بودم که با بشکن بهاره جلو

 !چته تو دختر؟ چشات در اومدن-

 .به خودم مسلط شدم یشده بودم و دستپاچه. کم هول
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 .لحظه رفتم تو فکر هیتو فقط  یگ یم یچ-

 خ ییخدا»نامحسوس گفت: یداشت اشاره داد و با ذوق یروم قدم بر مکه آروم آ ربدیه به

شه از بس که  ینم ریهم خوش بر خورده اصالً آدم از حرف زدن باهاش س یلیخ افشیجذابه اما جدا از ق یلی
 «.آدم نیخوش صحبته ا

 :ادامه داد یبا خنده ا و

 .گفتم نارویا یبرادر یالبته جا-

 .کرد دنیباز شروع به خند و

 .تأسف تکون دادم یبه نشونه  یخنده سر با

به کس  ینخوا گهیکرده باشه که د ریچشم و دلت رو س یکردم مسعود اون قدر یاز دست تو بهاره، فکر م-
 !یتوجه کن یا گهید

 .حرفم زد یاز آزردگ یکرد و پلک خمار ینگاهم م دلخور

مثل تو  یخر یواسه  نارمیم و عاشقشم، اکه چه قدر مسعود رو دوست دار  یدون یخودت م هیچه حرف نیاِ ا-
 پیو دَک و پُز خوشت افهیهم با اون ق یاز مرتض یحت نی. باور کن ایوا کن یو درست و حسابگفتم که چشات

 .تره

نسبت  زشیکه باعث تما یزیکم از اون بهتر بود اما چ هی افهیاز نظر ق یمرتض دیگفت شا یراهم نم یکه ب البته
از  شتریکرد و البته ب یم ییخودنما بیرفتار و حرف هاش عج یبود که تو یخاص تیشد جذاب یم یبه مرتض

 یحرف رو عوض کنم با لبخند که نیا یبدم و برا یخواستم دست بهاره سوژه ا یچهره اش. نم یهمه هم تو
 :دمیپرس یساختگ

 اصالً؟ یاومد یک نمیبب-

 .دمیرو د ربدیجا که ه نیاومدم ا گهیشه، د یم یساعت مین-

 خب چه خبرا مسعود چه طوره؟-

 .نگاهش کردم کیساکت شد. پرسشگرانه و بار هوی دمیکه پرس یسؤال با

 ن؟ینکنه با مسعود دچار مشکل شد ؟یشد چرا ساکت شد یچ-

 .گفتن حرفش، لب باز کرد یبرا دیبا ترد یپا و اون پا کرد و بعد از لحطه ا نیکم ا هی

دونم  یتازه نم ادیترسم خوشت ن یبگم آخه م یدونم چه طور ینم یعنیخب...  یول ستیکه ن ینه مشکل-
 !نه ای هیکار درست طیشرا نیگفتنش تو ا

 شه؟ یبه من مربوط م نمیبب-
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 .خب پس بگو گوشم با توئه بهاره جان-

گذاشت. حلقه  زیم یبود، باال اورد و رو زیم ریدستش رو که ز یجا به جا شد و بعد از لحظه ا یصندل یکم رو هی
 رتیلحظه چشمم رو زد. به طرفش برگشتم و با ح هیداشت که  یدستش آن چنان برق یرنِگ تو ییطال ی

 «!با مسعود؟»گفتم:

گفت پر تب و تاب عاشق هم بودند و به قول خودش  یکه خودش م یبهاره بود و همون طور یپسر عمو مسعود
سن  نیا یگفتند که ازدواج تو یه هاشون مخالف بودند و موسط خانواد نیمردند اما ا یم گهیهم د یهم واسه 

 .براشون زوده یلیخ

 .کرد دییبا تکون دادن سرش تأ یا قهیاز دق بعد

 .گم یخونواده هاتون رو م ن؟یشون کرد یراض یخب چه طور-

 .تکون داد نیبه ستوه اومده و کالفه سر به طرف یهم فشرد و با حالت یهاش رو چشم

ما ختم شد. مسعود  یمفصل که باالخره ته اش به نامزد یدعوا هیشد،  ییچه دعوا یبدوناوف سوگند اگه -
 .تالش کرد البته منم تنهاش نذاشتم و کنارش موندم یلیخ

 .زدم یلبخند

 ن؟ینامزد کرد یخب ک-

 .انداخت نییحرفم خجول و شرمزده سرش رو پا نیا با

 .امیب دمیکش یبه خدا خجالت م-

که آقاجونت فوت شد. باور کن  یهمون روز»و گفت: دیدندون گز ریساکت بودن لبش رو ز یا قهیبعد از دق و
و نکرده جاش نیکه قراره مرخص بشه من اصالً فکر ا یافتاده آخه تو گفته بود یاتفاق نیدونستم همچ یمن نم

رو عقب  یگفتم که نامزد یافتاده م یاتفاق نیدونستم همچ ی، به خدا باور کن اگه مبودم. سوگند شرمنده ام
 «.بندازن

 :لب ادامه دادم یهمون لبخند رو با

 ناراحت نشم؟ یگفت نیواسه هم یعنی وونه،ید-

فکر  دیبا شتریاالن زوده و ب یگفت یو م یمخالف بود هیکه تو هم مثل بق نیهم واسه ا نیاوهوم، هم واسه ا-
 .حرف ها نیکنم و ا

 یمیاما هر تصم نیبد یشتریودت بود، گفتم به رابطه تون فرصت بهم گفتم فقط به خاطر خ یزیمن اگه چ-
 .موضوع خوشحال شدم نیاز ا یلیقابل احترامه، باور کن منم خ یریبگ

 .برق گرفته از ذوق نگاهم کرد ییزد و با چشم ها یضیعر لبخند

ً  یمرس  ...سوگند جونم واقعا
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رنگش شروع به زنگ خوردن کرد. با  یچرم قهوه ا فیک یاز تو شیجمله اش رو تموم نکرده بود که گوش هنوز
 .انداخت یبه صفحه اش نگاه دنش،یکش رونیب

 .مامانه-

 .گوشش قرار داد یرنگش گرفت و رو یاسی یبلند و ناخن ها یانگشت ها نیرو ب یگوش و

 .مسوگند شیمامان جانم چشم، آره پ امی یاون جام، م گهیساعته د هیالو جانم مامان؟ آها باشه تا -

 «.سالم برسون»گفتم: آروم

 .هم قرار داد یرو پلک

 .فعالً خداحافظ ام،ی یم گهیکمه د هیرسونه سوگند جان. چشم گفتم که  یمامان هم سالم م-

 .از جاش بلند شد فشیرو قطع کرد و بالفاصله با برداشتن ک یگوش

 رمیبراش بگ ییو از خشک شومامان گفت سر راه مانتوش میدعوت نایمسعود ا یبرم، شب خونه  دیبا گهیمن د-
 .کار دارم یالبته خودمم کل

 .یموند یاِ خب ناهارو م-

 .فرصت بهتر هیو  گهید یدفعه  هیکار دارم باشه  ینه قربونت برم گفتم که کل-

 گه؟یاصرار نکنم د یعنی-

 .تعارف که ندارم-

 ؟یاورد نیماش ایآژانس خبر کنم -

 .باغ پارک کردم آخه از اون ور اومدم یدرِ پشت یاوردم ممنون، جلو نینه ماش-

 .دیبا خم شدن صورتم رو دوباره بوس و

 .نبودم انیگم که در جر یدلم بابت اون موضوع هم ببخش باز هم م زیگم عز یم تیبازم تسل-

 .نکن ریو درگذهنت ،یدونستیم دیدختر از کجا با الیخیباز گفت. ب-

ازم  یو باز هم کل میدر حرف زد یرو جلو یا قهیکردم. پنج دق شیهمراه ینگاهم کرد و تا در پشت قدرشناسانه
بچه  شیخواستم پ یرنگش حرکت کرد و رفت. در رو بستم و م دیسف نیکرد و با سوار شدنِ ماش یعذر خواه

 ششیدو دل بودم که برم پ بود. رگشتهب قیاالچ یافتاد که باز هم تو ربدیها برم که از همون فاصله چشمم به ه
 .قدم برداشتم قیگرفتم و به طرفش، سمت آالچ میفکر کردن تصم قهینه و باالخره بعد از چند دق ای

اش رو با  یو گوش دیبه سمت باال کش یو صفحه گوش زیم یشدم نگاهش رو از رو قیکه وارد آالچ نیهم
از پرسش،  یکردن ابروهاش و حالت یجاخورده بود و با کمون یکم دنمیدو دستش گرفت. از د نیبرداشتن، ب

 .کج، نشست یو رو به من با حالت دیچرخ یصندل یرو
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 شده؟ یزیچ-

 .زدم یجیگرفتم و لبخند گ یهام رو به باز انگشت

 .یطور نی... خب... خب همیجا تنها نشست نیا دمینه فقط د-

 :دیصورتش پرس یشدن اجزا یبا جد یزد و بعد از لحظه ا یتبسم

 دوستت رفت؟-

 .کردم نییام رو باال و پا چونه

 .رفتیم دیآره کار داشت با-

دوست »شده اش، گفت: کیبار یبه صفحه و چشم ها یرگیو با خ دیکش یگوش یصفحه  یرو رو انگشتش
 «درسته؟ نیمیباهم صم یلی. خیدار یبامزه ا

 یودم اما انگار از گفت و گو با بهاره اظهار خوشحالمنظورش نب یجا خورده بودم، متوجه  یاون حرفش حساب از
 !کرد یم

با بهاره اصالً خوشحال نبودم. دست  یاز هم صحبت تشیو اظهار رضا هیدونستم اما از اون قض یرو نم لشیدل
 .چفت کردم نهیس یبغل گرفتم و رو یهام رو تو

 .منه هیمیصم یاوهوم، بهاره از دوستا-

 .مسخره زدم یتاب دادم و لبخند یکه اصالً از خودم سراغ نداشتم، چشم یبیعج یبا بدجنس یبعد از مکث و

 .بدعنقه یلی! خستیقدر خوش رو ن نیهم ا شهیهم-

 ً  !کردم یداشتم نظرش رو راجع به بهاره عوض م رسما

ون باعث شده بود که ا یکرده بودم. اما آخه چ رتیح یبود و از اون رفتار خودم حساب نیام که هم یسع یعنی
 !کنم؟ یهمه بدجنس

لب دهنش رو  یقرار داد. سرباال کرد و کم زیم یبغل، خاموش کرد و باز رو یرو با فشردن دکمه  یگوش صفحه
 .گرفت یبه باز

 .هیلیاما از هر نظر دختره تکم-

احساس  یا قهیو هاج و واج نگاهش کردم. نه انگار واقعاً از اون معاشرتِ کوتاه و چند دق دیلبم ماس یرو لبخند
 !کرد یم یخرسند

ام رو  یبعد یدونم که جمله  یرو م نیوجودم شده بود و ا ی رهیمسخره چ یاز حرص و حسادت ختهیآم یحس
نامزد،  یکلمه  یرو دیمعنا، به زبون اوردم. متبسم و با تأک یحسادت احمقانه و از نظرم ب کی یفقط و فقط از رو

قدر  نیدونستم ا یاگه م»د داره، با باال پروندن شونه هام، گفتم:داشتم بهش بفهمونم بهاره نامز  یسع یدرحال
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نامزدش  نکهیا ینامزدش رو کنسل کنه و شب رو بمونه و حت یگفتم امشب رفتن به خونه  یخوش گذشته م
 «!ارهیرو هم با خودش ب

 .اش انداخت یشونیبه پ ینیدر جواب اون حرفم زد و چ یکه منظورم رو گرفته بود و پوزخند معنادار انگار

 .دمیشه مسعود رو ند یم یاتفاقاً دوست داشتم چون چند وقت-

 !شناخت یثابت شده نگاهش کردم اما مگه مسعود رو م یو با مردمک پربهت

 :لب زدم جیدستپاچه بودم و گ یزدم. کم یام پلک محکم یفکر یهم احمقانه حرف زده بودم و پرحرص از ب باز

 ؟یشناس یم... مگه تو مسعودو م-

 .سر تکون داد دییاش، در تأ یشگیو با آرامش هم لکسیر

 .مهیمیقد یاز دوستا یکیاوهوم، -

 :همچنان پر سؤالِ من ادامه داد یبا نگاه ها و

 .داره یاون جا بود، صراف کیکه قبالً بوت یپاساژ یمسعود تو یخب بابا-

 ینم یکه حت یطور دمیکش یخجالت م یکه عجوالنه به زبون اورده بودم حساب یو حرف یداور شیاون پ از
تونستم اون جا بمونم و با  یاز اون نم شتریشدم. ب یم دیسرخ و سف یجواب بدم و با شرمندگ یدونستم چ

 «.بچه ها شیمن برم پ گهیخب د»و اشاره به پشت سر گفتم: یدستپاچگ

 .ستادمیزد، از حرکت ا بیکه عزم رفتن کردم با صدا زدنم بهم نه نیهم

 .حظه صبر کنچند ل-

 :دیو کنجکاو پرس دیهم تن یطرفش برگشتم که ابروهاش رو پرسشگرانه تو به

 ؟یدید کیو از نزدتو مسعود نمیبب-

 !شدم یاون سؤال متوجه نم دنیبودم و منظورش رو از پرس جیگ

 .رو به زبون اوردم فکرم

 !؟یپرس یچرا م-

خواست  یمرتبش کرد، همچنان منتظر جواب بود. دلم م یو کم دیکش رهنشیبه پ یبلند شد. دست ازجاش
 نیکنم و به هم یاز خوش و بششون، تالف تشیرو در مورد بهاره و اون اظهار رضا ششیپ قهیحرف چند دق
که از همه  هیپسر نظرچرا که اونم ب نمشیدوست دارم بب یلینه اما خ»گفتم: یمسخره و ساختگ یمنظور با ذوق

 «!لهیلحاظ تکم
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خواستم مقابله به  یباز هم چرت و پرت گفته بودم. فقط م نکهی. مثل ادیگرانه اش حول نگاهم چرخ خیوبت نگاه
 کیکم نزد هیهم رفت و  یمثل کنم اما باز هم احمقانه حرف زده بودم. با حرف خارج شده از دهنم اخم هاش تو

 .تر اومد. موشکافانه نگاهم کرد

که  یقدر مشتاق نیتونم بپرسم چرا ا یبعدشم م ش؟یدیاصالً ند یوقت لهیاز هر نظر تکم یدون یتو از کجا م-
 !ش؟ینیبب

 حیتوج یهول کرده بودم وبا پته تته و فرو دادن آب دهنم، برا یچشم هام کم یتو مشیمستق ینگاه ها با
الً چرا ! اصنداره که یا گهید لیوگرنه دل نیرو کرده بود هم فشیتعر یلیخب... خب بهاره خ»مضخرفاتم، گفتم:

 «؟یپرس یم

که رنگ هشدار و تذکر گرفته  یتر کرد و با لحن یتر شده بودند. لب ظیکه غل ییدستش رو به کمر زد و اخم ها هی
 کیبه اون و نامزدش نزد یلیخواد خ یو دلم نم میچون من و مسعود با هم دوست»بود، شمرده شمرده گفت:

 « ...و دوست ندارم یبش

اندازه تعجب  یهم فروخورد. از اون لحن و اون حرف هاش ب ینداد و حرفش رو با فشردن لب هاش رو ادامه
 !شد تا اون حد متعصب؟ یکرده بودم اما مگه م

 :شده بودم و پر حرص لب زدم یموردش، عصبان یب یلحن حرف زدنش و اون حساب پس گرفتن ها از

 !فهمم؟ یداره نم یه ربطشما به من چ یتونم بپرسم چرا؟ اصالً دوست یم-

بهاره »محکم و کوبنده گفتم: یچشم هاش شدم و با لحن رهیکرده بودم، خ دایباره پ کیکه  یدر ادامه با جسارت و
 «!هان؟ یکرد یبفهم، تو راجع به من چه فکر ونیدوست منه ا

 :مصورتش براق شد یتکون داد که با حرص و در رفتن از کوره تو نیسر به طرف یشخندین با

 !ساعت تمام با نامزد دوستم بگو بخند راه بندازم کیکه  ستمیبعدشم من مثل تو ن-

 انهیگفتم ناش یم دیتمام حرف زده بودم و جمله رو که نبا یفکر یکار خودش رو کرده بود، باز هم با ب حسادت
اون  یانداخته بود، خودم هم تازه متوجه  هیپروا به زبون اورده بودم. نگاه به خشم نشسته اش روم سا یو ب

 هیو پا یبودم. دستم رو به ستون چوب دهکر  شیعصبان یفکرم، شده بودم. حساب یحرف به دور از عقل و ذره ا
که  یدر حال تیکردم که به طرفم اومد. از شدت خشم سرخ شده بود و با عصبان یزدم و عقب گرد قیآالچ

 .شد دستش رو سمتم گرفتم یم دهییهم سا یدندون هاش رو رو

 ؟یاریرو به زبون ب یحرف نیهمچ یتون یچه طور م ؟یگ یم یچ یفهم یم چیاحمق ه یدختره -

مراقب »و پرشماتت گفت: زیآم دیصورتم، تهد یدهنم رو مضطرب فرو دادم که با تکون دادن انگشتش جلو آب
ِ  اد،ی یم رونیاز دهنت ب یباش چ  « ...بهاره مثل خواهر

با خشم حرفش رو قطع  داشتم،یکه به عقب قدم بر م یشده بودم و درحال یعصبان شتریبلندش ب یصدا از
 .کردم
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سرم  یجور نیا یتون یم میکم باهم راحت حرف زد هی شبیچون د یفکر کرد یکن نیبه من توه یتو حق ندار-
 ؟یداد بزن

 :ادامه دادم یعصب یخنده ا با

 .دیخوب آدم سؤ استفاده کن یاز رفتارا نیخودمه گفته بودم که شما پسرا فقط بلد رینه اصالً تقص-

 :هوا پر حرص لب زدم یکرد که با چرخوندن انگشت اشاره ام تو یخشم نگاهم م با

حرف  ایحرف بزنم  یبا ک ایدوست نباشم،  یدوست باشم و با ک یکه با ک یکن یبه من امر و نه یتون یتو نم-
 !یدینزنم فهم

چشم هام  یباز تو یرگیخمارش با خ یدر لحظه فروکش کرده بود و با اون چشم ها تشیبود اما عصبان بیعج
 !بود حیتفر هی یساده و حت یشوخ هیو خشمم براش  تیزل زده بود. انگار که عصبان

 غیج غیج ی رهیدر مقابل خشمم نشون نداد و فقط خ یا گهیکه بعد از اون تشر و سرزنش ها، واکنش د چرا
 !کردن هام شده بود

 اریقبل باز اخت یدونستم مثل دفعه  یخواست به چشم هاش نگاه کنم چون م ی. دلم نمدمیکش یقیعم نفس
رشته  ی. برادمیجسارتم رو از دست م یشم و همه  یم عیبره در برابرش مط هیو باز هم مثل  دمیاز کف م

راه گرفته بود، بدون  لومگ یاش تو یه از نامهربونک یفینشدن پنبه هام نگاهم رو ازش گرفتم و با بغض خف
بچه ها  یباز یبه عقب از اون جا دور شدم. پا تند کردم و با گذر از حلقه  ییبا قدم ها یا گهیحرف د چیه

 !تونستم باور کنم، بهم گفته بود احمق یسمت ساختمون رفتم. هنوز هم نم

 !داده بود یاجازه ا نیبه خودش همچ یچه طور اما

 .لب زمزمه کم ریحرص و با خشم ز اب

 .مغرور ی فتهیخودش یپسره -

حسادت  هیبه ساختمون مدام به خودم ناسزا گفتم و به خاطر اون رفتارم تشر زدم. آخه چرا به خاطر  دنیرس تا
 رمعقولیاندازه غ یحساب و ب یب یاون حرف ها دمیفهم یرو نم لشیخودم هم دل یکه حت یمعن یمسخره و ب

 !تمام من رو احمق خطاب کنه هیخو با گستا یدهن چرخونده بودم که به خودش اجازه بده و اون جور یرو تو

 بودم. بهش یخشم نفسم رو فوت کردم. چه قدر که از خودم عصبان با

 !صداش رو هم روم بلند کرده بود یحت یاز خود راض یکنه. پسره  نیبهم توه یداده بودم اون جور اجازه

 ً رخساره که با  یتوجه به صدا زدن ها یداغ کرده بود. ب ینشون برام سخت بود و مغزم حسابهضم کرد واقعا
ام باال رفتم. به محض ورود راه  یمحکم و عصب یبود، پله ها رو با قدم ها ستادهیا گیدور د هیکنار بق یفاصله ا

با حرص گوشه  تیتخت نشستم. از شدت عصبان یو رو دمیگرفتم. پر خشم در رو به هم کوب شیاتاقم رو در پ
در اتاق رو باز  یا قهیزد. بعد از دق ی. مرتب صدام مدیچیخونه پ یرخساره تو یکندم که صدا یناخنم رو م ی

 .کرد و داخل اومد
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 بهاره کجا رفت؟ ؟یایبنظر م یقدر عصبان نیشده چرا ا یچ ؟ینستادی:صدات زدم چرا وارخساره

 .دادم رونیو بخشم و حرص نفسم ر با

 .حق با تو بود-

 .نگاهم کرد جیگ

 رو حق با من بود؟ یچ

 !گهیگم د یم ربدویه یاز خود راض یحرفات درموردش درست بود. اون پسره -

 .اون حرف کنجکاو سمتم اومد با

 شده مگه؟ یچ-

که من فکر  یبگم که حق با تو بود. اون اصالً آدم ونیفقط ا»دادم و با حرص گفتم: هیهام رو به تخت تک دست
 «.ادب و گستاخ یطور هم ب نیمغرورِ خودخواهه و هم هیچون  ستیکردم ن یم

 شم؟ یشده؟ واقعاً متوجه منظورت نم یچ یدرست بگ یخوا یوا سوگند نم-

با بهت بهم نگاه تخت عقب رفت و  یکردم. رو فیرو با خشم و انزجارم، براش تعر زیکنارم نشست. همه چ و
 :دمیپرس یشدم و با سردرگم یمفهوم نگاهاش نم یکرد. متوجه 

 ؟یکن ینگاه م یچته چرا اون طور-

 «!؟یرو گفت ییحرفا نیو همچ یچشمش زل زد یواقعاً تو یعنی»گرفتن انگشتش به سمتم متعجب گفت: با

 .باال انداختم یتفاوت شونه ا یب

 !بودم یخب عصب-

 .دمیام کش یشونیپ یرو یدست یکرد که با کالفگ یزیتند و ت نگاه

 !شه که به من بگه احمق ینم لیبه زبون اوردم اما دل یاز اون حرفا رو چه طور یبعض دمیباور کن خودمم نفهم-

 .تکون داد یتأسف سر با

 یرو یهم سماجت کرد یتازه کل یبراش گفت بهیپسر غر هی دنیسوگند! از شوق و ذوق د ییپرو یلیخ-
 !تو دختر یهم نشون نده! واال بنظر من هم که احمق یواکنش یخواست یمضخرفاتت اون وقت م

 .نگاهش کردم دلخور

 ؟یکن یاز اون دفاع م یاالن تو دار یعنیوا -

 ی! سوگند اصالً باورم نمیبچگانه بوده، تو رسماً به دوست خودت حسادت کرد یلیاما قبول کن رفتارت خ رینخ-
 !؟یرو کرده باش یاررفت نیشه تو همچ
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کردم  یخب من... آره اصالً حسود»فَرّار، گفتم: یلبم طبق عادت معمول و نگاه دنییپام و جو یتکون دادن ها با
بهم دست  یحس نیدونم چرا همچ یفهمم و واقعاً نم یرو هم نم لشیدل یاما به خدا دست خودم نبود، حت

 «!داد

 .شدم ریاز رفتارم سر به ز مونیپش

 !یفهمیم دیلحظه شد. خب از رفتارش ناراحت شدم. اون سرم داد کش هیتو  زیهمه چ-

واال »بهم نگاه کرد و گفت: یآروم یمنظور دار و پلک زدن ها یکه با لبخند دمیسکوتش نگاهم رو آروم باال کش با
 یبهت بگم ول یزیچ هیخواستم  یزنم، م یشلوغش کردم و حرف مفت م یگ یبگم بازم م یزیاالن اگه من چ

 «.شیریپذ یخودت م عشاما به موق یکن یو قبول نم یریبار حرفم نم ریدونم ز یولش کن چون م

 . ابروم رو با تعجب و پر سؤال باال دادم یتا هی

 !رم؟یبپذ دیبا ویچ یواضح تر حرف بزن شهیم-

 ومدهیکم خاصه توهم که هنوز دستت ن هیفقط اخالقاش  ستین یبدون که آدم بد ونیولش کن اما ا یچیه-
رفاقتش قائله.  یکه برا هیتعصب و احترام نیهم هم شیکیخودش رو داره که  یبدون که اونم خط قرمزا ونیو ا

بر خورد و رفتارت محتاط  یکم تو هیو  شیبشناس شتریگم پس تو هم بهتره ب یکه ازش دارم م یبا شناخت نارویا
 .یتر باش

 .کج کردم یدم با در اوردن اداش لب و دهنکج کر  یو دهن لب

 یکلمه ا یخواد حت یدلم نم گهید هیچ یدونیمن مهمه! اصالً م یبرا یو داره! تو فکر کردخودش یخط قرمزا-
 .درموردش بشنوم

 .شل کرد نییشونه رو به پا جهینت یاون بحث ب از

 !؟یاین رونیجا و از اتاقت ب نیا ینیبش یخوا ینگو بازم م یسوگند خانوم ول یدون یباشه هر جور خودت م-

 «!به لطف آقا بله»حرص گفتم: با

باشه اون  یهر چ یزد یاون حرفارو م دیتو نبا یخب آره کار اونم درست نبوده ول»و گفت: دیکش یکالفه ا پوف
حرفا  نیکرد. باور کن اگه هم یجور مسائل شوخ نیمورد ا نیشه باهاشون در ا ینم گه،ید یمرده مثل مردا هی

 شیپ میبود. حاال هم پاشو بر نیمبرخوردش ه یزد یم اشیهم با اون همه جنبه و مسخره باز نیرو به حس
 .کوفتم نکن گهیپاشو د میگرد یما امروز بر م ،یزشته بابا همش تو اتاقت هیبق

رفتن نداشتم اما به خاطر رخساره و  نییپا یبرا یکه رغبت نیخواست رخساره رو ناراحت کنم و با ا ینم دلم
 .اصرار هاش قبول کردم

 ،یسراسر یطور بابا برگشته بودند و با انداختن سفره ا نیو عمو محسن و هم دیآماده شده بود و عمو حم آش
 یبچه ها تو شیمشغول خوردن آش بودند. با گرفتن ظرف آش از زن عمو رعنا همراه رخساره، پ نییپا یطبقه 

هم به جمع شون ملحق  رخسارهدور هم نشسته بودند و مشغول خوردن بودند. من و  ی. همگمیترف قیآالچ
نشستم.  یا یصندل یکنم رفتم و رو ینشسته بود توجه ا نیکه کنار حس ربدیکه بخوام به ه نی. بدون امیشد
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زدم. بچه ها مدام در مورد  یشده بودم و مرتب با قاشق همش م رهیکه جلوم بود خ یآش یبه کاسه  یحرف یب
گفتم و ساکت بودم.  ینم یزیفقط من بودم که چ دند،کر  یم یزدند و شوخ یمختلف حرف م یموضوع ها

سوگند چرا  یراست»خنک کردنش، گفت: یبرا یبردن قاشق سمت دهنش و فوت آروم کیباالخره سامان با نزد
 «؟یناهار نگه نداشت یبهاره رو برا

 «.رفت یم دیکار داشت با»کردم آروم گفتم: یم یکاسه باز یکه با آشِ تو یدرحال

هم فشردم.  یشده بودم و با حرص لب رو یاز قبل ازش عصبان شتریافتاد؛ ب ربدیلحظه نگاهم به ه هی یبرا
دور دهنش  یدست دنیزد با کش یعقب م زیم یکه آشش رو تموم کرده بود و کاسه آش رو با دست، رو نیحس

 «بهاره خانوم خوشگلم هست؟ نیا نمیحاال بب»گفت:

 !دیشن یرو م یکه اسم دختر یوقت شیشگیهمون سؤال هم درست

که کامالً متوجه شده بودم طرف  "نامزد" یکلمه  یرو یخاص دیهم که تا اون لحظه ساکت بود با تاًک ربدیه
 «!شل مغز اون نامزد داره و نامزده مسعوده یپسره »صحبتش منم، گفت:

 .زد و پر تعجب چشم گرد کرد هیتک یبه صندل نیحس

 ؟یگ یرو م یاِ کدوم مسعود؟ نکنه مسعود حاج عل-

 .:آره، خودشهربدیه

 !شده حاال به فکر زن گرفتن افتاده؟ یتونست جمع کنه چ یپسره خودشم نم نی:عجب! بابا انیحس

ً بچه »دور دهنش گفت: یدستمال دنیسرش رو سمت کاسه آش خم کرده بود و با کش سامان  ینه اتفاقا
 «.هیزرنگ

 .سر تکون داد دییهم در تأ یمرتض

 .هیآره بچه خوب و با جنم-

 !موضوع جا خورده بودم نیاز ا یشناختن و حساب یمسعود رو م یکه همگ نیا مثل

 یرو یمنظور هم کم نیداشت بحث رو عوض کنه و به موضوع بهاره و مسعود خاتمه بده، به هم یسع رخساره
 هیو بق نیبه من، رو به حس یصاف کردن صداش بعد از نگاه یبرا یاش جا به جا شد و با سرفه ا یصندل

 «.میجمع کن میخوایم دیو بخوربهاره بابا آش تون نیبه ا نیداد یریبابا حاال چه گ بیع»گفت:

 .باال پروند یزد و شونه ا یزیدر ادامه چشمک ر و

 !ستین میآش دهن سوز نیواال همچ-

 «؟یگ یم یطور نینکنه از تو خوشگل تره که ا هیچ»گفت: یبا خنده و مسخرگ نیاون حرف رخساره، حس با

 یاز آشِ رشته ا یباال انداخت و قاشق ییابرو یبه من تا یکرده باشه با نگاه یشوخ یکم نکهیا یهم برا ربدیه
 .رنِگ جلوش قرار داشت خورد یآب یِ سفال یکه داخل کاسه 
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 !گهیالبد د-

اش  حانهیرفتار وق تونهیهاش م یبا شوخ کردیباهم بحث مون شده بود و فکر م شیکم پ هینه انگار که  انگار
 !که بهم کرده بود ینیطور توه نیکنه و هم یرو ماست مال

 !هاشون رو داد اما همچنان حرف، حرفِ بهاره و مسعود بود یجواب شوخ ،یبا حاضر جواب رخساره

اش شده  یهم اخم چاشن یکه کم یجد یزدم با چهره ا یکه آشم رو هم م یبودم و درحال گرفته نییرو پا سرم
 «!دیزن یراجع به اش حرف م یطور نیکه شماها ا ستین یبهاره هر دختر»بود گفتم:

و پس زدن کاسه، بالفاصله  یصندل یرو ینیبود و کامالً متوجه شده بود چرا که با عقب نش ربدیصحبتم ه طرف
چون اون دوست توئه و قطعاً دوست تو هر  م،یحرف نزد یماهم در مورد هر دختر»پرتکبر گفت: یبا گرفتن ژست

 «!ستین یدختر

 یکرد. چشم یبود و آدم رو با حرف و رفتار هاش شوکه م یبیگرد شده بود، واقعاً آدم عج یهام حساب چشم
 !کرده بود فیازم تعر ییجورا هیاز آش رو وارد دهنم کرد اما انگار که  یبه چپ و راست چرخوندم و قاشق

لج درارش موقع حرف زدن، حرصم گرفته بود و بعد از به پلک  یحال باز هم از رفتارش و اون خونسرد نیا با
ه از بحث بهار  یگفتند و تا حدود یزیانگشت هام فشردم. هر کدوم چ نیبسنده کردم و قاشق رو ب یزدن محکم

شد و هر  یم دهیبه تنم مال ربدیه یاز حرف ها یبعض یطعنه ها ونیو مسعود فاصله گرفته بودند البته اون م
 یکرد و در آخر هم به بهونه  یکنترلم م یکردم که رخساره با سقلمه ا یباد م یگفتن حرف یبار لب هام رو برا

آقاجون  یبه خونه  میجمع کرد زیم یجمع کردن کاسه ها خواست که کمکش کنم و با دخترا ظرف ها رو از رو
 .میبرد

به  ای. سامان گومیبچه ها برگشت شیو رخساره پ میهمراه مر هیناهار و کمک به بق یاز شستن ظرف ها بعد
زود تر از  دیهم به خاطر کار عمو حم نایهاش رفته بود و م یاز هم کالس یکیخاطر کار دانشگاه اش و تلفن 

اندازه اش از  یب یناز و عشوه ها وداشتم چراکه تحمل ادا ها  یبابت حس خوب نیبرگشته بودند که از ا هیبق
 .تحملم خارج بود

خوب »داده بود رو به من گفت: کهیت یسرش گذاشته بود و به صندل ریکه دو دستش رو ز یدرحال نیحس
 «.نمیپاشو بب ا،یبچاق ب وونیسوگند خانوم پاشو قل

هم  ییجورا هیکرد و  یم میبچه ها تقس نیکارها رو ب میشد یاومدند و دور هم جمع م یکه به باغ م هربار
 .حوصله بودم و دمق ی. بینوبت

 .حوصله ام یکم ب هیبره، من امروز  گهید یکیشه  یم-

ً نیحس  ! که نوبت توئه، دوماً که بازم نوبت توئه:اوال

 یبا گذاشتن دو دستش رو دید یرو م نیکه کل کل من و حس یخنده و مرتض ریزدن ز یاون حرفش همگ با
 «.قدر سر به سرش نذار نیحاال که حوصله نداره ا نیحس رم،یمن م»گفت: یصندل یشدنش رو زیخ میو ن زیم
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موضوع  نیکه بهم داشت و ا یعالقه بود و حس یهم از رو شتریاوقات رفتار هاش که ب یکه بعض نیوجود ا با
 یو مؤدب تیپسر باشخص یلیقائل بودم چون خ یمرتض یبرا یاحترام خاص شهیکرد اما هم یم تمیهم اذ یحساب

 !کرد یفکر م یکه مرتض یبود و واقعاً هم دوستش داشتم اما نه اون طور

 «رمیمن خودم م نیتو بش»ام از جام بلند شدم روبهش گفتم:احتر  یاز رو یلبخند با

 :ادامه دادم نیپر حرص رو به حس و

 !نه ای رهیاز رو م نیحس نیا نمیخواستم بب یفقط م-

افتاد. لبخند  ربدیچشمم به ه نمیخواستم بش یکه م نیکردم و هم ی. تشکرنمیخواست که بش حیمل یتبسم با
 !یبار با مرتض نیانداخت. ناخواسته باز هم سوژه اش شده بودم البته ا نییزد و سرش رو پا یزیتمسخر آم

 .نداشتم تیموضوع رضا نیو کالفه کنه و اصالً از ا یقدر راحت من رو عصب نیتونست ا یبود که م یکس نیاول

و  یساختگ یتیبا مظلوم نیدستش برگشت که حس یتو ونِ یقل ینیبا س یمرتض قهیاز گذشت چند دق بعد
 ینایرفت؟! البته نوبت اون م یم دیبا یبفرما قسم بانو حتماً مرتض ن،ییشما دخترا چه قد زور گو»خنداره گفت:

 «.دیبه تو رس گهیبود که گذاشت رفت و د دهیور پر

مرتب  نیحس ونیقل دنیکش نیگرفت و خودش هم رفت و کنار زهره نشست. ح نیرو سمت حس ونیقل یمرتض
و هر  دیچرخ یبچه ها م نیدست به دست ب ونیشده بود. قل هیبق یباعث خنده  شهیهمپروند و مثل  یمزه م

 .به سمت من هل داد اطیرو آروم و با احت یِ نیس نیکه حس نیتا ا دندیکش یم یکدوم چند پک

 یسردرد م دنشیبعد از کش شهیاومد لب بزنم چراکه هم یم شیعالقه نداشتم و کالً کم پ هیمثل بق یلیخ
 رد کردنش سر باال اور یگذاشتم و برا ینیس یگرفتم و سامان هم برام منع کرده بود. دستم رو لبه 

 یابروهام تو دنیو با تن دمیفهم یاون نگاهش رو نم لیافتاد. دل ربدیپرتعجب ه یچشم ها ریکه نگاهم گ دم
 کردم نیهم نگاهم رو ازش گرفتم و رو به حس

 .ممنون نیکشم حس یمن نم-

 .کرد یخنده ا تک

 !یدینکنه ترس یکش یسامان بهت تذکر داده نم یاوه نکنه چون اون سر-

 .باال انداختم یشونهچا

 .گفت نکشم رمیگ یدونه من زود سردرد م یداره! خب سامان هم چون م ینه چه ربط-

 .نیحالش بد شد اصرار نکن حس یاون سر گهی:راست ممیمر

 .باال انداخت ییوزخند و همون ژست مغرورانه اش ابروهم با پ ربدیلحظه بود که ه نیهم یتو

 داره یدونم چه معن یاصالً نم-

 !دیبکش ونیشما دخترا هم قل که
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 :ادامه داد نیرو به حس و

 !گهیکشه د یگه نم یخب م یداد یریچه گ-

 .در اورد یبراش شکلک زهره

 م؟یبکش دینه بابا اون وقت چرا نبا-

 .زد یپر تمسخر کرد و رو به ماها چشمک یاز اون حرفش خنده ا نیحس

 .و گرفتهمن یچپ بلند شده، چند بارم پاچه  یبابا، امروز از دنده  دیکن نیول ا-

 .نگاهش کرد یچپ چپ ربدیه

 !داشِ من یهمش پاچه گرفت یکه اومد یگم از موقع ا یدروغ م هی:چنیحس

هم قراردادم و همزمان با دراز شدن  یشده بود. با حرص دوندون رو دهیسمت من کش نیرو از حس نگاهش
 یگل کرده بود و دلم نم میانگشت هام رو لبه اش قفل کردم. انگار که لبجاز ،ینیس دنیکش یبرا نیدست حس

 :لب زدم نیرو به حس یجد یخوادخواهانه اش عمل کنم. با لحن یخواست تابع حرف ها و رفتار ها

 .نظرم عوض شد-

 .زد یشخندینگاه کردم که با تأثر برام سر تکون داد و ن ربدیبه ه یتالف یبه نشونه  یدر ادامه با پوز خند و

 !نه قسم بانو؟ ای یکش یبابا باالخره م ی:انیحس

شه  یاالن ذغالش خاموش م»معترض گفت: یبا لحن ون،یقل یسرخ و پر حرارت رو یبه زغال ها یبا نگاه و
 «!بابا دهیکام نم گهید

رو سمت  ینیبرام اومد خواست که س ییگونه ام، شده بود و چشم و ابرو یتارم لجبازمتوجه اون رف رخساره
که معتقد بودند با  یو مرتض میمر یرخساره و حرف ها یو اشاره ها مایهل بدم. بدون توجه به ا نیحس
 ی وهیداغ، به ش یها غالذ یبرداشتم و با گرفتنش رو شیبرنج زیآو یرو از رو ین شه،یحالم بد م دنشیکش
 دنیشروع به کش یکردنش به لب هام با ژست خاص کیپا انداختم و با نزد یکردم. پا رو شیزد عفون نیحس

باعث  شتریبدم که ب رونیب یدودش رو به اصطالح حباب نیکردم مثل حس یم یسع یلجباز یاز رو یکردم. حت
کردم. رخساره هم که همز مان با سقلمه  یسرفه م بهبار هم شروع  کی قهیشده بودم و چند دق هیبق یخنده 

دود  یمحکم یرو تمومش کنم اما هم چنان با پک ها یخواست که اون مسخره باز یپهلوم ازم م یتو ییها
 ربدیلب هام نشونده بودم. دو چشم متعجب ه یکه رو یشیمضحک و نما یدادم و لبخند یم رونیرو ب ونیقل

و از چهره اش معلوم بود که از اون کارم اصالً خوشش  دمید یم ونیلق ظیغل دود ونیرو از اون رفتار هام، م
 ینیکردم چراکه نگاه ها بدجور روم سنگ یرو ادهیبار متوجه شدم که واقعاً ز نی. رخساره باز به پهلوم زد و اومدهین
 !ام یشیاز اون حرکات نما دیهبر یجاخورده  یاز همه هم نگاه ها شتریکردند، ب یم

 .دستش رو سمت دراز کرد نیفاصله بود که حس نیهم یتو
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رو به  سامان یبده به من صدا ،یبکش یخواست یراه انداخته حاال خوبه نم یچه دود نیبسه بابا بده به من بب-
 .اریجون من در ن

بهم  یمیمال یداشت، با اخم یکه روکش مخمل قرمز رنگ لشیهم مداخله کرد و با گرفتن شلنگ طو یمرتض
 .تذکر داد

 .شه یسوگند حالت بد م گهیبسه د-

هلش دادم. رخساره  یرو رها کردم و آروم سمت مرتض ونیقل یکه تازه به خودم اومده بودم و خجالت زده ن انگار
 «؟یکن یکار م یمعلوم هست چ»گوشم گفت: یاش تو انهیبا لحن آروم و شاک

 «!یدیتو هم کش دنیهمه کش هیخب چ»دندون هام گفتم: یال به ال از

 :هم فشرد یحرص لب رو با

 !؟یاورد یبود که در م یاداها چ نیآره اما نه مثل تو ا-

 .زدم یام رو به صندل هیحرف هاش گوش کنم تک هیبه بق نکهیهم خوابوندم و بدون ا یپلک رو یگرفتن افهیق با

خودش رو کرده بود؛ کار  میسرجاش نشست. لجباز ز،یم یرو ینیاورده بود و با قرار دادن س یبه تعداد چا زهره
خواستم باز  یچون نم ارمیکردم به رو ن یم یهم حالت تهوع بهم دست داده بود اما سع یسر درداشتم و کم

رو  میشونیو با دست آروم آروم پ دادمقرار  زیم یپرتمسخرش بشم. آرنجم رو رو یو نگاه ها ربدیه یهم سوژه 
صورتم شروع کردم به سرفه کردن.  یو خوردنش تو نیخارج شده از دهن حس ظِ یماساژ دادم که با دود غل

 «.و بده اونوردودش نیحس هیچه کار نیا» گفت: نیرو به حس ضیبا دست دود رو کنار زد و با غ یمرتض

 :دیرو به من پرس و

 سوگند؟ یخوب-

 یرو رو ونیکردم. با اعتراض بچه ها شلنگ قل دییخوب نبودم، حرفش رو تأ یلیسر هرچند که خ یاشاره  با
 «.کشم ینم گهیاصالً د ایب»تمام و لحن حق به جانبش گفت: ییگذاشت و با پرو کشیکوچ زیآو

اصالً.  یستیبه خدا ولکنش ن میخفه شد»گفت: یاش گرفته بود و با سرفه ا ینیب یدستش رو جلو میمر
 «!خاکستر شدن واال یکش ینم ویچ گهیبعدشم د

 .کرد میبه مر یو تخم اخم

 .همخُبه حاال تو -

به  نیگم بچه ها از ا یم»اش گفت: ینیبه ب ینیخورد با چ یاش م یوانیل ییاز چا یکه کم یهم در حال زهره
 «چه طوره؟ میدور هم جمع ش یبعد آخر هفته ها همگ

 .خورد شییاز چا یقلپ یکیهم قرار داد و همراه با برداشتن قند کوچ یرو یچشم میمر

 !طور بوده نیخب اکثراً که هم-
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 .رونیب میو بر میکه قرار بزار نیطور سامان. بعدشم منظورم ا نیو هم ربدیآره اما همه که نبودن مثالً ه:زهره

به صفحه اش و خنده  یرگیبود و مشغول چک کردنش بود. با خ دهیکش رونیب بشیاش رو از ج یگوش نیحس
مثالً من! واال از اول هفته تا آخر هفته سرم شلوغه خودتون  ان،ینتونن ب ایبعض دیخب شا»گفت: زشیر یها

 «!دیانیکه درجر

 :اش ادامه داد یشگیهم یها یهمراه با لودگ یتکون داد که با لحن خنده دار یمتبسم سر یمرتض

مثل  لیبیمشت س هیبا  امی یکنم م یرو ول م یبهشت یاون همه حور نی! فکر کردنیفکر کرد یبعدشم چ-
 !خان یو البته سام ربدیو ه یمرتض

 :با خنده پس کله اش زد یمرتض

 !ندارن؟ لیبیخودت اصالً س یدوستا یعنی-

 .دیخند یمسخرگ با

 شتریمغول هم ب زخانیچنگ یالیبیاز س ی! واال حتیلیبیداشتن اونم چه س لیبیس لیاوا اشونیچرا اتفاقاً بعض-
 !المصبا الشونیبیبود س

شون  یکیبار با  هیشه  یباورتون نم»گفت: دادیقرار م ربدیه یشونه  یکه دستش رو رو یدر ادامه در حال و
 هیاز بستن بالشیخوردن دونه دونه س یموقع بستن ربدیه نیشاپ بجون خودم نباشه به جون ا یرفته بودم کاف

 « ...ی! به خدا که وحشت کردم واسه رونیدور دهنش زده بود ب

نثارش  یآب دار یا یدادن شونه اش، زد پس گردن یبا جا خال ربدیدفعه ه نیا حرفش تموم نشده بود که هنوز
 .کرد

 !؟یسبک مغز، باز تو حرف مفت زد یو بخور پسره جون خودت-

 نیحس یمسخره  یکردم خنده هام رو از رفتار ها یم یسع تمیدخترا بلند شده بود و من هم با حفظ جد قهقهه
بار آخرتون باشه ها، بازم که »معترض گفت: یو مرتض ربدیباال داد و رو به ه یابروش رو با اخم یکنترل کنم. تا

 «!شما چشتون به دوتا دختر افتاد؟

 :دیکنترل خنده اش پرس یدهنش، برا یجلو یزد و با گذاشتن دست یقهقه ا میمر

 !حاال؟ یرو راست گفت یبستن ییخدا-

 :تاب داد یچشم یصندل یشد و با ولو شدن رو شتریب نیحس یها ادا

 !گم یآره به جون اون شوهر کچلت راست م-

 :مغضوبش ادامه داد یتوجه به نگاه ها یب نینگاهش کرد و خنده اش رو فرو خورد که حس یچپ چپ میمر
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بتول خانوم و  ییبایز تویسر رفتن اِنست هی دمیو فهم دمشونیخب بعدش درست شد آخه فرداش باز د یول-
 لهیبیدختره همون س نیگفتن ا یاگه به من م یعنی یبهشت یحور نهویشده بودن ع دی. باور کنکشیکوچ یجار

 !شد یباورم نم روزید زیو چنگ

بامزه  تیگرفت و جد یجا بود که موقع حرف زدن خودش اصالً خنده اش نم نیو جالب ا میخنده مرده بود از
 «!کجا هست؟ نیفرمودکه  ییبایز تویانست نیحاال ا»صورتش بود. رخساره با خنده گفت: یتو

 :جواب داد یمسخرگ با

 .با کالسه شرمنده رخساره جون یفقط مال آدما شگاهیآرا نیا-

 نیحس یزد و باز هم باعث خنده مون شده بود و با حرف ها یحرف م یطور نیخنده. هم ریز میباز همه زد و
 .ازش، فاصله گرفته بودم تمیو عصبان ربدیه یکم از مسئله  هیهاش  یو شوخ

 یبود. از رفتنش دلم بدجور لشیرفتن شده بودند. رخساره مشغول جمع کردن وسا یکم کم همه آماده  گهید
کردم. کوله اش رو برداشت و با جا به  یکرد و من هم بغ کرده نگاهش م یرو جمع م لشیگرفته بود. اون وسا

 «.برم دیبا گهیمن د یخب سوگند»دوش گفت: یجا کردنش رو

 .یمونشد تو ب یکاش م-

 .دیبازوم کش یرو یمهر دست پر

 .قربونت برم یدون یشه خودت که بهتر م یکالس دارم نم-

 .فوت کردم یو دمغ نفس پکر

 .اوهوم-

 .دیرو بوس صورتم

 ؟یخور یرو م یچ یغصه  مینیب یرو م گهیمن و تو که همش هم د-

 گهیو هم د میذاشت یکتاب خونه قرار م یبعد از کالس تو شهیگفت چراکه هم یبا رخساره بود و درست م حق
شده بودم اما  یکم هم احساسات هی. دمیزدم و من هم بغلش کردم و صورتش رو بوس ی. لبخندمیدیدیرو م

 .اجازه ندادم چشم هام باز تر بشند

رنگش بود. بهش نگاه  دیاسپرت سف یدر مشغول بستن بند کفش ها یجلو ربدی. همیرفت نییرخساره پا همراه
 «.پشت سرشم نگاه نکنه گهیفکر کنم اگه بره د چارهیب»گفت: زیر یکردم که رخساره با خنده ا یم

 هم خوابوندم یپلک رو یکش دار شیه با

 !جوره هی قهیهر دق ارهیتعادل. آدم اصالً سر از کارش درنم یب یواسه من مهمه! پسره  یلیآخه نکه خ-

 .کرد یصورتم رو ماچ گهید طرف

 .بهش فکر نکن گهید الیخ یب-
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رو  یخداحافظ یمرموز، آروم کلمه  یبا لبخند ینگاه میبا رد شدن از کنارمون و ن ربدیهمون لحظه بود که ه و
 یکردم. چه قدر هم که پرو بود تازه خدافظ یرفتنش رو نگاه م یزمزمه کرد. رخساره خنده اش گرفته بود و عصب

 !کرد یهم م

خودشون  یرفتم. عمه زهرا و عمه گل رخ موقع خدافظ یفوت کردم و همراه رخساره سمت ورود یپرحرص نفس
 .کردند هیهم گر یبغل مادرجون انداختند و حساب یرو تو

 یکرد با مهر و محبت مادرانه اش قدر یم یآقاجون چشم ها رو تر کرده بود و مادرجون هم فقط سع ادیهم  باز
رخساره و بچه ها  یها پشت سر هم، برا نیشدند. با حرکت ماش یطور بود راهشون بده. باالخره هر  نیتسک

اندازه  یکرده بودند. دلم از رفتنشون ب کهفته دور هم بودن، همه باغ رو تر  کیدست تکون دادم. باالخره بعد از 
 .ساکت شده بود یگرفته بود و باغ حساب

رو با اوردن از اتاق خواب، آروم روش  یکیکوچ یافرتمس یکاناپه خوابش برده بود. پتو یرو یاز خستگ مامان
و  دهیچیخونه پ یتو ون،یزیو گوشنواز اذان از تلو نیدلنش یبود و صدا یکیرفتم. هوا رو به تار نییو پا دمیکش
 چیداشتم ه ادیاول وقتش حاضر شده. تا  نمازخوندن  یموقع ها برا نیمادرجون ا دونستمیانداخته بود. م نیطن

شده اش  یرنگ طالکوب یسورمه ا یسجاده  ی. روفتهیب ریبه تأخ ایوقت نشده بود که نمازش قضا بشه و 
نمازش رو تموم کرد. سالم کردم که نگاهش از  ن،یو تکون آروم سرش به طرف ینشسته بود و با گفتن الله اکبر

چشم هاش  یکه همچنان تو یو غم یاز فرط خستگ یرمق ی. لبخند بدیچرخسمتم  زش،یپشت چادر گلدار ر
 .پررنگ بود رو به نگاهم زد

 مامانت کو پس سوگند جان؟-

 .زدم یلبخند

 .. منم اومدم بهتون کمک کنمدهیخواب-

 .هم گذاشت یو سجاده رو رو دیخم شدن سمت سجاده، مُهر رو بوس با

 .ستین یتموم شد. کار گهینه قربونت برم د-

 .نیخسته شد یلیچند وقت خ نیباال ا دیایپس واسه شام ب-

 .شل کرد یرو از سر برداشت و کش مقنعه اش رو کم چادرش

نداره.  یرمق گهید چارهیب دهیامروز خسته شده از کالس که اومد همش کار کرده و زحمت کش یلیمامانتم خ-
 .نییپا نیایشما ب

از  یش خم شدم و طرفشدن به سجاده اش، سمت کیدلم براش ضعف رفت و با نزد شیاون همه مهربون از
عروس و مادر شوهر  یبر خالف بعض **. دستم رو که دور گردنش حلقه شده بود دمیصورتش رو محکم بوس

تا عروس و  دمثل مادر و دختر بودن شتریخوب بود و ب یلیخ گهید یها رابطه اش با مامان و زن عمو ها
 .مادرشوهر

 .دیشما بگ یبرم، چشم هر چ تونیهمه مهربون نیمن قربون ا یاله-
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 .دستم زد یرو یآروم یزد و ضربه  یقشنگ لبخند

 .به غذا سربزنم رمیمنم م اد،یباباتم م گهیکم د هیبرو مادرجان. -

به  یشده بود و با زدن آب داریب گهیباال رفتم. مامان هم د یصدا زدن مامان باز به طبقه  یگفتم و برا یچشم
آشپز خونه مشغول آماده کردن شام بودند.  ی. مادرجون و مامان تومیآقاجون رفت یصورتش همراه هم به خونه 

لپ تاپش فرو  یسرش رو تو شتریسامان ب هکردند البته ک یتماشا م ونیزیتلو ییرایپذ یبابا و سامان هم تو
 یبود. تو یزیو انگار که مشغول خوندن چ دادیتنگ شده لب هاش رو آروم تکون م یکرده بود و با چشم ها

شدن  یباره خال کیشام به مامان و مامادرجون کمک کردم. همچنان دلم از اون همه ساکت بودن و  زیم دنیچ
شام از  زیماتم گرفته بودم. سر م ییجورا هیباغ رو ترک کرده بودند  یکه همگ یباغ به تنگ اومده بود و از موقع

بار مامان و مادرجون مثل بچه ها بهم تذکر  نیه چندک یکردم طور یم یفقط با غذا باز یو خستگ یحوصلگ یب
چهره  یحوصله بودن رو تو یو ب یو خستگ میدادند و خواستند که غذام رو تمام کنم. شام رو در سکوت خورد

بالفاصله باال و به  یکی. خودم هم اون قدر خسته بودم که بعد از شام و کمک کوچنمیتونستم بب یهم م هیبق ی
داشت گفت و خواست فردا  مییتنها یکه برا یا یبا رخساره حرف زدم و از نگران یل از خواب کماتاقم رفتم. قب

. لباس مینیآموزشگاه بب کینزد یکتاب خونه  یتو ،یشگیهم یرو جا گهیبعد از کالس من و دانشگاه اون، هم د
 .هم رفتند یبالشت گذاشتم پلک هام با گرم شدن رو یکه سر رو نیتخت رفتم. هم یعوض کردم و رو

**** 

 یکالس هام حساب ادم،یز یها بتیهمراه بابا به آموزشگاه رفتم. به خاطر غ شهیهفت بود. مثل هم ساعت
 .که مجبور شدم قرارم رو با رخساره کنسل کنم یشده بود طور ادیفشرده و ساعتشون ز

اون غم بزرگ که مدام  و ییمتوجه نشدن تنها یگذشت. برا یم ه،یاز خلوت شدن باغ و رفتن بق یروز چند
بردارم و  یشتریب ینشوند، مجبور شده بودم کالس ها یچشم هام م یشد و اشک رو تو یبه قلبم م یشترین
 .خودم رو مشغول و سرگرم درس کنم ییجورا هی

راهم رو سمت  دنیگرفتم و سمت باغ به راه افتادم. به محض رس ینیماش شهیآموزشگاه خارج شدم. مثل هم از
در  ی رهیدست گ ،یسنگ یپله  یساختمون آقاجون کج کردم. با دراوردن کفش هام از پا و جفت کردنشون رو

 نیبود و کالس داشت، هم شگاهچرا که بابا تا عصر دان ستیخونه ن یدونستم کس یرو فشردم و داخل رفتم. م
با  یبهداشت سیه و پروژه اش. مادرجون از سرودانشگا ریطور هم مامان. سامان هم که طبق معمول نبود و درگ

نماز عصر وضو گرفته بود و طبق عادتش هر نماز  یبرا ایاومد. گو رونیکه تا آرنج تا زده شد بود، ب ییها نیآست
اورد، با  یم نییرنگ و مخملش رو پا یمشک رهنیپ نیکه آست یدرحال دنمیخوند. با د یرو به وقت خودش م

 «.یالم مادرجون، خسته نباشس»گفت: یگشاده ا یرو

بغل  یانداختم و کوله ام رو تو ونیزیمبل کنار تلو یرفته سالم کردم، خودم رو رو لیتحل ییو صدا یخستگ با
 .گرفتم

 ست؟یباال ن یکس نمیممنون، بب-

 .دیبه صورتش کش یدست
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و بخونم عوض کن تا منم نمازم. حاال تو هم برو لباست رو ادیزود تر ب دیمامانت زنگ زد گفت امروز شا ینه ول-
 .منتظر تو بودم میو بعد با هم ناهار بخور

 .دندون فشردم ریهم گذاشتم و با خجالت لب ز یچشمم رو رو هی

 !ن؟یتا االن ناهار نخورد یعنی ،یشرمنده مادر یوا-

 .دیکش رونیب ییرایپذ یگوشه  زیم یو سجاده اش رو از کشو چادر

 .گرسنه ام نبود یلیمنم خ هیچه حرف نینه مادر ا-

 .دوشم انداختم یجام بلند شدم و کوله ام رو باز رو از

 .رمیآموزشگاه بخورم االنم س یتو ییزایچ هیو مجبور شدم  دیچون کالسم طول کش دیاما شما بخور-

 «!مادر یچ یعنیاِ »و مهربون گفت: میمال یضیغ با

 ینگاه هی دی. چندتا کتاب گرفتم بانییپا امی یه خودم مکه تعارف ندارم گشنم ش یدون یقربونت برم خودت م-
 .بهشون بندازم

 .هم فشرد یرو یرو سفت کرد و لب شیروسر ی رهیگ

 .یکن یوقت ضعف م هی یخون یبخور درس م یزیچ هی ایگرسنت شد ب یباشه مادر برو ول-

هر دو  نیرو که ب یکوتاه ریپا انداختم و مس یاومدم. کفش هام رو رو رونیآقاجون ب یگفتم و از خونه  یچشم
و  میضخ یخوردم و جذب گرماش از سمت مقنعه  یصورتم م یتو میکردم. آفتاب مستق یساختمون بود ط

رو از سر برش داشتم.  مچونه بردم و مقنعه ا ریگرمم بشه. دستم رو ز یرنگم، باعث شده بود حساب یمشک
 میگردن و اطرافم طره شده بودند. نس یبلندم تو یشل شده بود و موها سرم همزمان با دراوردن مقنعه ی رهیگ

پر لذت باز کرده بود،  یقلقلک دهنده که لب هام رو به لبخند یو تاب خورد. حس چیموهام پ ریز یمیخنک و مال
اول نذاشته بودم  یپله  یبند کوله ام انداختم و هنوز پا رو رو یوهم خنکم شده بودم. مقنعه ام رو ر یحساب

 !بود ربدیسرم رو به عقب چرخوندم، ه عیسر یلیشوکه بودم و خ یکوب شدم. حساب خیسرجام م ییکه با صدا

 !کرد؟ یکار م یجا چ نیکردم. آب دهنم رو فرو دادم اما ا یثابت شده نگاهش م یمردمک با

چرخونده بود. وا حاال  یمترنگش فرو کرده بود و سرش رو به س یریش نیشلوار ج بیج یهاش رو تو دست
 !کرد یچرا نگاهم نم

 !وونهید پسره

صورتم خورد  یگرم آروم رو یباد میاز موهام با حرکت مال یکردم که دسته ا یاز اون رفتارش نگاهش م پرتعحب
 !کوله ام افتاد یرو ینگاهم به مقنعه  یلحظه ا یحواس کنارشون زدم که برا یو ب

 یلیزدم. تازه متوجه شده بودم که چرا روش رو ازم برگردونده و خ یدندون فشردم و پلک تند ریرو محکم ز لبم
بود  یسرم کردم. اون قدر حرکتم عجله ا یکوله بر داشتم و هول هولک یمقنعه ام رو از رو ،یبا دستپاچگ عیسر

شده بودم و لبم رو  سرخ ی. حسابکردمسر مرتبش  یرو یمقنعه به سمت باال کج شده بود و کم یکه چونه 



 

 
104 

 یبه طرف یبود که سرش رو اون جور دهید تیاون وضع یپس حتماً من رو تو یباز با شرم به دندون گرفتم. وا
 یکردم که سرش رو از همون فاصله  یمتوجه بشه مقنعه ام رو سر کردم، سرفه ا نکهیا یچرخونده بود! برا

افتادم. هنوز هم ازش  قیآالچ یرفتار اون روزش تو ادیباز هم  دنشید بابود سمتم چرخوند.  ستادهیکه ا یکم
پله  ینگاهم رو ازش گرفتم و بدون توجه قدم رو ،یگرفتن افهیابروهام و ق دنیهم کش یبودم و با تو یعصبان

 .دیچیگوشم پ یگذاشتم که باز صداش تو

 ...لحظه هی-

 «.ومدهیهنوز نسامان »گفتم: یخشک و جد یکه سمتش برگردم با لحن نیا بدون

و جاگذاشته اما نقشه هاش میدونم چون باهم اومد یم»که گفت: دمیدرجواب از پشت سر صداش رو شن و
 «.بود مجبور شد برگرده

 «.مادرجون خونه ست»تمام باز گفتم: تیاون حرفش با جد با

 هیچ»گفت: دمیشن یم شد یتر م کیقدم هاش رو که نزد یکه صدا یکه باز عزم باال رفتن کردم، در حال نیهم و
 «!یرو فراموش کرده باش زیکردم تا االن همه چ یفکر م ؟یهنوز هم دل خور

 یزیگرفته بودم با نگاه رقت انگ افهیبراش ق یکه حساب ی. در حالدمیهم فشردم و به عقب چرخ یپلک رو یعصب
 هی ییصدا هی! گفتم که مادرجون خونه ست بعدشم کاش حداقل یدینشن»گفتم: میو همون لحن خشک و جد

کم  هیکنن لطفاً  یم یباغ زندگ نیا یهم تو یا گهید یمادرجون هم هست اما آدما یخونه  نجایدرسته ا یزیچ
 «.دیمراعات کن

 .شده بود یهم لحنم باهاش رسم باز

 .زد یاون حرفم سرتا پام رو برانداز کرد و پوز خند با

 !گرده یخواد م یهر جور که دلش م یو پر رفت آمد هرک یبزرگ نیباغ به ا نیا یدونستم تو یمنم نم-

 .هم قرار دادم یحرص بهش نگاه کردم و لب رو با

 یچرخم و رفتار م یجا م نیمنه پس هر طور که بخوام ا یجام خونه  نیو ا ستمین یکه من هرکس دیدون یم-
 !کنم

خاص  یتمام و غرور ییکل کل با من رو نداشت به ساعتش نگاه کرد و با پرو یکه انگار حوصله  یطور
 «.منتظرتم یکنار خونه درخت قهیست، چهار و ده دق قهیاالن ساعت چهار و پنج دق»گفت:

 !شدم یمنظورش نم یو بهت زدع بهش نگاه کردم. اصالً متوجه  ریمتح

 یها؟ اصالً چرا فکر کرد امیو م دوامیم عیمنم سر یالبد فکر کرد»گفتم: یکردم و با مسخرگ یا یعصب ی خنده
 «!انجام بدم؟ دیمن با یرو که تو بگ یهر چ

تو  یاورد. دست یلجم رو درم شتریاندازه اش، ب یکه اون متانت ب لکسیآروم و ر یبودم و اون حساب یعصب من
 .بلندش انداخت یشونیبه پ ینیو چ دیموهاش کش
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 .بهت نشون بدم یزیچ هیخوام  یممنتظرتم. -

 !راه کج کرد و رفت یا گهیحرف د چیبدون ه و

 !شد سر از کارش در اورد یبود، اصالً نم بیو غر بیقدر که رفتارش عج چه

 .محکمم باال رفتم یپله ها رو با قدم ها ستادنیا یفوت کردم و بعد از کم یپرحرص نفس

از تختم قرار داشت گذاشتم و با  یکم یکه با فاصله  توریمان زیم یجلو یصندل یاتاقم رفتم. کوله ام رو رو به
خواست فکر کنه  یاصالً دلم نم یبودم و سردرگم. از طرف جیتخت ولو شدم. هنوز هم گ یشل کردن خودم، رو

 !خواست بهم نشون بده؟ یم یچ یعنیکنجکاو بودم. اما  یهم حساب گهیتابع دستوراتش هستم و از طرف د

نشستم.  شمیآرا زیم یعوض کردم و جلو یرنگ یمشک ریحر کیتخت بلند شدم. لباسم رو با تون یاز رو یکالفگ با
کنم اما  ییاعتنا یکه زده بود ب یکردم به حرف یم یمرتب کردم. سع یو خودم رو کم دمیبه صورتم کش یدست

ّ اهم یتونستم به خودم بقبولونم که حرفش برام ب یشد و نم ینم  !تهی

خوب  زینگاه کردم. همه چ نهیآ یبه خودم تو گهیبار د کیو کلنجار رفتن با خودم، از جا بلند شدم.  دیترد یکل با
از ساعت چهار گذشته بود. به طرف در رفتم اما  یا قهیدستم نگاه کردم، ده دق یبود. ناخواسته به ساعت رو

که بهم کرده بود باز هم  ینیز اون توهبعد ا دیبا. اصالً چرا ستادمیشدم و از حرکت ا مونیپش یدر آنِ لحظه ا
 !کردم یو توجه م دادمیبه حرف ها و خواسته هاش بها م

 !بود یاون ک مگه

چرا که با  رفتمیم دیتخت نشستم. نه، نبا یپرت کردم و دو مرتبه رو یپرحرص شالم رو گوشه ا ت،یذهن نیا با
کرد. به منظور  یجلوه م یرو عاد حانشیو رفتار وق نداختیاندازه اش رو به گلو م یرفتنم مطمئناً باد غرور ب

کتاب هام که  کیکوچ یرو از قفسه  یکتاب یو اون همه کنجکاو الیسرگرم کردن خودم و دور شدن از فکر و خ
حواسم پرت ساعت و  نکهیا ینصب بود، برداشتم و خودم رو مشغول کردم. برا وارید یرو توریمان زیم یباال

بار نگاهم  کی قهیبود و چند دق دهیفا یدستم رو هم باز کرده بودم اما ب یساعت رو یتها نشه ح قهیگذشت دق
 یا قهیچند دق یزدم و با حواس پرت یورق م یشد. کتاب رو الک یم دهیکش وارید یسمت ساعت رو اریاخت یب

 یحوصلگ یبا ب یساعت می. نرفتمیپرسؤال به فکر فرو م یشد و بازهم با ذهن یصفحه کتاب م ی رهیرو نگاهم خ
 گهیدو معطل کردنش، هنوز هم منتظرمه  ریکردم بعد از اون همه تأخ یگذشت. اگر فکر م یو اون همه کنجکاو

 !خودم رو دست باال گرفته بودم یلیخ

 رونیبه در اتاق به خودم اومدم و از فکر به ب یبعد هم ضربه ا ی قهیو چند دق یشدن در ورود دهیکوب یصدا با
در بود  ی رهیدستگ یان بود. سالم کردم. جواب سالمم رو داد و در همون حال که دستش روپرت شدم. مام

 «.اومد ینم ییصدا یدیفکر کردم خواب»گفت:

 .دستم اشاره کردم یکتاب تو به

 د؟یاومد یخوندم ک ینه داشتم کتاب م-

 .کرد یدستش نگاه یرنگ رو ییمانتوش رو دونه دونه باز کرد و به ساعت طال یها دکمه
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 نمیشام رو من درست کنم. بب امیکم سردرد داشت گفتم زود تر ب هیشه. امروز مادر جونت  یم یا قهیده دق-
 که؟ یمادرجونت گفت ناهار نخورد

 .تخت نشستم یرو بستم و لبه  کتاب

 به من نگفت؟ یزیپس چرا چ یاون جا خوردم ول ییزایچ هی گهید دیآره آخه کالسام طول کش-

 .خب من برم لباسم رو عوضکنم بعدشم واسه شام دست به کارشم یلی. خیته نگران شنخواس دیشا-

هنوز  یعنیپنج بود اما  کیکردم نزد یبا گفتن اون حرف در رو آروم بست و رفت. هنوز هم به ساعت نگاه م و
 !باغ بود؟ یهم تو

که کرده بودم و اون همه معطل  یکردم اما البد با کار یم یتالف یجور هی دیخب با یهم رفته بود ول دیشا
به  گهیقطعاً رفته بود البته که حقش بود تا اون باشه د گهیبهش برخورده و تا االن هم که د یشدنش حتماً کل

 .من نگه احمق

پشت  ستادنیاومدم مامان به آشپزخونه رفته بود و در تدارک شام بود. سمت در رفتم و بعد از ا رونیاتاق ب از
چهار چوب  ونیدستش م یتو یانداختم. مادرجون با گلدون یرو نگاه نییرنگ تراس، پا دیو سف یفلز ینرده ها

 .نرده ها خم شدم یسالم کردم و رو دنشیبود. با د ستادهیدر ا

 .باال نیایمامان گفت امشب رو ب-

 یباغچه  یدر رفت. گلدون رو کنار درخچه ها یجلو یاش رو به پا کرد و سمت باغچه  یتپ یها ییدمپا
 .به کمرش زد یگذاشت و دست کشیکوچ

 .کنه یم ینه دخترم چه فرق-

 .گهید دیایکنه پس ب ینم یخب حاال که فرق-

دستش به گلدون ها و درختچه ها آب  یرنگ تو دیکه با آب پاش سف یزد و در حال یمن لبخند یاصرار ها با
که از نرده ها جدا شدم  نیزدم و هم یلبخند تیگفت. با رضا یچشم ،یو قربون صدقه رفتن یداد با مهربون یم
 ریسراز نییشدم. از پله ها به سمت پا یاز رفتنش مطمئن م ستیبا یافتادم. ذهنم مشغول بود و م ربدیه ادی

 «.ادیکه ب دیرو هم بگ ربدی... هزهیچ یراست»نه گفتم: ایبفهمم مادرجون از رفتنش باخبره  نکهیا یشدم و برا

 .رو باال گرفت متعجب نگاهم کرد سرش

 ! مگه اومده مادر؟ربدیه-

 نش؟یدیشما اصالً ند یعنیآره تو باغ بود که، -

 .نیزم یسردرد دردناکش گذاشت و آب پاش رو رو یرو رو دستش

نکرده بچم.  دارمیاگر هم اومده باشه حتماً ب دم،یکم خواب هیحال ندار بودم بعد از نماز  ینه مادرجون آخه کم-
 .اومده و رفته نیفکر کردم حس یآشپزخونه بود ول یتو دیکم خر هیالبته 
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زنم  یکم قدم م هیباغ  یمامان من هم تو شیباال پ دیخب شما بر یلیکنه. خ دارتونینخواسته ب دیآره خب شا-
 .امیخورم بعد م یم ییهوا هیو 

 .مادر جون یخور یتا هوا سرد نشده برگرد باز سرما م یبرو ول-

 .قربونت برمچشم -

 !به اطراف انداختم اما اون جا نبود یکج کردم. نگاه یرو سمت خونه درخت راهم

محو شد  یا قهیزدم اما با گذشت دق یا روزمندانهیفکر که حتماً بهش برخورده و گذاشته رفته، لبخند پ نیا با
 نیشد اگر باز هم ا یم یتم چگف یدلم با خودم م یتو یته دلم از کارم خوشحال نبودم و حت یدونم چرا ول ینم

گوشم، سر  یو خوش آهنگش تو نیدلنش یاصد دنیچیفکر ها بودم که با پ نیهم یجا منتظرم نشسته بود. تو
 .جام خشکم زد

 یشگیپاشنه پا به طرفش برگشتم، با همون ژست خاص هم یرو دنیپشت سرم بود. آروم و با چرخ درست
 دنشیکرد. از د یبود و نگاهم م ستادهیمقابلم ا یشده بود، با فاصله ا شیاش که غرور و تکبر هم چاشن

دهنم رو فرو دادم  آبپرخنده اش از اون بُهتم، همچنان بهم چشم دوخته بود.  یجاخورده بودم و با چشم ها
 :بِر و بِر نگاه کردنش، با مِن مِن لب باز کردم یا قهیو بعد از چند دق

 ....یودم... خب مم... من اومده.... اومده ب-

 «.کم هوا بخورم هیخواستم  یخب م»باره گفتم: کی ،یتر کردم و با مکث یلب

 یباز گاردم رو بهش حفظ کنم و با تو کردمیم یدادم. جلوتر اومد. سع رونیب عیسر یلیرو خ نمینفس سنگ و
 .نگاهش کردم ظیغل یابروهام و اخم دنیهم کش

 !یکردم رفته باش یفکر م-

 یب یشد. با لبخند شتریام از قبل ب یکه وجود داشت رو با برداشتن چند قدم پر کرد و دستپاچگ یکم ی فاصله
دو چشم  یزدم و نگاهم رو یبه سخره گرفته بود. پلک تند یخمارش، ژستم رو حساب یتفاوت و پلک زدم ها

من رو مجذوب  شیلعنت یها شمداشت، ثابت موند. باز هم اون چ ننیسرخ و آتش ییرنگش که رگ ها یقهوه ا
کردم و نگاهاش باعث مومور شدن بدنم شده بود. حس  یخودشون کرده بودند. لرزش رو ته دلم احساس م

نگاهم رو ازش  عیهم گذاشتم و سر یپلک رو قیعم ینفس دنیدادم. با کش یوا م دیبود اما نه، نبا یبیعج
و مانع  ستادیبرم که باز مقابلم ا خواستمیو م دمیکش وکردم و راهم ر یگرفتم. با حرص و غضب دندون قروچه ا

 .کردن قدرت تکلم، لب باز کردم دایبا پ یرفتنم شد. چشم هام رو بستم و بعد از لحظه ا

 ...کنار یشه بر یم... م-

 .دیلب کش یزد و دندون رو یا انهیموز لبخند

 ؟یترس یچرا از نگاه کردن بهم م هیچ-

 !از وحشت یبهش ترس داشتم اما نه ترسبا اون بود انگار که از نگاه کردن  حق
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 !تونستم درکش کنم یبرام مبهم بود و اصالً نم یحساب لشیو نگران کننده که دل نیریش یترس

 .دوختم نیو اضطرابم داشتم. نگاهم رو به زم جانیدر کنترل ه یداشتم و سع یبیعج حال

- ً  .لطفا

 :دیزد پرس یصداش موج م یکه که تو یتیو مرموز طنتیبعد با ش یا لحظه

 ؟ینگفت-

 .به خودم جسارت دادم و هر چند که برام سخت بود سرم رو باال گرفتم برد،یکه داشت از ضعفم لذت م انگار

 .کنه لطفاً برو کنار یم تمیکم داره اذ هیفضا  نیترسم فقط... فقط ا ینم یزیم... من از چ-

 «.نیبرو بش»کرد گفت: یدرخت اشاره م یکه به تنه  یاورد و در حال رونیب بشیج یهاش رو از تو دست

 .کردم یبهش نگاه م متعجب

 بهت داده بودم؟ یجا چه قول نیاون شب هم ادتهی-

 .و با نگاه پرسؤالم نگاهش کردم رهیخ

 .کم فکر کن هی-

متوجه منظورت  ؟یاری یدر م هیچ ایباز نیا»گفتم: یرفتار و حرف هاش کالفه شده بودم و با همون کالفگ از
 «!آخه؟ یشم؟ چه قول ینم

 ً  .انداخت و سر کج کرد شیشونیبه پ ینی. چشدمینبود و متوجه حرفش نم ادمیهم  واقعا

 !یکه باز حواس پرت شد نیمثل ا-

شده  شتری. جسارتم بزدیم هیو کنا شیخودش کرده بود و با زبون تندش بهم ن یرو سوژه  میهم حواس پرت باز
 .لب زدمچشم هاش زل زدم و باحرص  یبود و تو

 !مثل تو، تو خاطرم بمونه؟ یتعادل یقول آدم ب دیمن با یچرا فکر کرد -

 .ابروش رو باال انداخت یتا

 !تعادل؟ یب-

 :تکون داد نیسر به طرف یزیآم هیلبخند کنا با

 !رفته ادتیو خودت یکه حرفا نیا مثل

 .ابروش رو خاروند یکرد و گوشه  یکه مکث دمییجویحرص لبم رو م با

 ...هم یاشتباه هیو حاال  یگفت یزیچ هیو  یبود یفکردم. با خودم گفتم عصب یلیحال خ نیبا ااما -
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 .دمیحرفش پر یتو تیادامه بده و با عصبان نزاشتم

 یرو فراموش کردم؟ مگه نگفت یکه بهم کرد ینیهنوز اون توه یجالبه، من اشتباه کردم؟ فکر کرد میلیجالبه! خ-
 ؟یاحمقم؟پس چرا اومد هیمن 

 .هم گذاشت یتموم کردن بحث چشم رو یداد و برا رونیب ینفس

 .لطفاً تموش کن-

 رفته؟ ادتینکنه  هیچ-

بهم، بگه احمق  یکس اد،ی یمن، خوشم، نم»شدند، گفتم: یکه بخش بخش کلمات از دهنم خارج م یدر حال و
 «.نکردم یحماقت چیکرده باشه اما من ه یگن که حماقت یم یچون احمق به کس

. انگار از کل کل با من دیکش یقیکرد و بعد از اون دستش رو به کمر زد باز نفس عم یپ و راستش نگاهچ به
 !خسته شده بود

 .کج کردم یهمچنان بهش گارد داشتم. با دراوردن ادا با تمسخر لب و دهن اما

 !و بخشش یکن یتازه الزم نکرده بزرگ-

 .کرد یفیظر اخم

 .ومدمیجر و بحث ن ی! بعدشم من واسه ادته؟یو من یتو چته اصالً؟ فقط حرفا-

 :ادامه داد یمحکم و جد یبا لحن قه،یچند دق یبرا یمکث با

 .ندارم یالک یرو هم قبالً بهت گفتم و اصالً هن قصد بگو و مگو لشیجام دل نیاالن ا یچون برام مهم بود-

 .دونم یرو م لشیآره دل-

 .هم قرار دادام یپر از حرصم لب رو یدر ادامه با صدا و

 !چون خواهر سامانم-

شدم. به تک خنده  یم تمیاذ یحساب "خواهر سامانم و براش مهم "دونم اما هربار با گفتن اون جمله که  ینم
 «.دختر یلجباز یلیتو خ»هام، گفت: غیج غیگوش کردن ج قهیبسنده کرد و بعد از چند دق یا

 .چشم هاش براق شدم یزدن دست هام به کمر، تو هیتاب دادم و با تک یهمون لجاجت چشم با

هم ندارم که بدونم اما اگه  یاصرار یبهم داد یکه چه قول ستیکه هست، بعدشم من اصالً برام ن ینیهم-
 !کنم یقبول نم گهیبار د نیبدون که ا یکن یباز عذر خواه یخوایم

برق گرفت  تم،یخوش ر یاون خنده  دنیکرد. چشم هام از د یقشنگ یگرفت و با تکون دادنش خنده  نییپا سر
 یساختگ یکه سرباال گرفت باز ابروهام رو با اخم و تخم نیباز شدند اما هم یبه لبخند اریاخت یو لب هام ب

 .کردم و لبخندم رو جمع کیبهم نزد
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 !کنم؟ یخوام معذرت خواه یگفته من م یاتفاقاً قصدش رو هم ندارم ک-

 .زدم یکج لبخند

 !؟ییجا نیتونم بپرسم چرا ا یپس م-

و  امیاومد باغ و خواست که همراهش ب ی. سامان داشت منجامیکه بهت داده بودم ا یگفتم که به خاطر قول-
 .افتادم که بهت داده بودم یقول ادیآن  هی

 .نگاهش کردم که با حرکت چشم و ابرو، به پشت سرم اشاره داد جیگ

حرکت  یداده شده بود، ب هیدرخت تک یکه به تنه  یتاریگ یم؛ چشم هام روکه اشاره داده بود نگاه کرد ییجا به
رو که اون شب همون جا خونده بود تو گوشم بود  یموند. تازه متوجه منظورش شده بودم. هنوز هم اون آهنگ

داشتم. لب ها باز  راش،یو گ نیلنشاندازه د یب یاون صدا دنیاز شن یو چه قدر اون لحظه حس و حال خوب
به صورتم گرفتم و با  یا یوقاحتش، حالت جد یاوردن دوباره  ادیشد که با به  یاز هم باز م یلبخند یابر 

 .بغلم گرفتم ینگاهش دادم و دست هام رو تو لیتحو یبه سمتش، سر باال گرفتم. پوز خند دنیچرخ

 !واست مهم بوده؟ یکه بهم داده بود ینگو قول-

 .کرد دییاز پلک هاش تأ یکیهم گذاشتن  یرو با

 .که سامان ازم خواست نیو ا ستمین یچون آدم بد قول قاً،یدق-

 :و تخس جواب دادم سرتق

 .گم که خودم نخواستم یبه سامان هم م ستین یاصرار چیاما همون طور که گفتم ه-

 .باال پروند ییرفتار و اون همه تخس بودنم به ستوه اومده بود و ابرو از

 ؟ید یقد کشش م نیتو دختر! آخه چرا ا یبازواقعاً که لج-

 .ابروم رو باال دادم یتا ،یچرخوندم و با نگاه پر غرور یو دهن لب

 هان؟ گهید یکن یمعذرت خواه یخوا یکه م نیا یعنی نیا-

 .کرد یخنده ا تک

 !یکن یمعذرت خواه یخوا یکردم تو م یو بگو که فکر مکه واقعاً باورت شده مقصر من بودم؟! من نینه مثل ا-

 .دمیتمسخر خند با

 !یمن؟! واقعاً که، چه اعتماد به نفس-

جر و بحث  نیلطفاً ا ن،یبرو بش»هم قرار داد و گفت: یپلک رو یاون حرفم با آرامش خاص و لحن قشنگ با
 «!هیا دهیفا یکه جر و بحث کردن با تو واقعاً کار ب دمیفهم ونیمسخره رو هم تمومش کن چون ا

 .دیلبش کش یفکر کرد دندونش رو با حالت فکر کردن رو یزدم که قدر یمندانه ا روزیپ لبخند
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 .یکم آروم تر ش هی دیدارم که شا یراه حل هیاما -

 ؟یتونم بپرسم چه راه حل یم-

 :بود، گفت تاریکه گ ییحرکت دستش و اشاره به جا با

 « .گم حاال یم ن،یبش»

از اون مسئله رو  شتریخواستم ب ینم گهیخودم هم د یودم. از طرففروکش کرده بود و آروم تر ب یکم خشمم
پر برگ، قرار داشت نشستم.  نیزم یکه رو یدرخت یتنه ها یباالخره رفتم و رو یو دو دل دیکشش بدم و با ترد

 تاریهم بود. گ یقشنگ تاریچه گ شد،پاش قرار داد. نگاهم روش زوم  یرو از کنار درخت برداشت و جلو تاریگ
متوجه  یبود. وقت یا گهید زیسوخته اش واقعاً چ یروش و رنگ قهوه ا یها یبودم اما اون با کنده کار دهید ادیز

پدربزرگم  ونیا»روش گفت: یدست دنیپاش برش داشت و با کش یشد، از جلو تاریپرذوقم به گ ینگاه ها ی
 «.کم خاصه هیکه  نهیهم یواسه  دیکادوش به منه، شا نمیسازه. ا یم یقموس لیبرام ساخته، ابزار و وسا

 .اش کار شده بود اشاره داد هیکه با ظرافت دور و حاش ییو نقش ها یکنده کار به

 .هم برام با ارزشه یلیبا دقت کارشده و خ یلیخ ن،یروش رو بب یایکنده کار-

 :قشنگش گفت یکرد و با همون خنده ها نییباال و پا ی. سرافهیق یکم تو هیبودم و هنوز هم  ساکت

 «!ادا اطوارا هم چنان ادامه داره نینکنم ا یکه تا معذرت خواه نیمثل ا آها»

 «برام مهمه؟ تیچرا عذر خواه یدون یم»لحنم بود گفتم: یکه تو یباال دادم و با تکبر ییابرو

 .کرد زیهاش رو ر چشم

 .یرفتار کن هیبا بق یتون یخواد نم یهر جور که دلت م یخوام بفهم یچون م-

سرم داد  یکه هر وقت بخوا ستمیمن شاگرد مغازه ات ن»گفتم: یزیآم هیو لحن کنا یدر ادامه با حاضرجواب و
ً  ر،یمن رو با فرگل جونت و صبا جونت اشتباه نگ ،یبزن  «!لطفا

 .به ستوه اومده با خودش زمزمه کرد یبا حالت ریسر به ز دیخند یکه م یاش اوج گرفته بود و درحال خنده

 !اخد یا-

 !گفتم؟ یخنده دار زیمگه چ یخند یچرا م-

 .شد یجد یاش رو جمع کرد و با سرفه ا خنده

 .. پس بذار راه حلم رو بهت بگمالیخ یب-

 هینکردم البته فقط  یمعذرت خواه یدختر چیمن تا حاال از ه»گفت: یکردم که با غرور خاص ینگاهش م منتظر
 «.ات شده بودم هیکه باعث گر نیباغ از تو و فقط به خاطر ا یبار اونم اون روز تو
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بود، کم کنم لب هام  ادیهم ز تینها یاز روش که ب یکم نکهیا یبرا یتخس با حاضرجواب یدختربچه ها مثل
 .نازک کردم یو پشت و چشم دمیرو داخل دهنم کش

قبالً هم بت گفتم من به  ؟یگ یم ونینکردم، بعدش چرا همش ا یعذر خواه یپسر چیخب منم تا حاال از ه-
 .نکردم هیتو گر یخاطر حرفا

 «؟یش یم یخب حاال چرا عصبان»گفت: یتک خنده ا با

 .نشم زود تر راه حلت رو بگو یعصبان یخوا یپس اگه م-

 یکردن ابرو هاش بهم با حالت دوست داشتن کیبا آب دهنش تر کرده و با نزد یاون حرفم لب هاش رو کم با
 «ادته؟یجا زدم رو  نیرو که اون شب ا یترانه ا»به چهره اش گفت: یا

 .نگاهش کردم متفکرانه

 خب؟-

 .روم تکون داد یحرف هاش انگشتش رو جلو یرو دیتأک با

 یمن معذرت خواه یدادم بزن ادیکه بهت  یهمون طور یدم اگه، اگه فردا تونست یم ادیمن اون ترانه رو بهت -
 یکنم اگرم که نتونست یم

 ه؟یخب نظرت چ ،یکن یمعذرت خواه دیبا تو

 .تاب دادم یانداختم و چشم کمیکوچ ینیبه ب ینیچ

 !؟یآخه چه طور یکم نیمدت به ا ی! تو؟یدار فیزرنگ تشر یلیخ یکن یاِ فکر نم-

 .باال پروند یقالب کرد و شونه ا یهاش رو تو دست

 !یدار ییآشنا تاریبا گ یامّا تو که گفت-

 .بازم سختهبه هرحال  -

هم خوابوند  یرو یکنه پلک کمیقرار بده و تحر رمیداشت باحرف هاش تحت تأث یکه سع یکرد و طور ینگاه مین
 «!یباش یکردم دختر باهوش یفکر م یول»گفت: دیو تمج فیو باحالت تعر

 نیبا ا یدختربچه رو گول بزن هی یخوایانگار که م ؟یزن یحرف م یطور نیبچه ام که ا یکن یهنوزم فکر م-
 !حرفات

 .یکن یاشتباهت سماجت م یکارا یوقتا مثل بچه ها رو یقبول کن که بعض نمیمنظور گفتم اما ا ینه واقعاً ب-

 یبارزم بود. بعد از کم اتیاز خصوص یکی میگفت و لجباز یراه نم یهم ب یلیبودم چرا که خ یم نیواقع ب دیبا
 .هم فشردم یفکر کردن لب رو

 .امیاز پسش بر ب دوارمیمباشه قبول. فقط ا-
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 .اومد ییزد و چشم و ابرو یحیمل لبخند

 یریگ ادیخوام با گوشت آشنا شه، بعد  یزنم خوب گوش کن م یبار ترانه رو م هی. میکن یخب پس شروع م-
 .میکن یرو شروع م

کرد آروم آروم  میرو تنظ تاریکه گ نیدست هاش جا به جا کرد. بعد از ا نیرو ب تاریکردم و گ دییحرکت سر تأ با
اورد،  ینازک رو با دقت و ماهرانه به صدا درم یاش که تارها دهیکش یانگشت ها یشروع به زدن کرد. نگاهم رو

دست هاش  یانداخته بود. نگاهم از رو نیگوشم طن یکه با نوازش تارها، تو ینیدلنش یحرکت گرفت و صدا
کرد.  یبه اطراف هم نگاه نم یصورتش ثابت موند. اون قدر حواسش جمع کارش بود که حت یو رو دیباال خز

گذروندم. حق با رخساره بود و از  یبار با دقت از نظر م نیدوم یصورتش رو برا یشده بودم و اجزا رهیبهش خ
 یحالت هاتمام  یکه تو ینیدل نش تیتونست توجه ها رو به خودش جلب کنه؛ جذاب یراحت م یلینظرم خ

و کنار چشمش رو پر رنگ تر کرده بود و چهره اش  یشونیو خطوط پ نیکه چ یمیصورتش مشهود بود و اخم مال
 .دادیرو مردونه تر نشون م

وجودم  یکه تو یو آرامش خوردیصورتش سرم یلب هام نقش بسته بود، رو یاراده رو یکه ب یبا لبخند نگاهم
 نیتونستم چن یخوند اما نم یزدن، ترانه اش رو هم م تاریت در کنار گخواس یذره ذره منتقل شده بود. دلم م

 شیشونیپ یآرومش رو یها ونرنگش با تک ییلخت و خرما یزدن موها تاریازش بکنم. موقع گ یدر خواست
 صیحر یواشکی یزدن ها دید یترش کرده بودند و من هم برا ییدیهم جذاب تر و د یکه حساب شدیم ختهیر

 !تر

بست. گوش و چشم  یگرفت چشم هاش رو م یحس م یلیهم که خ یانداخته بود و گه گدار نییرو پا سرش
 .اون ترانه دنیاندازه از دوباره شن یب یو غرق در لذت دنیو شن دنید یشده بودم برا

 یزیبلند و ت یبا صدا شیلعنت یکردم و اون هم غرق نواختن بود که همون لحظه گوش یتماشاش م یرگیخ با
خودم رو جمع جور کردم . از  عیسر یلی. نگاهم رو گرفتم و خدیشروع به زنگ خوردن کرد و دست از زدن کش

درخت جا به جا شدم.  یتنه  یاسترس گرفته بودم و دستپاچه رو یکه متوجه نگاه هام شده باشه کم نیا
و به  دیکش رونیب بشیج یپاش از تو کیرو با دراز کردن  شیبغلش بود، گوش یتو تاریدرهمون حال که گ

 یگوشش گذاشت و با لحن یرو رو یهم فشرد، گوش یبادرهم شدن چهره اش رو یکرد. لب یصفحه اش نگاه
 .جواب داد یخشک و جد

 ...خب ه؟یچ-

شدم.  یم ربدیه یصحبت ها یکم بود و فقط متوجه  شیگوش یپشت خطه اما صدا یکردم بفهمم ک یم یسع
 .تر قیچشمم عم یگوشه  نیهم گره خورده بود و چ یابرو هاش تو

 شه، یهستم نم یی! جا؟یچ یعنی-

ً  میزن یخب بعداً حرف م یلیپشت هم بهم زنگ نزن؟ خ یه رونمیب یکرده بعدشم مگه نگفتم وقت غلط  .فعال

 :زمزمه کرد یو عصب یشاک یلب با لحن ریرو قطع کرد ز یکه گوش نیرو قطع کرد. هم یگوش و

 !ده یجواب م گهید زیچ هیگم  یم ینفهم. هر چ یدختره -
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 :دمیپرس اریاخت ینگاهش کردم ب متعجب

 ؟یگ یم ویک-

 «.گم یو مصبا جون»جمع شده گفت: یهمراه با خنده ا یبهم کرد و با بدجنس ینگاه

 .اش، استفاده کنه هیعل یطرف مقابلش چه طور یخوب بلد بود کجا از حرف ها یلیخ

لبم باالخره  دنیدندون کش رینه، با ز ایکه پرسشم درسته  نیکم دو دل بودن از ا هیبودم و بعد از  کنجکاو
 :دمیپرس

 ؟یقدر باهاش بد حرف زد نیکار کرده بود که ا یخب حاال مگه چ-

 .پر خنده اش رو بهم دوخت نگاه

 !اون بهت برخورده؟ ینکنه تو به جا هیچ-

 .پلک زدم یگرفتن افهیعشوه و ق با

رفتار کنه و  یطور نیپسر باهاش ا هی دهیچون مطمئناً مقصر خودشه که اجازه م ستین ینجوریاتفاقاً اصالً ا-
 !حرف بزنه

 .شده بود یمحو و کامالً جد لبخندش

 م؟یخب شروع کن-

 .نگفتم یزیچ گهیو من هم د میخواد در اون مورد حرف بزن ینم گهیکه د دمیاو حرفش فهم با

کردم  یم یهم ذوق زده بودم و سع یکردم و حساب یگفت با دقت و با تمام وجود گوش م یرو که م یزیچ هر
 .نشون ندم یلیخ یریادگیاحساسم رو کنترل کنم و شور و شوقم رو به اون 

ً یهفت بود و هوا تقر کینزد ساعت  .کرد ینگاه شیشده بود. به ساعت فلز کیتار با

 !اوه چه قدر زود گذشت-

 .زدم یمیکردم و لبخند مال دییرو تأ حرفش

 .آره منم اصالً گذر زمان رو متوجه نشدم-

رو به طرفم  تاریگ بش،یج یتو شیاون حرف از جاش بلند شد و بعد از مرتب کردن لباسش و فرو کردن گوش با
 .گرفت

 .کن نیتمر نیبا ا ریبگ-

 «...نیممنون، اما ا»هام از ذوق برق گرفت و با همون ذوقم گفتم: چشم

 .دونم حواست بهش هست یم یکن نیتم که فقط تمرگف-
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 یدر کنارش راه م گهیبار د هی. میسمت ساختمون به راه افتاد گهیازش گرفتم و با هم د یرو با خوشحال تاریگ
که  ینبودم طور یقبل هم ازش عصبان یبه اندازه  گهید یو آرامش. حت تیرفتم و باز هم همون حس خوبه امن

 !بود بیعج یلیخودم هم خ یواسه 

آشپز خونه مشغول بود و با  ینشسته بود و مامان هم تو ونیزیتلو یکاناپه جلو یرو ،ییرایپذ یتو مادرجون
 .لب هاش نشوند یرو یضیسالم کرد و لبخند عر ربدیه دنید

که  نیمادر جونت گفت مثل ا دمیدر ند یجلو ونتیآخه ماش یدونستم اومد یجان، نم ربدیه یخوش اومد-
 .دتتیسوگند د

 .جواب مامان رو داد تیادب و شخص تیکرد و در نها یهم سالم ربدیه

که به خاطر جا گذاشتن نقشه هاش مجبور شد برگرده  میبا سامان اومد وردمین نیجان. آخه ماش ییممنون زندا-
 .کم راه رفتم و منتظر سامان شدم هیباغ بودم  یتو گهی. دادیگفت زود م یول

 ربدیمامان و ه یحبت هاصدا و ص با

 رو ونیزیتلو یشده بود، صدا ربدیاومدن ه یکه تازه متوجه  مادرجون

 ربدجانیاِ ه»گفت: ییکم کرد و سرش رو به عقب چرخوند. از همون فاصله چشم تنگ کرد و با خوش رو یکم
 «.مادر یاومد

خم شدن سمت قامت کوتاهش، با اجازه گرفتن از مامان سمت مادر جون رفت و بغلش کرد. و با  بالفاصله
 .دیاز صورتش رو بوس یطرف

 شما؟ یسالم قربونت برم چه طور-

 .به روش زد یو لبخند دیصورتش کش یتو یهم دست مادرجون

 ؟یاومد یک نمیخوبم پسرم. بب-

 .بزنم یچرخ هیباغ  یگذاشتم و رفتم تو ولیوسا گهید دیخواب دمیشه اومدم د یم یدوساعت یکی:ربدیه

رو به اتاقم  تاریببرم. گ یو مامادرجون مشغول صحبت شدند و مامان هم از من خواست که براشون چا ربدیه
تخت هلش  ریز اطیپرذوقم بهش نگاه کردم و بعد از اون هم با دقت و احت یرو با نگاه ها یا قهیبردم. چند دق

 .دادم

رو از آب چکن برداشتم و استکان  ینقش دار یا شهیش ینیاتاق خارج شدم و به آشپز خونه برگشتم. س از
رفتم.  رونیب ییرایاز آشپزخونه به سمت پذ یچا ختنیو بعد از ر دمیرو مرتب توش چ ییدورطال کِ یکمربار یها

رو  ییچا ینیفرو کرده بود. س یگوش یهم سرش رو تو ربدیگفت و ه یذکر م شیبلند و گِل حیمادرجون با تسب
تشکر کرد.  میمال یسرشو باال اورد و با لبخند ،زیم ی شهیآرومش با ش برخورد یگذاشتم که با صدا زیم یرو

داشت  یبر م ینیرو از تو س یکه استکان چا یرفت و بعد از تشکر کردن، درحال یمادر جون هم قربون صدقه ا
 :دیپرس ربدیرو به ه
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 .خب اونم تنها بود مادرجون یوردیو نپس چرا مامانت-

 .زد هیرنگ تک یدسته مبل چرم و زرشک یمبل جابه جا شد و دستش رو رو یکم رو هی

گفت که  یجام وگرنه حتماً م نیدونه که من ا یشد. تازه مامان نم ییهوی گهیبودم د کیبوت ام،یآخه قرار نبود ب-
 .ره خونه یزودتر م دیبرم دنبالش اما بابا کاراش کمترشده نگران نباش

 آره مادر؟ انیچند هفته قراره ب نیا یتو نایکه پدربزرگت ا نیمثل ا مامانت گفت ی:راستمادرجون

 .کرد دییخورد و با حرکت سر تأ شیاز چا یکم

ً یاما دق انیب هیآره قراره با سحر و بق- کردن که نتونستن  یهم عذر خواه یالبته کل انیم یدونم چه زمان ینم قا
خبر رو هم که  گهیکم کسالت دارن و د هی رمیکه بابا اردش دیدون یواسه مراسم آقاجون خودشون رو برسونن. م

 .رو دوست داشتن امرزیآقاجون خداب یلیبدتر شدن آخت خ دنیشن

اش خورد و باز با  ییکم از چا هیکردم. مادرجون  ینشسته بودم و فقط به حرف هاشون گوش م کنارمادرجون
 .گفت یذکر یحیتسب یانداختن دونه 

 .کنم یحال و روزشون و درک م ه،یگفتن کاف تیکه زنگ زدن و تسل نیهم هیچه حرف نینه پسرم ا-

 !رشته کالم رو پاره کرد. اوف که چه قدر هم زنگ خور داشت ربدیه یگوش یگرم صحبت بودند که صدا همچنان

 یکنارش رو فشرد و رو یانداخت و دکمه  ینگاه شیاون کالفه شده بودم. به صفحه بزرگ گوش یکه به جا من
 !بار هم جواب نداد نیقرارش داد اما باز هم شروع به زنگ خوردن کرد که دو مرتبه قطعش کرد و ا زیم

زده بودند و با  رونیبد جور ب میفضول ی. شاخک هاشدیجا به جا م یبا لرزش زیم یخورد و رو یزنگ م همچنان
زنگ  یاز صدا یرجون که حسابکردم. ماد یبود نگاه م زیم یکه رو شیزدن، به گوش دیباال گرفتن گردنم و د

خورده اش معترض  نیچتکون داد و با جمع کردن لب ها خوش فرم و  یشده بود سر یعاص لشیموبا
 «.وکشت خودش یگوش نیا ؟ید یپسرم چرا جواب نم»گفت:

 «.کنم یاالن خاموشش م»کرد و گفت: یبه مادر جون عذر خواه رو

 اصالً؟ ید ی:خب چرا جواب نممادرجون

ً یدق  !سؤال من هم بود قا

 .رو به مادرجون کرد نشیدلنش یزد و با چهره  یلبخند

 .مزاحمه هیآخه فقط -

 .ختیر ینعلبک یتو یاز استکان چا یلپش گذاشت و کم یرو گوشه  یقند مادرجون

 .زنه مادرجون یهمه زنگ م نیداره که ا یکار مهم دیخب شا-

 .اهش داد و با قربون صدقه رفتنش سر تکون دادنگ لیتحو تمیقشنگ و خوش ر یاز اون خنده ها بازهم
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 !تونه داشته باشه؟ یم یمزاحم چه کار مهم هیفداتون بشم من، آخه -

 !بود؟ یاصالً منظورش از مزاحم ک دهیبود که چرا جواب نم بیمن هم عج ی واسه

 !باغ بهش زنگ زده بود یهم باز همون دختره بود که تو دیشا

نکنه مادر »گفت: یگذاشت و با لحن بامزه ا ینعلبک یکرد و استکان رو تو یاون حرفش، مادرجون خنده ا با
 «نه؟یحس یتو هم مثل مزاحما یمزاحما

 نی. با ادهیم یچه جواب نمیچشم دوختم تا بب ربدیزدم و منتظر به دهن ه یحرف مادرجون ناخواسته پوزخند با
 :وارش جواب داد یکم جا خورده بود با خنده و لحن شوخ هیکه 

لحظه  یخوره. برا یمزاحما به پست ما نم نیزنه؟ نه بابا از ا یاخالق به من زنگ م نیبا ا یدِ قربونت برم آخه ک-
تو  یشد کس یچشم هاش و اون لحن حرف زدنش بود. آخه مگه م یتو یخاص طنتیبهش نگاه کردم، ش یا

 !کم نداشت یزیچ چیمثل اون که بنظرم ه ینباشه اونم پسر شیزندگ

 !کرد یم یشکسته نفس ییجورا هیاز نظرم  و

که گذشت  یبرام قابل باور نبود. کم یلیبا دخترا نداره اما خ یخوب یهرچند که رخساره گفته بود رابطه  البته
مامان حرف  ی. فسنجون هامینشست زیمدور  یو همگ دمیشام رو چ زیبابا وسامان هم اومدند. با کمک مامان م

 دنیتعارف بابا و سامان شروع به کش اکرد. ب یم کیآدم تحر یاشتها ینداشت و روغن و رنگ و لعابش حساب
 یمثال زدن یبا ادب قیآروم و دق یلیو اونم خ دیپرس یم ربدیشام بابا مرتب از کار و دانشگاه ه زیغذا کرد. سرم

 .دادیجواب م

بعد از  یبود و اون دورهم یبعد از خوردن شام همراه سامان باز به تهران برگشتند. شب خوب ربدیشب ه اون
 ریزود با شب بخ یلیو سامان من هم خ ربدیبود. با رفتن ه دهیبه همه مون چسب یخلوت شدن باغ حساب

کالس پشت  همه ساعت اونخسته بود و  یبه مادرجون و مامان و بابا به رختخواب رفتم چراکه حساب یگفت
 .داده بود لیرو تحل میسرهم، انرژ

**** 

ساختمون آموزشگاه  ی. جلومیبار همراه مامان به آموزشگاه رفت نیساعت هفت آماده شدم و ا شهیروال هم طبق
 یبه ساعت مچ یداد و با خم شدن و نگاه نییرو پا نیماش ی شهیشدم. مامان ش ادهیپ نیاز ماش میدیکه رس

 «شه؟ یکالست ساعت چند تموم م»اش گفت:

 .بردم شهیش کیرو نزد صورتم

 امروز زود تر برم خونه چه طور؟ دیشا-

 .باغ میدنبالت با هم بر امیب یگفتم اگه تا عصر کالس دار یچیه-

 .شه یم رتونید دیبر گهی. شمام درمیخودم م شهینه زود تر تموم م-

 .کرد دییرو به چشم زد و تأ شیدود نکیع
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- ً  .باشه تو هم مواظب خودت باش، فعال

 یکردن کوله ام رو زونیبود. به طرف بهاره رفتم و با آو ومدهیاستاد اون ساعت از کالس، هنوز ن یصادق یآقا
مشغول بود. سالم کردم که نگاهش رو  یبا گوش شهیکنارش نشستم. مثل هم یچند سانت یبا فاصله ا یصندل

 .باال اورد

 .ریاِ سالم، صبح بخ-

 .ریصبح توهم بخ-

 .زدم یدستش اشاره دادم و لبخند یتو یگوش به

 !؟یقدر مشغول نیاون که ا یتو یخوا یم یچ یاول صبح-

معلوم  یعروس خیتار هیچ یدونیآخه م گهیبابا مسعوده د»گفت: یخاص جانیو با ه دیاون حرف سمتم چرخ با
 «.شده

 .نگاهش کردم پرتعجب

 !یزود نیبه ا-

 .چه قدر خوشحالم سوگند یوند ینم یآره، وا-

 .ابروم رو با حالت تعجبم باال انداختم یتا

 !رو هم مشخص کردن یعروس خینه به االن که تار نینامزد بش دادنینه به اون که اول اجازه نم بهیعج-

نبود. بازم  میراحت نیبه هم میشد تیما چه قدر اذ یدون ینگو تو که م یجور نیا»نگاه کرد و لوس گفت: دلخور
 «.رو مشخص کردن یعقد و عروس خیسماجت مسعود جواب داد و باالخره تار

 .دهنم بردم یجمله رو که گفت با خنده دستم رو جلو اون

 !دیبه خدا چه قدر عجول دیا وونهیشما دوتا د-

 .تر اورد کیصورتش رو نزد یو با حاضر جواب دیهم خند بهاره

 .هیوونگینوع د هیخودش  یعاشق! البته عاشق م،ینه عاشق وونهید-

 .دینگاهم کرد و باز خند طنتیدر ادامه با ش و

 .قسمت تو هم بشه سوگند خانم یوونگید نیان شالله ا-

 .کردم یضیچشم غ یجمع شده ام از گوشه  یخنده  با

 .دارم یریدرگ یمن نکن من خودم کل یدعا ها برا نینه بابا از ا-

 .دیش برام خط و نشون کشزد و با لحن یچشمک



 

 
119 

 !یحرفت بمون یحاال سوگند خانم، فقط کاش رو مینیب یم-

 یدستش رو رو ش،یصندل یرو دنیهم گذاشت و با چرخ یپلک هاش رو رو یهمراه با ذوق زدگ یجانیبا ه و
 .من قرار داد یصندل یدسته 

 یشکیه یشه از خوش یقبلت پر م ست،ین نیزم یپاهاش رو گهیشه انگار د یعاشق م یآدم وقت هیچ یدون یم-
 .یتحربه اش کن دیو فوق العاده که فقط با رهینظ یحس ب هیاصالً  ،ینیب یرو نم یچیو ه

 «.یلیخوشحالم خ یلیسوگند من خ»لبش از ذوق در ادامه گفت: دنیرو باز کرد و با به دندون کش چشمش

 .کم محو شددفعه تو خودش رفت و لبخندش کم  هیبعد از گفتن اون جمله  اما

 .سمتش دراز کردم و چونه اش رو باال گرفتم دستمـرو

 شد؟ یطور نیات ا افهیق هویشد چرا  یچ-

 .شدند زونیآو نییو لب و دهنش رو به پا دیکش یکرده آه بغ

 .رهیگ یافتم بغضم م یاون روزا که م ادی. میدیعذاب کش یلیخونواده هامون مخالفت کردند خ یخب وقت-

 .نگاهش کردم یمیدادم و با اخم مال یرو پر محبت فشار دستش

 .وکنم. ببخش من یآور ادیرو برات  زایچ نیخواستم باز ا یقربونت برم، نم گهینگو د ینجوریاِ ا-

 .نوم، باز شد یلب هاش به لبخند باز

خوام فقط بخندم چون  یکنم م یخورم و به گذشته ها فکر نم یغصه نم گهید ینداشت ول ینه بابا به تو ربط-
 یچ گهیکه دوست داشتم االن کنارمه د ویبرآورده شده، کس خواستمیاز خدا م هیبا گر شهیرو که هم ییآرزو

 خوام؟ یم

بودم اما چه قدر که  گانهیب ییجورا هیتونستم درک کنم و با حسش  یهمه احساس و ذوق بهاره رو اصالً نم اون
 !حالش خوب بود

 !بذاره ریآدم تأث یتونست رو یهمه م نیعشق ا یعنی

 .هم قرار دادم یزدم و پلک رو یکش دار لبخند

 .دلم زیعز یتجربه نکردم اما واقعاً برات خوشحالم ان شالله خوشبخت بش یگ یرو که م یحس نیا-

 ...اما یممنون سوگند جون-

 ؟یاما چ-

و دوست قبلش رو داره اما اون فقط من یطنتایگه ازش معلومه که هنوزم ش یبابا هنوز مسعودو باور نداره م-
 .گهیتو گذشتش داشته د ییطنتایش هی یداره، باالخره هر پسر
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بود که  یطور نیاون هم هم یعنیشد.  دهیکش ربدیکه زد ناخودآگاه فکرم سمت ه یدونم چرا اما با حرف ینم
 !گفت؟ یبهاره م

 .جَستم رونیچشمم از فکر ب یحرکت دستش جلو با

 باز تو؟ ییکجا-

 یطور نیا دیخب همه شا ستمیموافق ن یلیبا حرفت خ یعنیدونم  یلحظه رفتم تو فکر فقط. نم هی یچیه... ه-
 .نباشن

 .زد یکرد و چشمک معنادار یا خنده

 .کردن طنتیش یهمه اشون قبالً کل ،یکن یبابا فکر م-

 ...شهیمطلقاً نم-

من و بهاره هم  یوارد کالس شد و حرف ها ریبعد از اون همه تأخ یصادق یحرفم تموم نشده بود که آقا هنوز
 .نصفه موند

 .گرفتیسرم شکل م یکم کم تو ربدیکه درمورد ه یتیکردم و ذهن یبهاره فکر م یکالس مدام به حرف ها درطول

رو سوار شدم.  یزرد رنگ نیماش ابونیکنارخ ستادنیزدم و با ا رونیاز اتمام کالس باالفاصله از آموزشگاه ب بعد
 یکه دو ساعت نیکردم. با ا یدستم نگاه م یرو هیداشتم و مرتب به ساعت فلز یبیدونم چرا اما ذوق عج ینم
 .کم نگران و مضطرب بودم هی یکردن وقت داشتم ول نیتمر یبرا

، به اتاقم آژانس رو حساب کردم و داخل باغ رفتم. تند تند پله ها رو باال رفتم و به محض ورودِ به خونه پول
کردن اون حس  حیتوج یبرا یلیدل چیبود چون ه بیعج یلیخودم هم خ یداشتم و واسه  جانیه یرفتم. حساب

 !کردم ینم دایو حالم پ

اتاق تا آشپزخونه رو  ریاومدم و مس رونیاز اتاق ب تور،یمان یصندل یرو از تن دراوردم و با انداختنش رو مانتوم
خوردم. بعد از  ینداشتم کم لیم یلیکه خ نیمونده بود رو گرم کردم و با ا یکه از شب باق ییکردم. غذا یط

تخت  ریاز ز یبود به اتاقم برگشتم و بدون معطل دهبهم امانت دا ربدیکه ه یتاریبا گ نیتمر یخوردن ناهار، برا
 متیون با غنرو باز محو تماشاش بودم و بعد از ا قهیاوردمش. چند دق رونیجعبه ب یو از تو دمشیکش رونیب

درست زدن  یو تموم توانم رو برا ارمیکم ب ششیخواستم پ یکردم. واقعاً نم نیشمردن فرصت شروع به تمر
 .ماون ترانه گذاشته بود

زدم. البته  یخوب م یلیکرده بودم. بنظر خودم که خ نیبار تمر نیپنج بود و من تا اون لحظه چند کینزد ساعت
 .کوچولو استرس داشتم هیفقط 

 یرنگ یمشک راهنی. پدمیکش رونیرو از داخل کمد ب یلباس یوسواس یو با انتخاب دونستمیرو مناسب نم لباسم
 زیم یو جلو دمیشلوار هم رنِگ مخملش پوش هیخورد رو همرا با  یتنه اش کش م نییو قسمت پا نیکه آست

 یقینفس عم نهیآ یبه خودم تو به صورتم رنگ دادم. با نگاه کردن یکردم و کم یمیمال شینشستم. آرا شیآرا
اندازه  یبه پوست ب یحساب یشده بود و رنگ مشک یعال زیشدم همه چ قیبه صورتم دق گهیبار د کیو  دمیکش
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 نییاومدم. از پله ها به سمت پا رونیبرداشتم و از اتاق ب تاروی. گدادیاومد و شفاف تر نشونش م یم دمیسف
 یو مطبوع نیدلنش یکردم. هوا یط یرو که وجود داشت تا خونه درخت ینه چندان کوتاه ریشدم و مس ریسراز

ً یبود و عم  ومدهیمنتظر نشستم. هنوز ن روز،ید یدرخت و همون جا یتنه  ی. رودمینفسش کش یبا سرخوش قا
رو از  تاریدوباره، گ نیسرگرم کردن خودم و تمر یپراسترس گذشت. برا یرو به انتظار یا قهیدق ستیبود و ب
و حس قلقک  دمیکش مشینازک اما ضخ یها میس یکردم و باز مشغول شدم. انگشت هام رو رو جخارجعبه 

 نکهیکه گذشت باز به ساعتم نگاه کردم. از ا یلب هام اورد. کم یرو رو یبا اون نوازش، لبخند پرنشاط یدهنده ا
رو بکنه و  روزمیکار د هیالفت خواستیاون هم م دیشا ایرفته بود  ادشیبودم اما نکنه  یعصب یکرده بود کم رید

 !کرده بود ریبه عمد د

 ً  !کرد؟ یخودش م شیپ یچه فکر دید یاومد و من رو اون جا م یاگه م اصال

 ً هم  یاومدنش اون همه به انتظار نشستم و کل یکرد که واسه  یداشت و فکر م یهوا ورش م یحساب حتما
 !بود نیواقعاً هم قتیذوق داشتم هرچند که حق

گرفتم و به عقب  میکه تصم نیگذشت و هم یرو به دو دل قهیاز جام بلند شدم، چند دق تیاون فکر و ذهن با
جذب  رهنیو پر برقم روش ثابت موند؛ پ صی. نگاه حردمیخودم د یرو جلو ربدیتعجب ه نیدر ع دمیچرخ
اومد. موهاش  یبهش م یکرنگ به تن کرده بود و چه قدر که مش یسورمه ا ینیهمراه با شلوار ج یرنگ یمشک

کننده بود  رهیگفتند. اون قدر جذاب و خ یم یخامه ا یکج کرده بود که اصطالحاً بهش مدل مو یرو هم به طرف
 یمعترض نبودم و حت گهیکه از اون همه منتظرش موندن د نیخواست پلک بزنم. جالب تر ا یدلم نم یکه حت
در کنترل  یاش که سالم کرد، به خودم اومدم. سع دونهمر آروم و  یبکنم. با صدا یخواست اعتراض یدلم نم
 .اندازه داشتم یمورد و ب یب جانیاون ه

خوش حالت و مردونه اش  یابرو یو باال انداختن تا یسالم کردم که جلوتر اومد و بعد از نگاه دستپاچه
 «؟یکه منتظر نموند یلیخ»گفت:

هم زده بود رسماً آدم رو مست  یکه چه عطر یوا د،یچیدماغم پ یعطر خوشبو تلخش تو یکم شدن فاصله بو با
 .کرد یخود م یو از خود ب

 :دیاندازه خوش بودم که پرتعجب پرس یب یمشغول استشمام اون بو ینگفتم و با سرخوش یزیچ

 شده؟ یزیچ-

 بله؟»گفتم: جیکه زده بود هم نشده بودم و گ یمتوجه حرف یاستشمام عطرش شده بودم که حت ریقدر درگ اون
 «؟یگفت یچ

 .دستش رو به کمر زد هی

 ؟یمنتظر شد یلیفقط گفتم خ یچیه-

که دست هام رو از پشت  یرو به انتظارش نشستم و به دروغ در حال یساعت میخواست بفهمه که ن ینم دلم
 .زدم یتصعن یهم قفل کرده بودم لبخند یتو
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 .نه چون منم االن اومدم-

 .نیخب پس برو بش یلیخ-

درخت جا به جا شد  یتنه  یرو ی. کممیو نشست میدخت رفت یسمت تنه ها گهیبا هم د ییاون حرفش دوتا با
 .زد یزانوهاش، دستهاش رو چفت هم کرد و لبخند یزدن آرنجش رو هیو با تک

 .یایبنظر که آماده م-

 ً  .به روش زدم یلبخند متقابال

 .کردم نیبار تمر نیاوهوم چون چند-

کم استرس داشتم و با فوت  هیاون حرفم با حرکت ابرو هاش بهم اشاره داد و خواست شروع کنم. همچنان  با
 یدوباره ا دنیبا نفس کش یا قهیبغلم گرفتم و بعد از دق یرو تو اریدر کنترلش داشتم. گت یکردن نفسم سع

خوب شروع کرده  یلی. خدمیکش یم مشیضخ یها میس یشروع به زدن کردم. آروم آروم انگشت هام رو رو
شده بود  یزیبه بعد حواسم پرت چ ییجا کیترانه چرا که از  یداشتم اما فقط تا وسطا تیبودم و از زدنم رضا

کردم و  یخودم بشدت حس م یدو تا چشم رو رو نهیتمرکزم رو گرفته و مضطربم کرده بود؛ سنگ یکه حساب
نافذ و تبدارش، درحال ذوب شدن بودم  ینگاه ها ریزدم. ز یلکباز و بسته کردم و پ یا هیثان یچشم هام رو برا

بهم  یبدجور جانیاراده باال رفته بود و ه یکه نتونم ادامه بدم و خراب بشه. ضربان قلبم ب دمیترس یو همش م
هنوز هم روم بود، انگار  ربدیتونستم مثل قبل بزنم. نگاه ه ینم گهیاما د دمیکش یقیقالب شده بود. نفس عم

 !رفته بود ادمیدفعه از  هی زیمه چکه ه

صورت سرخ از خجالتم زوم  یرنگش رو یقهواه ا یو با اون چشم ها ییپروا یحواسم بهش بود با ب یچشم ریز
 !خودم یها ییپروا یافتادم و نگاه ها و ب روزید ادیآن  هیکرده بود. آب دهنم رو پر استرس فرو دادم و 

روز قبلم شده باشه، استرسم رو دوچندان کرده بود. متأثر پلک  ینگاها یکه اون هم مثل من، متوجه  نیا فکر
نتونستم ادامه بدم و انگار که خراب  گهیحرکت موند و د یب تاریگ یتارها یهم گذاشتم و انگشت هام رو یرو

 :اش گفت یالیخ یو ب یآررم تیلبش درنها یگوشه  یکرده بودم. سرم رو باال گرفتم که با لبخند

 «!یرفت شیشد پس؟ تازه خوبم پ یچ یاومد یکه آماده م بنظر»

 :جواب دادم ریرو کنار گذاشتم، سر به ز تاریو گ دیفرارم به اطراف چرخ نگاه

 .کم بود یلیخب چون وقتم خ یحق بد دیشد البته با یچ هویدونم  ین... نم-

 .گرفتم یانگشت هام رو به باز زدیکه توش موج م ینامحسوس هیو دلخور زیآم هیکنا یدر ادامه با لحن و

 .رهیگ ینبود، تمرکز آدم رو م ریتأث یاطراف هم ب طیکه مح نیو ا-

اطراف  طیخب مح»گفت: یباال انداخت با لبخند مرموز و معنادار ییابرو دمیباال کش یکه نگاهم رو کم نیهم
 «!حال تونستم و حواسم رو جمع کارم کردم نینبود، اما با ا ریتأث یمنم ب



 

 
123 

پس  دم،یدندون گز ریهم از اون حرفش دستپاچه شده بودم. لبم رو شرم زده ز یداغ شده بود و حساب رتمصو
 !من شده بود ینگاه ها یاون هم متوجه 

که بحث رو عوض کنم  نیا یبا تر کردن لب هام و واسه  یو بعد از لحظه ا دیگونه هام دو یبا شدت تو خون
 یشه؟ م... معذرت خواه یم یچ یزد روزیکه د یبدم نزدم، خب حاال حرف نیاما همچ»حق به جانب گفتم:

 «.نایوا

 .دیطبق عادت تو موهاش کش یدست

 ...دیبر عکس شد پس تو با زیاما همه چ-

 .دمیکه حرفش تموم بشه تو حرفش پر نیاز ا قبل

 !شرفتمیمنم تا وسطاش خوب پ یول-

 .ابروش رو باال داد یتا هی

 کنم؟ یمن معذرت خواه یدارنکنه االن انتظار -

 .نازک کردم یهم رفت و پشت چشم یهام تو اخم

 !کار رو بکنم نیا دیپس البد من با-

 .زد یدرخت جا به جا شد و لبخند قشنگ یتنه  یرو یاون حرفم باز کم با

 چه طوره؟ میبکن یهمزمان با هم عذر خواه ایاصالً ب م،یکن یم گهیکار د هیخب پس -

 .هم فشردم یام رو جمع کردم و لب رو خنده

 .ستین میهوم فکر بد-

 «؟یآماده ا»خنده گفت: با

 یلحظه جمله  کی یدلم از کارمون خنده ام گرفته بود. با حرکت سرش هردو تو یو تو میبچه ها شده بود مثل
 .خنده ریز میو هردو بلند زد میآن بهم نگاه کرد کیکه  میرو تکرار کرد "خوام یمعذرت م"

وادار  ییآدم رو به چه کارا نیبب»با تکون پرتأسف سرش به چپ و راست گفت: دیخند یکه هنوز هم م یدرحال
 «.میرسماً بچه شد یکن یم

 .دمیکرشمه چشم تاب دادم و لب هام رو برچ با

 !ستین یبد زیهم چ شهیهم یبچگ-

اون  یراستش رو بخوا»شده بود گفت: یکم جد هیکه  یاون حرفم دست هاش رو تو هم گره زد و در حال با
 ادشیبهت  یجور هیخواست  یدلم م نیهم یخوشت اومده واسه  یلیترانه خ نیشب متوجه شدم که از ا

 «.بهونه بود هیفقط  نایو ا یکه معذرت خواه نیو ا نیبدم هم



 

 
124 

 .و قدرشناسانه نگاهش کردم متبسم

 ؟یکرد جادیا زهیبرام انگ ییجورا هیپس -

 !دیشا-

اما کالس »روم تکون داد و با لحن پرتذکرش گفت: یانگشت اشاره اش رو جلو میمال یدر ادامه با لبخند و
که  ی. آخه موقعیریبگ ادیمونده که  گهید یزایچ یلیترانه بود، خ نیا هیریادگیهنوز تموم نشده فکر نکن فقط 

 «.فعالً ادامه داره دماشدم. پس همون طور که به سامان قول د یمتوجه اشکاالت یزد یم تاریگ

 .هم گره زدم یکنترل شده، دست هام رو تو یهم جمع کردم و با ذوق یهام رو تو شونه

 گه،ید یتو هم کار دار یعنیخوام مزاحم کارت بشم  یدوست دارم ادامه داشته باشه اما خب نم یلیاتفاقاً خ-
 .نایو ا کیبوت

 .زد یاش انداخت و پلک خمار یشونیبه پ ینیچ

 !دختر خوب؟ رهیگ یو موقت من یساعت از روز کجا مین ایساعت  کیآخه  ؟یگفت ونیاز بس ا ینشد خسته-

 :ادامه داد ینیو دلنش نیریش یبا خنده  و

همش اون جا پالسه آخه فرگل که رفت اونم کمتر  دهیصبا رو فهم هیقض یاز وقت یعنیخان هست،  نیتازه حس-
 .کیاومد بوت یم

هم فشردم و در  یدهنم بردم. پلک هام رو رو یدستم رو جلو یلحظه ا یحرفش خنده ام گرفته بود و برا از
 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هیحرفش  دییتأ

 .برات باشم یشاگرد خوب دوارمیپس ام-

 :گرفته بود، بهم دوخت و لب هاش رو آروم تکون داد یبرق کم رنگ نیرو که از خنده و تحس نگاهش

رو که گفتم به خاطر  ییزایقدر خوب چ نیا یتونست ینم یکم نیوقته به ا یتو یاگه نبود یه که هستالبت-
 .یبسپار

 !کرده بود فیازم تعر باالخره

 :دمیباز شده بود و با ذوق پرس قیعم یهام به لبخند لب

 ؟یگ یم یجد ونیا-

 ؟یخودت باور ندار هیخوب بود، چ یلیحال خ نیبود اما با ا یخب آره همون طور که گفتم اشکاالت-

ً یراستش دق-  .کار دارم یخب مطمئناً جا یدونم ول ینم قا

سر  یخوب یبچه  دوارمیم گم،یبازم م»گفتم: کردمیم دیبچه تأک یکلمه  یرو کهیدرحال یدار یبا خنده معن و
 «.کالسات باشم
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 .کرد ی خنده

 !بچه-

 !چندساله ام ی دختر بچه هیکه هنوزم من  یاوهوم آخه معتقد بود-

 .ابروش رو باال پروند یزد تا یخند پوز

 .طوره نیخب آره بنظرم هنوز هم هم-

هم خوابوند و با حرکت دست هاش  یرو یمغرورانه پلک یکج شد و در ادامه با ژست نییو دهنم رو به پا لب
 رونیکنن و اصالً هم قصد ب یم ریس یدسته که هنوز هم تو عالم بچگ هیاز نظر من دخترا دو دسته ان، »گفت:

اومدن و مدام  رونیو دختر بودنشون ب یهم که کالً از عالم جوون گهید یعالم رو ندارند! دسته  نیاومدن از ا
 «.کنن یمسن رفتار م یهم مثل زنا

 .زد یسکوتم پر اعتراضم لبخند با

 !خودش رو داره یها یکه تحمل هر دو دسته اشون سخت نیو ا-

بهم برخورده بود و با جمع کردن لب هام و تکون دادن سرم  یکم تشیدرمورد دخترا و اون ذهن رشیاون تفس از
 «بهم بر بخوره؟ رتیو تفس لیتحل نیاز ا دیاالن با یعنی»گفتم:

 .دراز کرد ن،یزم یزدن پاشنه کفشش رو هیپاش رو که انگارخواب رفته بود با تک کیباال انداخت و  یا شونه

 ؟یکن یفکر م یدونم خودت چ ینم-

 .دندون شکن بودم یحرف هاش کامالً مشهود بود و دنبال جواب یتو هیکنا

 .چون من خوده خودمم... سوگند ستم،یدو دسته ن نیاما من جز ا-

 .زد یشخندین زیآم هیاون حرفم کنا با

 !یخاص یلیپس تو خ-

 .زدم یهم فشردم و لبخند یتمام، لب هام رو رو یفتگیخودش با

ً یاوهوم دق-  .قا

و »تکون داد که با خنده گفتم: نیبه طرف یلب هاش سر یزبونش رو دنیو با کش دندیخند یهاش م چشم
 « ...دم یم لیسوم رو من تشک یدسته 

دهنش برده بود و مدام سرفه  یشروع کرد به سرفه کردن. دستش رو جلو کبارهیحرفم تموم نشده بود که  هنوز
 .کرد. جاخورده نگاهش کردم یم

 هو؟ی شدیچ-

 :با سرخ شدن صورتش لب زد یتر شده بود و به سخت دیاش شد سرفه
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ً  وانیل هی-  .آب لطفا

پله ها رو باال رفتم  عیسر یلی. خدمیدو ییجورا هیبه ساختمون  دنیو دستپاچه از جام بلند شدم و تا رس هول
 نییپا یردستیز یو با گذاشتن تو ختمیآب ر یا شهیش یوانیل یپارچ آب رو برداشتم. تو خچالی یو از تو

حلقه  وانیآب، محکم دور ل ختنیاز ر یریجلوگ یانگشت هام رو برا یکم نگران شده بودم و در حال هیبرگشتم. 
 رو سمتش گرفتم وانیل دنیدادم. به محض رس یشتریکرده بودم به قدم هام سرعت ب

 :دمیپرس و

 شد؟ یچ هویآخه  ؟یخوب-

 یاز آب خورد. همچنان با خم شدن، نگران بهش چشم دوخته بودم که دست یقلپ رو ازم گرفت و چند وانیل
 .دیکش یروم گرفت و نفس یجلو

 .نگران نشو ستین یزیممنون چ-

 ؟یمطمئن-

 کرد،یم شونیپر یشونیپ یخوش حالتش رو رو یو موها دیوز یم یمیباد مال کهیفوت کرد و درحال ینفس دومرتبه
و به سر  شمیم یطور نیکنم ا یگال رو که استشمام م یگرده  ه،یفصل تیحساس هیآره، خوبم فقط »گفت:

 «.اهیافتم. باغم که پره از گل و گ یکردن م

 .راحت شده بود المیخ ی. کمدمیکش یآسوده ا نفس

 ...المیآها خ-

 یکه صدا نیمثل ا»کرد و گفت: زیحرفم تموم نشده بود که مردمک چشم هاش رو با باال بردن دقتش ر هنوز
 «!؟یشنو یرو نم تیگوش

 !نبود بمیج یبردم اما تو رهنمیپ کیکوچ بیو دستم رو داخل ج دمیشن یلرزشش رو م یصدا

 .دمیشن یاندازه بلندش رو م یلرزش ب یدونستم کجا انداختمش، فقط صدا یافتاده بود و نم بمیکه از ج انگار

درخت و سبزه  یبه تنه  ،یقلپ آب یبا خوردن دوباره  ربدیکه ه نیکردم تا ا یچشم اطرافم رو جست و جو م با
 .بلند اشاره داد یها

که  کشیافتاده باشه. سربرگدوندم و نور قرمز رنگ چراغ کوچ بتیاون جاست کنار تنه درخت، فکر کنم از ج-
تشکر زدم و با قدم برداشتن سمت  یبه نشونه  یلبخند ربدیتوجه ام رو جلب کرد. رو به ه زد،یمدام چشمک م

 !بود یکرد. مرتض دنیسبزه ها برش داشتم که باز هم شروع به لرز یدرخت، از رو یتنه 

 یتونستم چون با کنجکاو ینم ربدیزد. دوست نداشتم جواب بدم اما با وجود ه یقدر هم که بد موقع زنگ م چه
خودش  شیاز اون با رفتارم حساسش کنم و پ شتریب خواستم یبهم چشم دوخته بود. دستپاچه بودم و نم یادیز

 .زدم و جواب دادم زیدلهره انگ یبهش، تبسم یبکنه. با انداختن نگاه کوتاه و گذراه یفکر

 ...الو؟ سالم-
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 .دیچیگوشم پ یتو یپرِشکوه مرتض یبعد صدا یلحظه ا و

 !همه زنگ زدم نگران شدم خب نیا یدیجواب نم وتیچرا گوش نمیبب ؟یسالم خوب-

 !قدرهم که لحنش طلبکارانه بود چه

 شده؟ یزیچ دمیببخش نشن-

 .و بپرسمخواستم حالت یبشه که زنگ بزنم خب فقط م یزیچ دیحتماً با-

که نشون  یطور نیا یعنیمشغول کرده بود.  لشیموبا یبود که خودش رو با گوش ربدیحواسم به ه یچشم ریز
 !دادیم

 «.ممنون خوبم»گفتم: یگوشم چسبوندم و با لحن آروم رو به یگوش

 ؟ییکجا-

 !گهیخب باغم د-

 اون جاست؟ یک-

 یچند لحظه ا یدادم که برا یجواب یچه قدر از اون سؤال و حواب کردن هاش کالفه شده بودم. سرسر یوا
 !اومد ینم ییرو باز به گوشم چسبوندم اما صدا یصداش قطع شد، گوش

انداختم اما نه قطع نشده بود و تماس همچنان وصل  یتلفن قطع شده باشه و به صفحه اش نگاه کردمیم فکر
 !بود

 .سکوت کردن باالخره جواب داد هیاز طرفش شدم که بعد از چند ثان یالو گفتم و منتظر جواب یچندبار

 جانم؟-

 شده؟ یزیچ ؟ید یچرا جواب نم-

 ؟یخوند واممیپ نمیبب زه،ی. چکه نشد فقط... اوم.. یزیخوام. نه چ یعذر م-

 !بود؟ امیحرفش جا خورده بودم اما منظورش کدوم پ از

 .به زبون اوردم عیرو سر فکرم

 !ام؟یکدوم پ-

 .زنگ زدم یدیجواب نم دمیبرات فرستادم، د شیپ قهیچند دق-

 !نبود یامینگاه کردم اما پ میگوش یبه صفحه  باز

 قد مهمه؟ نیکه ا ینوشته بود یکه، خب حاال مگه چ ینفرستاد یزینه چ-

 .هول و دستپاچه شده بود یکه کم بنظر
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 .زنگ زدم یگفتم که جواب نداد گه،ید شهیشعر مثل هم هیکه نبود  یخاص زیچ یعنینه نه مهمه که... -

 .کنم یبازم چک م یبود. ول برهیو یرو نکهیکردم و ا ینم دایرو پ میآره آخه گوش-

حرف بزنم فقط خواستم حالت رو بپرسم. مراقب خودت باش،  یلیتونم خ ینم باشه، پشت فرمونم سوگند جان-
 .فعالً خدافظ

. نگاهم سمت دمیکش ینفس راحت یکرد و با قطع کردن گوش یم نیکه حرف زدن باهاش نفسم رو سنگ انگار
 یگفته بود مشغول جست و جو تو یکه مرتض یبود. با حرف یگوش یشد و که هنوز هم سرش تو دهیکش ربدیه

 !نبود یامیهام شدم و چکش کردم اما واقعاً هم پ امیصندق پ

به صفحه پر نور  یرگیهم با خ ربدیکه ه دمیکش یم یگوش یلمس یصفحه  یرو جستوجوگرانه رو انگشتم
 :دیاش، پرس یگوش

 گفت؟ یم یچ-

 .زدم یپراسترس لبخند

 ؟یگ یرو م یمرتض-

 .باال اورد سرشو

 !هم زنگ زد یا گهیاز اون کس د ریمگه غ خب-

بود که  دهیهام طعنه بزنه اما از کجا فهم یهم خنگ شده بودم و حق هم داشت که مدام به حواس پرت باز
 !ازش نبرده بودم؟ یست من که اسم یمرتض

 .رو به زبون اوردم شکم

 ست؟ یکه مرتض یخب تو از کجا متوجه شد ینه ول-

 .دمیصداش رو شن یعنی دمیبود شن ادیز تیگوش یخب... خب صدا-

 .دیگفت فقط حالم رو پرس ینم یخاص زیآها، خب چ-

 :دمیپرس دیبا ترد یبعد از مکث و

 ...یامیکه پ نیا ایمن زنگ نخورد  ی... اوم... من نبودم گوشزهیچ-

 «!تو دست زدم؟ یمن به گوش یکن ینکنه فکر م»نگاه کردن، گفت: یرو قطع کرد و با چپ چپ حرفم

 یفکر نینه باور کن همچ»کردنش گفتم: یخجالت زده بودم و باالفاصله با ماست مال یموردم حساب یسؤال ب از
 «!نبود یزیبرام فرستاده اما نگاه کردم چ امیپ هیاصرار داشت که  ینکردم فقط مرتض

 .نگاهم کرد موشکافانه

 !؟یامیچه پ-
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 :واب دادمکردم ج یم یدستم باز یمضطرب با انگشت ها کهیحال در

دوست دارم  یلیدونه خ یسهراب و فروغ رو چون م یاز شعرا ییقسمتا شهیهم یعنی گهید نایخب شعر و ا-
 .نیفرسته هم یواسم م

 ً رو گفتم نگاه  نیفرستاد. ا یمورعالقه ام، برام م اتیشعر از اب تیاوقات چندب یطور بود و گاه نیهم هم واقعا
 :دیفهم نبود، پرس رقابلیهم غ یلیبرام خ شیکه ناباور یو لحن دیبا ترد یا هیکرد و بعد از ثان یتر قیدق

 !فقط شعر؟-

 .دمیهم تن یابرو تو ،یجد یکم رنگ و لحن یخودش کرده بود و با اخم شیپ ییدونم چه فکر ها ینم

 تونه باشه!؟ یم نمیاز ا ریمگه غ-

 .چرخوند یلب و دهن الیخیب

 .نوشته باشه یمهم زیچ دیاصرار داشته، گفتم شا یچون گفت ینه ول-

 ایلحن حرف ها و طرز نگاهش بود رو بر طرف کنم  یکه تو ییخواست ابهامات ذهن و شک و شبه ها یم دلم
 دهیبرق چشم هاش د یکنار هم، تو یمن و مرتض دنیاومده رو که هربار با د شیپ یبهتر بگم سؤتفاهم ها

با هم  یاز بچگ یمن و مرتض»گفتم: رهنمیتنه درخت و مرتب کردن پ یرو ییبا جا به جا یا قهیبودم. بعد از دق
 « ...یدوست ندارم فکر غلط ،یتعجب نکن زایچ نیاز ا یلیپس بهتره خ میبزرگ شد

 یمن فکر غلط»هم بهش بر خورده باشه گفت: یکه انگار از اون حرف کم یو طور دیباز هم تو حرفم دو اما
 «!واضحه زینکردم، چون... چون همه چ

 .ام، بهش چشم دوختم یو نگاه شاک یآخرش حرف ها داشت و منظور ها. متعجب و با دلخور ی جمله

 واضحه؟ یچ یبگ شهیم-

 .پهن و مردونه اش انداخت یبه ابروها ینیچ

 .یطور هم عصب نیزنم ناراحت نشو، هم یکه م یاز حرف-

کنم همه  یمن احساس م یول»رو ساکت بود و باالخره گفت: قهیم. چند دقکرد یو منتظر نگاهش م کنجکاو
 «!ستین یاون طور که تو گفت زیچ

 !شده بود جادیبراش ا یادیز یکه واقعاً شک و شبه ها نیدهنم رو آروم فرو دادم. نه مثل ا آب

 .شده بود یفوت کردم. لحنم بازهم جد یحرف زدن نفس یبغل گرفتم و برا یهام رو تو دست

کرده. تو  تیداشتم ازم حما ادیتا  شهیهم براش قائلم، هم یادیو احترام ز هیمن آدم با ارزش یواسه  یمرتض-
گفتم  یبه سامان م میبچه که بود ادمهیو داشته. من یهوا شهیبود که هم یکس نیبعد از سامان اون اول یبچگ

 .بود یزدم مرتض یصدا م یطور نیرو که ا یکس نیو باز هم بعد از سامان اول یداداش

 «؟یخب که چ»گفت: یکرد و با لبخند محو ینگاه
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و سامان هنوز هم برام  یکه مرتض یذهنت رو داده باشم، خواستم بدون یتو یگفتم که جواب سؤاال نارویخب ا-
 .نیمنه هم یایبچگ هیهنوز هم همون داداش یکه مرتض نیمثل همن و ا

 .رنگش زد ییخرما شیبه ته ر ینگاهم کرد و دست متفکرانه

 !هم مثل تو فکر کنه یدونم مرتض یم دیاما بع-

منظور که ادامه نده و حرف رو عوض کنم با طفره رفتن  نینداشتم و به ا تیرضا یلیادامه دادن اون موضوع خ از
 «.زیباشه ممنون بابت همه چ یفکر کنم واسه امروز کاف گهیخب د»گفتم: یساختگ یهمراه با لبخند

چرا از حرف زدن »درخت بلند شم که گفت: یتنه  یانداختم و از رو بمیج یرو تو میبا گفتن اون حرف گوش و
 «!ستین یزیالبته اگه واقعاً چ ؟یر یطفره م

 .تر کردم یو لب دمیکش ینفس

 .درست نباشه زایچ یسر هیگفتن  دیچون... چون شا-

 !گفتن شون-

 :ادامه داد یبا پوز خند و

 !نمیب یخودم دارم ماما من -

 یو کالفه بودم. مغضوب نگاهش کردم و پلک تند یعصب یکه اون همه تحت فشار قرارم داده بود کم نیا از
 .زدم

 !؟ینیب یم یرو دار یچ-

 «!نشو یگفتم که عصب»گفت: یلحن کش دار با

 ؟ینیب یم یرو دار یمنم گفتم چ-

 .تکون داد یهم فشرد، و سر یپا و اون پا کردن لب رو نیا یکم دو دل بود اما باالخره بعد از کم هی

 ؟یکه انکارش کن یخوا یبه تو، نم یمرتض هیعاد ریغ یتوجه -

چشم  یهمه تابلو و تو نی. اما اگه رفتارش ایعصبان یهم از دست مرتض یحرفش جا خورده بودم و حساب از
 !بود پس چه طور فقط اون متوجه شده بود؟

 !نظر گرفته بود ریمن رو ز نکنه

 ً  !کرد؟ یقدر براش مهم بود و دراون مورد سؤال م نیچرا ا اصال

 :دمیابروم پرس یتا هیباال دادن  با

 !حرف بزنم؟ یمسئله ا نیبا تو در مورد همچ دیاصالً چرا با-
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 !یکن یپس انکارش نم-

 تشیپاک کردن اون ذهن یحرصم گرفته بود و اجباراً برا یهاش موقع سؤال کردن کم ییپروا یو ب یگستاخ از
 .باز نشستم ،یدرمورد خودم و مرتض

 موضوع واست مهمه؟ نیقدر ا نیچرا ا-

 ...چون تو یتیش رو بهت گفتم، گفتم که برام با ارزش و قابل اهم لیقبالً دل-

 .ادامه بده و با حرص لب زدم نذاشتم

 !"خواهر سامانم"بازم چون من  ،یآره قبالً هم گفت-

 «!ادی یو البد خواهر سامان، خواهر تو هم به حساب م»گفتم: یزیآم هیزدم و با لحن کنا یادامه پوز خند ودر

 یحرصم م یداد حساب یم تیکه فقط به خاطر خواهر سامان بودن، بهم اهم نیبودم و از ا یازش عصب یحساب
 !نکرده بودم دایبراش پ یلیشدم و خودم هم هنوز دل یناراحتم م یناباور نیدرع یگرفت حت

ً یبود و رفتار و حرکاتش پر از آرامش، دق لکسیر یحساب شهیهم مثل  !برعکس من قا

 .دیو حالت سخره گرفتن حرفم، خند طنتیش با

واهر با هم خ میکه همه بخوا هیدونم چه اصرار یو پسر عمه چشه؟ اصالً نم ییدختر دا یرابطه  نیحاال مگه هم-
 !میو برادر باش

 !؟یکن یمسخره ام م یدار-

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

ً یتونستم دق یبود. نم یهم اعصاب خورد کن ییجورا هیو  بیقدر آدم عج چه منظور حرف هاش رو بفهمم و  قا
 .کرد یاز اندازه کالفه و آشفته ام م شیب نیا

 !؟یزن یحرف م ضیقدر ضد و نق نیچرا ا-

چند وقته از »به چهره اش و با گذر کردن از اون پرسشم، گفت: یایجواب بودم که با گرفتن حالت جد منتظر
 «؟یکه بهت داره مطلع یحس

دادند. اون قدر چهره اش آروم و  یبهم م یبیچشم هاش نگاه کردم اصالً قابل فهم نبودن اما آرامش عج به
قبل باهم  یکه مثل دفعه ها یکردم. کار ینم یسرکش گهیدکرده بود و  عیبود که من رو هم آروم و مط نیدلنش

 یبا حرف هاش رو، بهم نم لفتمخا یاجازه  دمید یچشم هاش م یکه تو یرنگ اعتماد نیکرده بود و همچن
که به مذاقم چندان خوش  ییها تیحرف زدن و گفتن واقع یسکوت برا قهیداد. دو دل بودم اما بعد از چند دق

 .اومدند، زبون باز کردم ینم
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تا اون زمان هم هنوز  ادمهیشده بود.  رستانیهم وارد مقطع دب یو مرتض گذروندمیرو م ییمن مقطع راهنما-
 ادی یصداش کنم خوشش نم یکه اون جور نیمثل قبل از ا گهیکه د دمیروز فهم هیاما  یگفتم داداش یبهش م

 !منگ یداش نکنم و بهش داداشص یاون جور گهیروز رسماً ازم خواست د هی یحت

 .زدم یپوزخند

 لیاوا ییکه گفتن اسمش به تنها نیخواست از خودم ناراحتش کنم. با ا یمنم که بچه بودم و سنم کم، دلم نم-
. اون قدر یبهش نگفتم داداش گهیکه خواسته بود د یسخت بود و عادت نداشتم اما همون طور ییجورا هیبرام 

 یبود که تو یمنظورم عالقه ا شدم ینم یزیکردم که اصالً متوجه چ یم ریس میبچگساده بودم و تو عالم 
 .رو درک کردم زایچ یسر هیکم بزرگتر شدم تازه  هی یاما وقت زدیرفتارهاش کامالً موج م

صورتم  یکه با حرکت باد تو ییکرد. دسته مو یبه ابروش به حرف هام گوش م قیعم یبا دقت و گره ا همچنان
 .شال زدم ریز خوردیتکون م

 یکی زیرو برام بخره، اگه از اون چ یزیچ هیخواستم بره و  یازش م یوقت ادمهیبود، مثالً  بیرفتارش برام عج-
 یلیاوردم، خ یاومد و به زبون م یکه خوشم م یزیاورد. از هر چ یگرفت و م یو برام مخواستم چند تاش یم

قشون عالقه اش رو بهم نشون بده اما یداشت از طر یکه سع گهید یزایچ یلیکرد و خ یبرام فراهم م عیسر
بار هم رخساره متوجه ام کرد. اون  نیاندازه ام بود، اول یب یبه خاطر سادگ دیشا یعنینبودم  یمن آدم باهوش

رو که  ی. تا االن هم که دارم از رفتار و کاراش حسدیفهم یرو بهتر از من م زایچ نیاز من حواس جمع تر بود و ا
 ...بهم

گفتن و تکرار کردنش هم برام سخت بود و نتونستم جمله ام رو تمام کنم. با نگاهش منتظر بود و با قورت  یحت
 :ناخنم، ادامه دادم یبا گوشه  یدادن آب دهنم و باز

قبل از... قبل  یعنیبه مامانم گفته بود،  ییزایچ هیخب زن عمو  یرو رسماً نگفته ول یزیالبته خودشم تا االن چ-
 ...از فوت آقاجون

خورد، با  یگونه ام سرم یرو که از رو یگفتن اسم آقاجون چشم هام ناخواسته از اشک پر شد. قطره اشک با
 .سر انگشت، پاک کردم

 .نه کم ادیبود نه ز نیهمش هم-

 .هم فشرد یلب رو یبا حالت متأثر تیاون وضع یمن تو دنید با

 .ینگ یتونست یکنم درسته اصرار کردم اما م تتیخواستم اذ ینم-

 یاون همه تحت فشارم گذاشته بود حاال م نیقدر که از اون جمله اش حرصم گرفته بود، بچه پرو رو بب چه
 !ینگ یتونست یگفت م

 یشدم و به لبخند مونیپش عیسر یلیبا حرص بچگانه ان پرکردم اما خ زیاعتراض آم یگفتن حرف یهام رو برا لپ
 .بسنده کردم ،یساختگ

 .ستیمهم ن-
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 ؟یسامان چ-

 ستادهیبرادر پشتم ا کی یواقع یکوه و به معنا کیمثل  یسخت طیهرشرا یو تو شهیبود که هم یتنها کس سامان
 تیعاشقانه اش بودم و دست حما یکردن ها یبرادر ی فتهینقطه ضفعم بود. ش نیبگم بزرگ تر تونمیبود و م

که مقصر نبود من بودم اما  یساون وسط تنها ک دیجدا نشده بود. شا فمیظر یهاوقت از دست  چیگرش که ه
 نییعذاب وجدان داشتم. سرم رو پا یبهم داشت اون هم دور از چشم سامان، حساب یکه مرتض یاز حس

 :انداختم و آروم لب زدم

 .نگو یزیدونه، لطفاً... لطفاً تو هم بهش چ ینم-

سرخ و پرهُرمم رو با دست، مضطرب لمس کردم و بازهم آب دهنم رو  یرو پر، پرسش تنگ کرد. گونه  نگاهش
 .فرو دادم

که بهش  یهمه اعتماد نیبعد از ا خوامیخوام رابطشون بهم بخوره. نم ینم من،یصم یلیخ یخب آخه با مرتض-
 .بدونه دیداشته... نبا

 :لب زد نانیاطم پر

 !گفته ییزایچ هیرعنا  ییزن دا یخب تو که گفت یولبگم  دینه بابا چرا با-

گم که جوابم رو به زن عمو بگه و اونم به  یبه مامان م ادیب شیاگه حرفش پ یعنیبشه  یرسم ذارمیآره، اما نم-
 یشه. البته که زن عمو اول دختر خواهر خودش رو برا هیقض نیا یمتوجه  یا گهیخواد کس د ی. دلم نمیمرتض
 یاونم پنبه کرده و با عالقه  یها تهو سماجتش رش یمرتض یعالقه  ایخب گو یدرنظر گرفته بود ول یمرتض
 شتریخب ب نارویشه. ا کیمدام درتالشه به من نزد یزود باهاش راه اومد و حت یلیداره خ یکه به مرتض یوافر

 .کنهیم فیبرام تعر رهیگیجمع هاشون قرار م یتو یرخساره وقت

 یانداختم. سکوت پرحرف و مرموز ریحرف هام تکون داد که باز با سکوت سرم به ز دییتأ یبه نشونه  یسر
تب دارم رو از  یخودم که گونه ها یرنگ رو رو یاون دوچشم قهوه ا ی هیحاکم شده بود و باز هم سا نمونیب

 یبود. مدام با دستپاچگ ینیسنگ یلیمعذب شده بودم و جو خ ی. حسابکردمیقبل سرخ تر کرده بودند، حس م
دار  هیآروم و زاو ن،یاز اندازه خفه کننده و سنگ شیب یو به منظور خارج شدن از اون فضا دادمیآب دهن فرو م

 :دمیپرس زیو اضطراب انگ میمال یهمراه با لبخند یکردن جسارت دایسر باال کردم با پ

 ؟یشد رهیخ یجور نیا یبه چ یعنی.. یشده  یچ-

 .چشم هام شد رهیخ یپروا و در اوج خونسرد یب یلیخ

 !چشمات-

 .و مبهوت نگاهش کردم مات

 من! چ... چرا اون وقت؟ یچشما-

 .شده بود قیصورتم و اجزاش، دق یاش باز رو نانهیب زیر نگاه
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 !دارن یبیآرامش عج-

 !آرامش-

ً  یتو یلحظه ا یبرا من به اون داشتم و آرامش  دلم از اون حرفش خنده ام گرفت چرا که همون حس رو متقابال
 .گرفتم یآروم اما پرتب و تابش م یاز چشم ها یا یو خواستن بیعج

 .دنیخاصه و به آدم آرامش م یلیاوهوم، رنگ چشمات خ-

آن به خودم  هیاندازه سرخ.  یب یجانیکشدار باز شده بود و گونه هام از ه یاونوحرفش لب هام به خنده ا از
شکافتن حرف و منظورش  یخودم، خنده ام رو جمع و جور کردم. برا یجنبگ یبه اون همه ب یاومدم و بازدن تشر

 .زدم یهم قراردادم و تبسم یپلکم رو رو هی

 !یدوس دار یپس چشم رنگ-

 :کردنم، جواب داد ریو متح یهمون خون سرد با

 .نه-

 یم یبیعج یزایخواستم حرف رو کش بدم چون چ یشده بود. نم میبودم و حرف هاش باعث سردر گم جیگ
 هی»گفت: بیو دل فر حیمل یوراندازم کرد و با لبخند یهم معذب و خجالت زده ام کرده بود. کم یو حساب دمیشن

 «.لجباز و تخس هیچشم عسل یدختر بچه 

 یناراحت شده بودم چراکه هنوز هم من رو دختربچه خطابم م نکهیهم خوشم اومده بود و هم ا فشیاون تعر از
 .موضوع رو اصالً دوست نداشتم نیکرد و ا

 !دختر بچه؟ یبه من نگ گهیشه د یم-

 .نگاه معترضم داد لیلج درار تحو یلبخند

 !گهید یزایچ یلیو خ یکن یقهر م ،یکنیم هیگر قهیدق هی یخند یم قهیدق هی یمونیخب آخه مثل بچه ها م-

 !دنیکار رو فقط بچه ها انجام نم نیاما ا-

از اون حرفم  یتفاوت یگرفتن لحن معترضم، با ب دیکرد و بازهم با ند یتوجه به حرفم به ساعتش نگاه بدون
 .عبور کرده بود

 .شده رمید یلیخ-

 «!ره یجا زمان از دستم در م نیا امی یم یدونم چرا وقت ینم»شد گفت: یکه از جاش بلند م یدر حال و

 .دیبه لباسش کش یدرخت اشاره داد و دست یکنار تنه  تاریدرخت بلند شدم. به گ یتنه  یاز رو همزمان

 یاون جا م تیسوئ ادیاصالً بگو ب ایرفتم  یم دیسامان اومد بهش بگو کار داشتم با یبمونه. راست شتیفعالً پ-
 .برم دیبا گهیخب من د یلی. خنمشیب
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 .زدم و قدرشناسانه نگاهش کردم یپلک

 .یکه گذاشت یممنون از وقت-

 .صورتم گذروند یاز رو ینگاه متبسم

 .نکردم که یکار-

به  ستاد،یا یلحظه ا ینرفته بود که برا شتریب یفرو کرد و هنوز چند قدم نشیشلوارج بیج یرو تو شیگوش
نشسته بود نگاه کردم و در همون حال که  ییجا گذاشته باشه و به جا یزیکردم چ ی. فکر مدیسمتم چرخ

 :دمیپرس

 !؟یجا گذاشت یزیچ-

 ،یگفتن حرف یمردد بودن برا یو بعد از کم دیدور دهنش کش یکه باز نگاهم رو سمتش سوق دادم، دست نیهم
ً یمستق نکهیبدون ا  :نگاهم کنه، لب باز کرد ما

جا رفت و آمد  نیا یادیز یکه آدما یدون یباغ نچرخ. م یتو یطور نیخرده هم مواظب رفتارت باش، هم هی-
 .کنن یم

ً یبود؟! دق یثابت موند، منظورش چ یا هیچند ثان یکه زد مردمک چشم هام برا یحرف با  !کدوم رفتارم؟ قا

 .قرار داد یتکون داد و لب رو یبهش نگاه کردم که سر پرسشگرانه

 ...گرمت شده بود یلیکه خ روزیخب د-

مقنعه ام رو  یگفت که به خاطر گرمازدگ یرو م روزیزه متوجه منظورش شده بودم. کار دادامه نداد. تا گهید اما
شده بودم. حاال  یآخر ازش عصب یو البته که باز هم لحظه  دمیدندون کش ریاز سر برداشته بودم. با شرم لب ز

 !اون مسئله رو به روم بزنه یانگار واحب بود که اون جور

 .کردم یبودم و با شماتت کردن خودم رفتنش رو نگاه م ستادهیجام ا سر

****** 

هاشون بودند و از اون صحبت  یکالس حاضر بودند، دو به دو مشغول صحبت با بغل دست یکه تو ینفر ده
 !نیو بب ایبه راه افتاده بود که ب یآروم همهمه ا یها

. خودکار کردمیم یتموم شدن کالس لحظه شمار یبود که برا ییکالفه ام کرده بود و از اون روزا یکم یشلوغ اون
 یکردم. بهاره هم که طبق معمول با گوش یم شیحوصله خط خط یو ب دمیکش یکاغذ م یرنگم رو رو یآب

 .دمیکش یرو تو ام. معترض ابرو هدمیمشغول بود. خودکار رو کاغذ انداختم و رو به بهاره چرخ

 !تو؟ یکن یکار م یحوصله ام سر رفت چ گهیبسه د-

 «.کنم یم یتمام شد آخرشه دارم خداحافظ»بود، گفت: یزیچ پیکه مشغول تا یو درحال دیخند زیر زیر
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هم گره زد و لب  یگذاشت. سمتم برگشت، دست هاش رو تو فشیک یرو تو شیباالخره دل کند و گوش و
 .غنچه کرد یهاش رو با حالت لوس

 .ازت بکنم یدر خواست هیخوام  یسوگند م یراست-

 .سر بردم ریدادم و دستم رو ز هیتک زیم یرو رو رنجمآ

 !؟یچه در خواست-

 د؟یخر میشه فردا بعد از کالس باهم بر یخب م-

 .دیباال پر یابرهام سؤال یتا

 !د؟یخر-

 .نازک کرد یو پشت چشم ختیبهم ر تشیصورتش رو با نشون دادن حرص و عصبان کیمیم

که مدام دنبال  نییمدل آدما نیپر إفاده و مغرورن، از ا یهم خانوادگ یلیمسعوده، خ یآره، آخه عقد دختر خاله -
که  یو بپوشم. جورلباس نیخواد بهتر یبندازن. راستش دلم م کهیگردن که پز بدن و بهت ت یم یزیچ هی

 .چشماشون از حسادت چهار تا بشه

 .گاهم کردن ضیخنده ام گرفته بود. با غ ت،یلحن حرف زدنش با اون همه حرص و عصبان از

 کوفت کجاش خنده داشت؟-

 .بامزه بود یلیحالتت خ ،یبد جنس شده بود بیلحظه عج هیآخه  یببخش ول-

همون  یِ خب آخه عروس»گرفتنش گفت: یشد و با برداشتن خودکار و به باز زونیآو نییهاش رو به پا لب
قدر مخالف بود؟  نیچرا مامان مسعود ا یخواست بهش قالب کنه، تو اصالً فکر کرد یمسعود م ییکه دا هیدختر

 «.و بندازه به مسعودخواست دختر داداش بزرگش یم گه،ید نیبه خاطر هم

 .تکون دادم یسر ییتأسف از لحن حرف زدنش و اون همه بدگو با

 .! زشته؟یچ یعنیقالب کنه و بندازه بهش  ؟یکن یکه استفاده م هیچه الفاظ نایاِ بهاره بده ا-

 یکار کنم وقت یکه هست، خب چ ینیاصالً هم»و تخس و حاضرجواب گفت: دیبرچ یلوس لب یبچه ها مثل
که اصالً و  نیزنه با ا یکلمه باهاش حرف م هیهم مسعود  یخواد خفه اش کنم. تازه وقت یدلم م نمشیب یم

 «.دختره رو بکنم یخواد دونه دونه موها یکنه اما بازم از حسادت دلم م یهم بهش توجه نم یسر سوزن

 .کرد یظیبچگانه اش باز باعث خنده ام شده بود که اخم غل یاون حس ها و اداها

 !دیباز خند-

 .دهنم بردم یام رو جمع کردم و دستم رو جلو خنده

 .خندم ینم گهیخب د یلیخ-
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 .تاب داد یفتگیبا خودش یچرخوند و چشم یو دهن لب

 سوگند خانم؟ یای یحاال م نمیگم. بب یم یمن چ یهمکه بف یستیچون عاشق ن یخب البته حقم دار-

 .کردم یتبسم انهیدلجو

ً یخب توهم، حاال دق یلیخ-  ؟یچه ساعت قا

 «.نایپنج ا گه،یعصر د یکاینزد»انگشت هاش چرخوند و با ذوق گفت: نیرو ب خودکار

ً یفکر رفتم، دق یتو قهیدق یاون حرفش برا با باغ قرار  یتو تاریآموزش گ یبرا ربدیبود که با ه یهمون ساعت قا
 یارزشه و ب یبرام ب زارهیکه م یخودش فکر کنه وقت شیخواست با نرفتنم پ یو اصالً دلم نم میگذاشته بود

 :زدم لبدودل  تیاون موقع دنیفکر کردن و سنج قهی. بعد از چند دقتهیاهم

 پنج؟-

 .کرد یقیدق نگاه

 ؟یدار یاون موقع کار نمیبب-

همون کاغذ  یرو ،یحواس یب یانگشت هاش و نوشتن ها یکم هول شده بودم و با برداشتن خودکار از ال هی
 «.امیشه اون ساعت ب یدارم نم یکار هیخوام آخه  یخب آره، معذرت م یعنینه... »گفتم:

 .نگاهم کرد دلخور

 ؟یچه کار-

رنگ و درشتش رو بهم دوخته  یقهوه ا یزدم، چشم ها یبهش بدم و مضطرب لبخند دیبا یچه جواب دونستمینم
مامان که کالس داره  یعنیخب مادر جونم... »گفتم: یبود و منتظر جواب بود که باالخره با سرهم کردن دروغ

 «.یشد ساعتش رو عوض کن یتونم تنهاش بذارم کاش م ینم اد،ی یم ریطور، سامانم که د نیبابا هم هم

 یتصنع یشده اما لبخند ریاز قبول نکردن درخواستش، ازم دلگ یدرهمش مشخص بود کم ی افهیکه از ق هرچند
 .هم فشرد یکرد و لب رو شیدلخور نیگزیجا

تونم عوض کنم چون  یو نم! بعدشم ساعتشستیمهم تر ن گهیکار من از مادرجونت که د هیچه حرف نینه بابا ا-
 .نداره ممنون بیکه دارم اما ع یِ تنها وقته خال

به  دی. اصالً چرا بادمیکش یخجالت م یکه گفته بودم حساب یکه بهاره حرفم رو باور کرده بود اما از دروغ نیا اب
همه برام مهم  نیگفتم چرا موضوع ا یدروغ م یدوستم اون طور نیبه بهتر تاریگ یگرفتن ساده  ادی هیخاطر 

 !شده بود

کالس با چهره  یبه در وارد کالس شد و همهمه و صدا ها یبا ضربه ا ییفکر ها بودم که استاد رضا نیهم یتو
 .استاد، خاموش شد یپر جذبه  ی
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 یکوتاهم رو رو یها یو چتر خوردیصورتم م یو نوازش دهنده، آروم رو یزییپا یمیآروم بود و نس یحساب باغ
 قیآالچ یاد؛ توگرفتم که چشمم به مادرجون افت شیساختمون باال رو پ ریبه رقص دراورده بود. مس یشونیپ

رو به  یصندل یکردم و رو یسالمکج کردم و به طرفش رفتم. با لبخند  قیرو سمت آالچ رمینشسته بود و مس
دستش بود با صفحه  یرو که تو یچشم برداشت و کتاب یرو از رو فشیظر یمطالعه  نکیروش نشستم که ع

 .هم قرار دادن پلک هاش، به روم زد یبا رو یمیمال یگذاشت. جواب سالمم رو داد لبخند زیم یباز، رو ی

 .زمیدختر عز یخسته نباش-

 ومده؟یمگه مامان ن نیممنون قربونت برم. چرا تنها نشست-

 .کتاب، بست یکتابش رو با تا زدن گوشه  ی صفحه

 .دهیبار بهم زنگ زده و مدام حالم رو پرس نیازصبح چند چارهیب ینه مادرجون ول-

 .هم فشردم یناراحت بودم و با لحن متأثرم لب رو یباغه به اون بزرگ یش تواون همه تنها بودن از

 .دیمون یکه تنها م دییشما نیا میستیخونه ن یلیکه بده، ماها که خ یجور نیاما ا-

 .لب نشوند یرو رو شیشگیهم نِ یدلنش لبخند

 یحرفا رو گفتن و م نیهم. از صبح تا حاال هر کدومشون که زنگ زدن همش یزن یرو م هیتو هم که حرف بق-
 .جا راحت ترم نیخب من ا یدنبالم ول انیخواستن ب

 یجا یبه اطراف انداخت و جا ینگاه دیلرز یاز بغض م نشیپر چ یکه لب ها یکوتاه درحال یآه دنیبا کش و
 .زد دیباغ رو با نگاه به غم نشسته اش د

 .دوست داشت یلیجا رو خ نیا امرزیآقاجونت خدا ب-

 یم یکه سع یبشند. در حال یمن هم اشک یپر بغضش دلم رو سوزونده بود و باعث شده بود چشم ها لحن
 .دمیلبم کش یکنم دندونم رو رو یریاشک هام جلوگ زشیکردم از ر

 .نیموند یجا تنها نم نیو ا دیعمو حم شیپ نیرفت یرو م یمدت هیطوره اما کاش  نیآره هم-

 یرنگش، در اورد و با پاک کردن قطره اشک گوشه  یپولک دار مشک قهیجل کیکوچ بیرو از تو ج دستمالش
 .رو تکون داد نشیپرچ یچشمش، لب ها

 میقرار یب گهید یجا باشم بهتره چون جاها نیمدت رو ا هی نیعادت کردم اتفاقاً ا یلیجا خ نینه دخترم من به ا-
 .شم یکنه و نا آروم م یم شتریرو ب

 «.قربون شکل ماهتون بشم دیهر جور که خودتون راحت»هم فشردم و با حرکت پلک هام گفتم: یهام رو رو لب

کارش رو ببره  لیوسا یسر هیبا عجله باز رفت گفت اومده  یسامان اومده بود ول یممنون دختر قشنگم. راست-
 .دستش هم پر از نقشه و کاغذ بود یو تو

 .ادیسرش شلوغه، فکر نکنم امشب هم ب یاِ پس حساب-
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 .دوشم انداختم یگفتن اون حرف از جام بلند شدم و موله ام رو رو با

 .با اجازه تون من برم باال لباسم رو عوض کنم گهیخب د-

 گهیمن د»گفت: یچوب یصندل یزد و با بلند شدنش از رو هیتک زیم یاون حرفم، دو کف دستش رو به لبه  با
 «.کم کار دارم مادر هیبرم داخل 

صدام  دیهم خواست یاگر کمک نیش یم ضیوقت مر هیآره »صورتش گفتم: دنیرو دور زدم و با بغل و بوس زیم
 «.دیبزن

 .مطالعه اش برداشت نکیهمراه ع زیم یو کتابش رو از رو دیبازوم کش یرو یدست

 .چشم دخترم برو. ممنون-

به سر و وضعم،  دنیرس یفتم و بعد از عوض کردن لباسم و کمباال ر  یگفتم و ازش دور شدم. به طبقه  یچشم
 .برگشتم نییرو برداشتم و باز پا تاریگ

رنگ جعبه  ییبغلم گرفتم. چفت طال یشونه، تو یاوردن از رو نییرو با پا تارینشستم و گ یدرخت یتنه  یرو
 .اوردمش رونیب اطیرنگش، با احت یمخمل و زرشک یاش رو زدم و از جا

آهنگ  کی دیدر تول یآروم شروع به زدن کردم و سع کردیلب هام جا خوش م یرو دنشیکه هربار از د یلبخند با
باال رفته  یادیگوشنواز نبود و خودم هم خنده ام گرفته بود، از نظرم اعتماد به نفسم ز یلیداشتم اما خ دیجد

 !رو بسازم یدیخواستم با اون سرعت آهنگ جد یبود که م

به خودم اومدم. سرم رو به عقب چرخوندم  نیحس یشغول بودم و همچنان در تالش که با صداطور م همون
 :هوا تکون داد و گفت یدستش رو تو یکه عاجزانه و با لحن مسخره ا

 «.گهیعمه ات نزن د جان»

زد. اون قدر غرق کار خودم شده بودم  یبود و با تلفن حرف م ستادهیا نیاون ور تر از حس یهم چند قدم ربدیه
بابا، واال قار قار  یکن یکار م یچ»که اصالً متوجه اومدنشون نشده بودم. با خنده سالم کردم که معترض گفت:

 «!صدا قابل تحمل تره نیکالغم از ا

 .اشاره دادم تاریزدم و به گ یپلک یفتگیبا خودش دمیخند یکه م یدرحال

 !بفرما یتونیخان، خب اگه م نیحس یستیبلد ن نشمیهم-

 .دیدور دهنش کش یدست یگرفت و با ادا و مسخرگ یمغرورانه ا ژست

 .شاگرد خودم بوده ربدیه یدونیقسم جون خوبه م ستیقشنگ ن شمیشوخ یحت-

 یجر و بحث م یباکس ایگو م،یشد ربدینسبتاً بلند ه یصدا یآن متوجه  هیکه  میمشغول کل کل بود نیحس با
 میسوق داده بود ربدیو نگاهمون رو به سمت ه میبود. دست از کل کل برداشته بود یهم عصب یکرد و انگار کم

 .زدیپر اخم با تلفن حرف م یرنگش به کمر زده بود و با چهره ا یکاپشن مشک ریدستش رو از ز هیکه 
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 ...الو... الو یکن یم خودی:تو بربدیه

احمق »گفت: ینگاه کرد و عصب یگوش یزد به صفحه  یکه با خودش حرف م یتماس قطع شده بود و درحال انگار
 «!فتهیپس ن رهیگ یرو م شیکنه! دست پ یقطع م

به چونه  یدست دنیبه من کرد و با حرکت لب و دهنش و کش ینگاه نیحس ربد،یه انهیاون حرف و لحن شاک با
 «.نیقاط یبد خراب شده چون استاد حساب نشونیاوه اوه فکر کنم ب»اش گفت:

که باهاش  یکس یعنیبود  یحرفش نگاهش کردم اما واقعاً منظورش از اون حرف چ یمعنا دنیاز نفهم جیگ
 !دختر بود هی کردیو بحث م زدیحرف م

دست  نیبود نگاه کردم. حس یگوش یصفحه  ی رهیبرافروخته اش که هنوز هم خ یتنگ کردم و به چهره ا چشم
از ترس قطع کرد. واال منم  یبابا گناه داره دختر طفل چاره،یخب حق داره ب»به کمر با لحن پرشکوه اش گفت:

 «.چارهیچه برسه به اون ب گهید دمینکره و خش دارت ترس یلحظه از اون صدا هی

 کیسرش، سمت مون قدم برداشت. با نزد دنیصفحه باال اورد و با چرخ یسرش رو از رو نیاون حرف حس با
 .دستش رو به طرفش دراز کرد نیشدنش، حس

 .یحرف بزن یچه طور نایبا ا یدون یگم بده من صحبت کنم تو نم یم-

سمتش و پر  یبهش کرد و با برداشتن قدم یاخم تَخم ربدیکردم. ه یبودم و نگاهشون م ستادهیجا ا همون
 «.مکن یرامش م یچه طور نیبده به من بب نیجون حس»کردن فاصله، با لحن پرخنده اش گفت:

 .چشم، نگاهش کرد یاز گوشه  یضیو با غ دیرسیکالفه بنظر م یحساب

 .نکن مونمیکه با خودم اوردمت پش نیقدر رو نرو من نباش. از ا نیا نیحس-

حضور من شد. متبسم سالم کردم. جواب سالمم رو  یگرفت باالخره متوجه  نیکه نگاهش رو از حس نیهم و
 :دیبا حرکت سر داد و پرس

 ؟ییجا نیا یاز ک-

 .بغل جفت کردم یشده بود و دست هام رو تو زیآم هیحرصم گرفته بود، لحنم کنا یکم شیتوجه یاون همه ب از

 ریکه گفتم درگ یجام اما همون طور نیشه که ا یم یربع هیحواست پرت تلفنت بود، آخه  یلیکه خ نیمثل ا-
 .یتلفنت بود

تنه درخت قرار  یکه پشت سرم رو یتاریکردن به گ خواست بحث رو عوض کنه و بدون نگاه یم ییجورا هی
 .ابروش رو باال پروند یتا یجد یداشت، با لحن

 ؟یرو اورد یتاریگ-

خب »گفت: شیبه صفحه گوش یدست هاش رو که به کمر زده بود آزاد کرد و با نگاه نیاون پرسشش، حس با
 «.میکالس رو بر قرار کن میبر یاستاد اگه آماده ا گهید
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 .نگاش کرد یچپ چپ

 !توکجا؟-

 :جواب داد یلحن مسخره و خنده دار با

 م؟ینیشه ما هم سر کالستون بش یاستاد نم یعنی-

 .رو سمتش گرفت نیماش چیبهش کرد و سوئ یاخم و تخم بازهم

 .و ور دار ببر خونه آقاجونکه گرفتم ییزایبرو چ ر،یبگ ونیا ایحرف مفت نزن ب-

 .باال انداخت ییابرو جیفرو کرده بود گ یگوش یکه همچنان و طبق عادت معمولش سرش رو تو نیحس

 ارو؟یچ-

 .به چپ و راست تکون داد یسر یشاک ربدیه

ازشون  یزیالبته اگه چ گمیرو م یباغ نشسته کوفت کرد یجلو دنیرو که از اون جا تا رس ییها وهیهمون م-
 !مونده باشه یباق

رو  چیگفت و سوئ یبود. با خنده آهان یجد یحساب ربدیکردم نخندم چراکه ه یم ید اما سعام گرفته بو خنده
من اصالً از استاد جماعت »گفت: ،یرفتن قدم برداشت با لحن مظلوم و خنده دار یکه برا نیازش گرفت و هم

و مؤنث شون رو  لیبیس یب یها دانشجو یجا، اونام بدتر از تو فقط هوا نینه تو دانشگاه و نه ا وردمیشانس ن
 «!دارن

ازش شکار بود و  یبدجور ربدیابرو خواستم برم چراکه ه یپر خنده ام رو سمتش کشوندم و با اشاره  نگاه
 یبود و با گذاشتن چشم هاش رو انیصبرش رو به پا ربدی. هزدیهمچنان حرف م یکرد ول یمغضوب نگاهش م

 «!داداشم برو نیحس»پر تذکر و هشدار دهنده گفت: یهم با لحن

. با رفتن بردیاز سر به سر گذاشتنش لذت م یزد با خنده ازمون دور شد. حساب یبه من م یکه چشمک یحال در
 .درخت اشاره داد یدست به کمر سمتم من برگشت و به تنه ها نیحس

 م؟ینیبش-

که  نیمد و همرفتم و نشستم. دنبالم او یرنگ کفش و لباسش گرفتم و بدون جواب یرو از ست سورمه ا نگاهم
و با  یبود و شاک یهم عصب یشروع به زنگ خوردن کرد. بالفاصله جواب داد. حساب شینشست دوباره گوش

 یچرا گوش»ستاده گفت:یروش ا یکه انگار اون آدم پشت خط، جلو یو حرکت انگشتش طور زیآم دیتهد یلحن
 یتموم م یسادگ نیبه هم زیاون جا همه چ امینکنم بعدش که ب دادیاالن داد و ب یکن یفکر م ؟یرو قطع کرد

 «!یزن یزنگ م یچ یپس واسه  نمیشه؟! الو... با توام قطع نکن، بب

 :و ادامه داد دی،کشیکردم. نفس تند ینگاهش م رهیو مبهوت و خ مات

 ...الو یو قطع کن یخواد بترس یمن آرومم پس نم نیبب-
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 هیدونستم ک یاما هنوز هم نم دمیشن یرو که پشت خط بود م یمانند کس غیج یکنجکاو بودم و صدا یحساب
 !بود؟ یاون همه ازش عصبان ربدیکار کرده بود که ه یو اصالً چ

گذاشت.  بشیج یرو تو یپاش رو دراز کرد و گوش هیکه نشسته بود  یهم فشرد و همون طور یخشم لب رو با
هم قفل کرده بود. گره  یو انگشت هاش رو تو زده بود شینیب یساکت بود و دست هاش رو رو یا قهیچند دق

و از اون همه  ارمیب رسر از کارش د یجور هیخواست  یدلم م یلیشده بود و خ شتریابروهاش از قبل ب ی
 .کم کنم میکنجکاو

رد حرف  کهیطور ،یپا و اون پا کردن و دو دل نیا یو بعد از کم دمیرنگ و ساده ام کش یبه شالم مشک یدست
 :دمیمحو پرس یابروم و لبخند یاز ماجرا آگاهم کنه، با باال انداختن تا ییو با دادن سرنخ ها رهیرو بگ

 !اوم... بازم قطع کرد؟-

 یبود که مصر تر از قبل برا یبه نقطه ا رهیخ رشیو همچنان با حالت متفکر و سر به ز دمینشن یجواب اما
باهاش  نیحس یدادیخب م»کننده گفتم: کیتحر یتنه درخت و لحن یرو ییبا جا به جا ه،یقض یدراوردن ته و تو

 « ...تونه رابطه تون رو درست کنه چون یحرف بزنه به هر حال گفت م

باال زد و با  یاش رو با چنگ یشونیپ یرو یباره سر باال گرفت، موها کیجمله ام تموم نشده بود که  هنوز
 یرو روم قطع کنه نگاهم نم یکه گوش یمن به دختر»با حرص و غرور شمرده شمرده گفت: ختهیآم یتیعصبان

 «!که بخوام وارد رابطه شم نیکنم چه برسه به ا

 یموردم، از دست خودم عصبان یهم به خاطر اون پرسش ب یبودم و حساب یاون لحن حرف زدنش، شاک از
کنه. با  خمیکنف و سنگ رو  یرو بهش زدم که اون جورداشت اصالً چرا اون حرف  یبودم. آخه به من چه ربط

امان از اون  کردم، یدلم خودم رو سرزنش م یهم، به خودم تشر زدم. همچنان تو یفشردن دندون هام رو
 یی. معترض از برخوردش ابرودیچرخیدهنم م یمورد تو یوقت ها ب شتریطاقت بود و ب یزبونم که اون همه ب

 .براش گرفتم یا افهیو ق دمیهم کش یتو

 ...تون رو درست کنه منم ونهیتونه م یگفت م نیخب حس ؟یش یم یحاال چرا عصب-

 .حرفم رو قطع کرد باز

 !غلط کرده نیحس-

 .نگاهش کردم یدلخور با

 .ستیهم مهم ن یلیخ گهیوقته د هیواسه  میذاریم یخب اگه امروز حوصله ندار-

 ً با اخم و تخم و برخورد تندش، اون دو،  خواستیگرفتنش رو نداشتم و دلم نم افهیاون همه ق یحوصله  واقعا
فوت کرد. انگار که متوجه رنجشم شده بود و بعد از  یقیسه ساعت رو باهاش مدارا و تحمل کنم. نفس عم

فرگل  خب»از قبل هم شده بود، گفت: رتر اومده بود و آروم ت نییکه پا ییبا تن صدا ،یرلبیکوتاه و ز یعذرخواه
 «.کنه یکار م کیبوت یکه تو یدون یبود م

 :اش ادامه داد یهم قرار داد و با لحن عصب یباز هم با گفتن اسمش با حرص دندون هاش رو رو و
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جنس با دوستاش  یاخراج شدنش رو بکنه کل یو تالف رهیو بگکه حال من نیصبا خانوم واسه ا زشیدوست عز-
ساده فرگل هم، بهشون نه  یدختره  نیپرداخت کنه! ا یزیکه چ نیبرداشتن و بردن، اونم بدون ا کیاز بوت

 رو جمع کنن ببرند، حاال کینگفته و اجازه داده کل بوت

 !من یشده واسه  طلبکارم

باور کن اصالً بحث پولش »کردم که گفت: یهم نگاهش م یتو ییچرخوندم همچنان با سگرمه ها یو دهن لب
. حس احمق کنهیم تیو اذموضوع من نیکنه و ا یم یدختره بدجور احساس زرنگ نیکه ا نیموضوع ا ست،ین

 «.رهیگ یم چشمازم زهره  یطور نیخودش ا الیکنه. به خ یخواد باهام باز یم ده،یبودن بهم دست م

 .فرستاد رونیپرخشمش رو ب نفس

ورم  نیدادن من به سرش نزنه. از ا یفکر باز گهیبهش بدم که د یدرس هیمارمولک،  یاما کور خونده دختره -
 «.کنه یو قطع متلفن یبهش نگم ه یزیکه چ نیکرده و واسه ا یفرگل تازه متوجه شده چه غلط نیکه ا

 نکهیزود قبل از ا یلیزدم که خ یداشتم و ناخواسته لبخند تیماجرا از زبونش خودش رضا قتِ یحق دنیشن از
 هیعقل که  یب نیحس نیبود اما ا نی. پس موضوع ادمیهم کش یبروهام رو تومتوجه بشه جمعش کردم و باز ا

که  یبود اما همچنان با گارد دهحال دونستن موضوع ذهن شلوغم رو آروم تر کر  نیبا ا یگفت ول یم گهید زیچ
چون واقعاً به من  ستین حیهمه توض نیالزم به ا»گفتم: ستیکه انگار اصالً برام مهم ن یگرفته بودم و طور

 «.نیهم یریبگ افهیخواست واسم ق یخاطر بود که دلم نم نیگفتم فقط به ا میزیشه، اگه چ یمربوط نم

 .نگاهم کرد متعجب

نفر  هیتو  یواسه  دی. بعدشم چرا بانیهم ختهیکم اعصابم بهم ر هی! من فقط رمیگ یم افهیگفته من ق یک-
 !داره آخه؟ یبه تو چه ربط رمیبگ افهیق

 .اشاره داد تاریاومد و به گ ییبا صورت پر اخمش، چشم و ابرو و

 .میرو شروع کن نیتمر گهیبده که د تارویحاال اون گ-

رو  نیصورتش بحث رو بست و تمر یکردن خطوط اخم، رو قیپر جذبه و عم یا افهیهر دفعه با گرفتن ق مثل
از اون همه خبره بودنش و به  یم. حسابداشتم بپرس یبا دقت گوش کنم و سؤال خواستیشروع کرد. ازم م

 .کردمیم گاهشن نیکرده بودم و پرتحس رتیانگشت هاش، ح ریز تاریگ یگرفتن ماهرانه تارها یباز

کرد و من هم همون طور که خواسته بود با دقت به  یرو هم زمان بهم گوش زد م ییزدن نکته ها تاریگ نیح
 زیحرف هاش چ دییبود و من هم جز تأ یو آموزش جد نیتمر نیهم ح یکردم. حساب یحرف هاش گوش م

 .گفتم ینم یا گهید

بلند شدن، از  یزانو برا یبه آسمون و گذاشتن دست هاش رو یبا انداختن نگاه ربدیبود و ه یکیرو به تار هوا
 .شد زیخ میدرخت ن یتنه  یرو

 بهیکم عج هیسر و صدا بودنش  یب نیا ست،ین نیهم از حس یباشه. خبر یفکر کنم واسه امروز کاف گهیخب د-
 .کنه یم یکجاست و داره چه غلط نمیبرام! بهتر برم بب
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 یهم خبر ظشیغل یاز اون اخم ها گهیکم از قبل خوش رو تر شده بود و د هیبانمک شده بود و  یلیخ لحنش
 .میبه طرف ساختمون آقاجون رفت ربدیرو برداشتم و همراه ه تارینبود. گ

که  یدر حال ییرایپذ یتو نی. حسمیداخل رفت گهیرنگش رو از پا دراورد و با تعارف بهم د یبرق و مشک یها کالج
 یمشغول باز خورد،یدست هاش تکون تکون م یرنِگ تو یمشک یمبل نشسته بود و با دسته  یچهار زانو رو

 یون دستگاه رو براسر تکون داد. ا نیسنگاه کردم که متأثر از رفتار ح ربدیبه ه یبود. با لبخند شنیاست یپل
. کردندیم یو گاهاً سامان و دخترا، باهم باز یبا مرتض شهیاومد، اونجا گذاشته بود و هم یکه به باغ م ییموقع ها

و لحظه  یاستکان ایباشه  یوانیل شیکه چا دیپرس یم نیو از حس شدیم دهیمادرجون از آشپزخونه شن یصدا
 یرو با گوشه  سشیخ یکرد و دست ها یمیاخم مال ربدیه دنیظاهر شد. با د درچهارچوب  یبعد هم تو یا

 .اش پاک کرد قهیجل

 !پسرم یچه عجب باالخره اومد-

 .دیاز صورتش رو بوس یهم سالم کرد و به طرف مادرجون رفت. بغلش کرد و طرف ربدیکردم، ه سالم

 ازم قربونت برم من؟ یاالن دل خور یعنی-

 .دیبازوش کش یرو یرو محو کرد و دست مشیجون هم با لبخند اخم مال مادر

 .یرفت یبعد م یداد ینشون م یخود هی یاومد یاما حداقل م هیچه حرف نیا زمینه پسر عز-

از دست  ای تیاز به دست اوردن موقع جیبار هم مه کی قهیبود و چند دق یکه همچنان غرق باز نیحس به
 .اشاره داد دیکش یباال م ییدادنش، صدا

 !فرستادم؟ یچ یدست از پا دراز تر رو پس واسه  نیحس نیخب ا-

 نیدسته رو به ا جانیکه همچنان با ه نیبه حس یتکون داد و با نگاه یزد مادرجون سر ربدیکه ه یحرف با
 «.که فقط بلده چرت و پرت بگه مادر نیحس نیا»دست، گفت: یچرخوند تو یطرف و اون طرف م

باز »رو صدا زد و گفت: نیبود حس ستادهیکه دست به کمر ا یدرحال یبلند یبا صدا ربدیاون حرف مادرجون، ه با
 «خان؟ نیحس یسوزوند یشیچه آت

و  ایبابا ب یا»گفت: ونیزیتلو یبه صفحه  یرگیمبل و خ یرو یدنیپر نییبود و با باال و پا یجو باز یتو یحساب
 «!دادم فقط شنهادیپ هیکار کردم؟!  یکن مگه چ یخوب

و لحن  طنتیپر ش ی افهیبا ق دیخند یم زیر زیکه ر یانگشت هاش فشرد و در حال ریدسته رو ز یها دکمه
داره، گفتم  فیدارم که اونم مثل مادرجون تنهاست و مجرد تشر یدوست هیراستش من »گفت: زشیمسخره آم
 هیو  میذاراستاد، ب یکالسا یرمحل برقرا نیاصالً تو باغ خودمون، هم ای ییجا یشاپ یتو کاف یقرار هیاگه بشه 

 «!شد یشاک هویدونم چرا مادر جون  ینم یول ن،یبا هم آشناشون کنم هم یجور

 یلب ِشکوه م ری. مادرجون هم زدمیخند یدهنم بهش م یخنده ام گرفته بود و با گرفتن دستم جلو یحساب
نثارش کرد  یآب دار و جانانه ا هیبه طرفش رفت و پس گردن ربدیکه زد ه یبهش گفت. با حرف ییایح یکرد و ب

 «!دوست مجردت و ببر واسه عمه ات نکبت»باعث خنده ام شده بود، گفت: یکه حساب یو با لحن
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مامان و بابا  ینگفته بود ست،ین میفکر بد»گفت: یبدجنسانه و چشمک یبا خنده ا نیرو که گفت، حس نیا
 «جون؟ ربدیشن ه یدارن جدا م

دستش رو به کمر زد و دست  هیه و خودش هم خنده اش گرفته بود، با خنده گفت یمتوجه شده بود چ تازه
 .اش گذاشت و پر تأسف سر تکون داد یشونیپ یاش رو رو گهید

 !یکن یآدم رو به چرت و پرت گفتن وادار م یچه طور نیخاک بر سرت، بب-

که با دست  یول کن نبود و با همون لحن خنده دارش و در حال نیاما حس میدیخند یو مادرجون که فقط م من
 :گفت یزد با لودگ یحرف م

نره  یتو دیجون شا یدوست من در کنار گل نینداره بابا ا بیالبته ع ؟یطالق بش یقراره بچه  گهید یعنی یآخ»
 «.واست بشه یخر رو هم قبول کنه فکر کنم پدر خوب

کرد معترض  یکه خنده اش رو جمع م یو در حال دیمحکم به پاش کوب یلگد ربدیکه اون حرف رو زد ه نیهم
 «.امیرو روشن کن تا ب نیبهت نگفتم، پاشو ماش یزیچ هیتا  رونیپاشو گم شو ب»گفت:

 چیبه ه یاتم؟! اصالً خوب ندهیبده به فکر آ ؟یاری یدر م یباز یقدر وحش نیخب حاال چرا ا یلی:خنیحس
 .ومدهیکدومتون ن

 یاز دست رفته اش، از جلو تیبه شانس و موقع ییمبل رها کرد با گفتن ناسزا یبا اون حرف دسته رو رو و
پرخنده  یمبل و مرتب کردن موهاش، رو به مادر جون با لب ها یبلند شد. با برداشتن کاپشنش از رو ونیزیتلو

 .زد یاش، چشمک

ً  نیمادرجون انتخاب با خودتونه من ا گهید-  یقسمت شما م ایحاال  گهیکنم د ی دست به سر مدوستم رو فعال
 .جون یقسمت گل ایشه 

 .دندون برد ریز تشیدست هاش رو به کمر زد و لبش رو با کنترل عصبان ربدیه

 .شعوریب یکم چرت و پرت بگو پسره  گه،یگمشو د نیحس-

 .چشمم نشسته بود، گرفتم یرو که از خنده گوشه  یبودم و با سر انگشت قطره اشک دهیکه چه قدر خند یوا

شونه  دنیرو بهانه کرد و با بوس یکار ربدیمشغول تعارف بود و اصرار داشت که شام رو بمونن اما ه مادرجون
تعارف کردم  یکردم و من هم کم شیدر همراه یرفت. تا جلو رونیبه پا کردن کفش هاش ب یمادرجون برا ی

 دنیبا کش داشتیقدم بر م نیکه سمت ماش ی. درحالیا گهین دزما یو باشه برا ستیبه تعارف ن یازیکه گفت ن
 دم،یخندیم نیماش ی شهیاز پشت ش نیموهاش، رو به من که همچنان به ادا و اطفار حس یاز بغل تو یدست

 شهیهم»خوش رنگش گفت: یهم قرار داد و با خمارشدن چشم ها یپلک رو میو مال نیدلنش یآروم با لحن
 «.بخنده

کردم. آب دهنم  یگونه هام حس م یلحنش قرار گرفته بودم که حرکت خون رو با شدت تو ریقدر تحت تأث اون
وجودم پخش شده بود، فرو دادم. انگار که بند بند دلم با  یذره ذره  یکه تو یو لذت پخش بیرو با حس عج
شون رو نگاه  نیحرکت ماش خمو نگاه مس یاراد ریغ یساده پاره شده بود! همچنان با لبخند یهمون جمله 
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اومدن از اون حال مسخره و خنده  رونیزدم و با ب یصورتم پلک تند یرو یکردم که با کوبش باد تند و پرسوز یم
خودم قابل  یموضوع اصالً برا نیجنبه شده بودم و ا یاون روزها ب بیدار، سمت ساختمون قدم برداشتم. عج

 !انکار نبود

و آماده شدن مادرجون  نکیگذشته بود و بعد از شستن ظروف داخل س نیو حس ربدیاز رفتن ه یساعت مین
 یاستراحت کوتاه یبه جزوه هام انداختم و برا یاومدم و باال رفتم. نگاه رونیخوندن نماز، از ساختمون ب یبرا

 .شبکه ها شدم جومشغول جست و  ون،یزیتلو یکاناپه جلو یاز اتاق خارج شدم. با نشستن رو

پخت و پز  یبرا رونش،یب یلباس ها یبه خونه، بعد از معاضه  دنشیذشت که مامان هم اومد و با رسنگ یلیخ
 ون،یزیانگشت فشردم و با خاموش کردن تلو ریکنترل رو ز یو درست کردن شام داخل آشپزخونه رفت. دکمه 

اون، سبد پر شده از کاهو  زکاهو بود و بعد ا یمشغول شستن برگ ها نگیس یمن هم به آشپزخونه رفتم. تو
خشک  یحوله ا یگذاشت و دست هاش رو با دستمال زیم یخورد کردن شون رو یبرا یرو همراه با چاقو و ظرف

 یدندون بردم. با صدا ریو حرف هاش بود، ز ربدیه ریکه همچنان درگ یرو برداشتم و با فکر ییکرد. برگ کاهو
 .دمیپر رونیمامان از فکر ب

 ن؟سوگند جا یخوب-

 .دادم یتاب جیهام رو گ چشم

 !خوبم-

 رفت؟ یک ربدیه-

 .شهیم یدوساعت یکی-

سامان »کاهو بود گفت: یسبز رنگ و تر و تازه  یرو برداشت و همزمان که مشغول خورد کردن برگ ها چاقو
 «؟یچرا شام نگهش نداشت نمیخوبه. بب یلیبده خ ادیزدن  تاریگفته بود که قراره بهت گ

 .کاهو زدم کیبه برگ زرد رنگ و کوچ یگاز

 .بود دهیفا یب میبا مادرجون اصرار کرد یهم همراهش بود. هرچ نیبره حس دیخب گفت کار داره و با-

رو به سکوت گذشت و  یا قهیتکون داد و باز مشغول خورد کردن کاهو ها شد. چندق دییتأ یبه نشونه  یسر
 :دیپرس یو نامطمئن بیبعد از نگاه عج

 هان؟ یخوب گهیتو که د نمیبب-

زدم  یمیتعجب داشت. لبخند مال یجا یو انگار که آروم بودنم براش کم تمیبود که هنوز هم نگران وضع معلوم
 .دستم زدم یتو یبه کاهو یکیو گاز کوچ

 ن؟یهنوز باور ندار هیچ-

 .هم فشرد یگذاشت و نگران لب رو زیم یانگشت هاش بود رو نیکه ب ییرو همراه با چاقو دستش
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ً ی! خب بعد از فوت شهرزاد تقریآروم بیآخه عج- اما  یزد یحرف نم یو با کس یماه تمام تو خودت بود کی با
 .اومد و نگرانم کرد بیکم برام عج هی نیو ا یآروم یلیبار خ نیا

تصادف تلخ و  هی یهام بود که تو یبچگ یدوران مدرسه و هم باز یدوست ها نیتر یمیاز صم یکی شهرزاد
ً یکرده بود. تقر یخداحافظ یبا زندگ یاوج جوون یوحشتناک از دست داده بودمش و تو دو، سه سال از فوتش  با

ً رو گذرونده بودم و حال و روزم بعد از مرگ شهرزاد  یبد یگذشت. روز ها یم  کهیبود طور یحال و روز بد واقعا
همون سال  یهم که رفتن به دانشگاه رو تو یلیاز دال یکی. ارمیب ادیخواست اون اتفاق تلخ رو به  یاصالً دلم نم

 جهیاون روز ها بود که آزمون اول نت یام تو یروح تیانداخته بود، نامناسب بودن وضع قیاول برام به تعو یها
دانشگاه خوب و معتبر بودم.  کیورود به  یو باز مشغول خوندن و آماده شدن برا اشترو به دنبال ند یخوب ی
 .هم رفتند و ساکت شدم یک هام متأثر روپل

 ...اما یقدر زود خودت رو جمع و جور کرد نیبابت که ا نیخوشحالم از ا یلیخب البته خ-

 .رو باال گرفتم سرم

 ؟یاما چ-

 آرامش قبل طوفانه؟ ایو باور کنم؟ حالت نیسوگند واقعاً ا-

بودم؛ اون هم با فرار کردن از خاطرات آقاجون و سر گرم کردن خودم با موضوعات مختلف. تازه به آرامش  آروم
ها اون آرامش ازم سلب  یتلخ ادآوردنیبشه و باز با به  یادآوریبرام  یزیخواست چ یبودم و دلم نم دهیرس

بود که روح آدم رو به  یقیم با موسکردن ذهن ریو درگ تاریگ ادگرفتنی ونیرو هم مد شترشیبگم ب تونمیشه. م
ً یرو عم یفیکرد و حس خوب و لط یزنده م یبیطرز عج  .کرده بود قیوجودم تزر یتو قا

 :دمیلب برچ الم،یمامان به اون آرامش خ ینیاز بدب ریدلگ

خوام  یچون نم نهیتمام تالشم هم دیباور کن ستم؟یخوب ن دیکن یچرا فکر م د،یکن یفکر م یجور نیچرا ا-
 .بد و باز تجربه اشون کنم یبرگردم به اون روزا

 .داد یرو نوازش فشیو لط دیرو سمتم دستتم دراز کرد و نرم پوست سف دستش

 ...و یزن یخودت رو گول م یاز دستم ناراخت نشو گفتم که نگرانت شدم آخه احساس کردم دار-

 :ادامه داد دیبا ترد یهم فشردن لب هاش حرفش رو نصفه گذاشت و بعد از مکث یرو با

 .یآروم ش دیهست با من حرف بزن شا یزیاگه چ یخوا یم-

 .فوت کردم یمورد مامان نفس یب یها یاز نگران کالفه

 الیکنم کمتر فکر و خ یرو م میدوست داشتم اما دارم تمام سع یلیو خزنم، آره آقاجون یو گول نممن خودم-
 .زنم یو هم گول نمخودم نکهیو ا ستیادا ن دیکنم باور کن یدارم تمام تالشم رو م یکه سخته برام ول نیکنم با ا

 ؟یبگ یخوا ینم یزیچ یعنیپس -

 .دستش قرار دادم یام رو رو گهیسکوت کردم و با تر کردن لب هام دست د یا قهیدق
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 م؟یگفت یمن و بابا بهتون چ یبه شوخ نیقبول شد یکه روانشناس یموقع ادتونهی-

خوام بهت کمک کنم  یسوگند جان من فقط م»کرد و با مچاله شدن صورتش و اون حالت نگران گفت: نگاهم
 «.نیکه حالت بهتر شه هم

 :توجه به حرفش ادامه دادم یب

 !دینیگفت ما رو به چشم مراجعه کننده هاتون نب یاون روز بابا به شوخ-

 .داد یدنباله دار و نازکش رو تاب یکرد و ابروها یاخم

 ستیهم ن یبد زیبه شما ها نگاه نکردم که البته چ یجور نیوقت ا چیمن ه ،یمنطق نبود یقدر ب نیکه ا تو-
خوام باز اون  یروانشناس! نم هیجاست که من االن به عنوان مادر تو، رو به روت نشستم نه  نیاما موضوع ا

 گم؟ یم یچ یفهم یبشند. م رکرابرام ت یکرد تیآزار و اذ یرو که به خاطر شهرزاد خودت رو کل ییروزا

 ً قدر شناسانه  یو با نگاه دمید یاش م دهیرنگ و کش یمشک یچشم ها یاز اندازه اش رو تو شیب ینگران واقعا
 .به روش زدم یلبخند

کنم چون  یخودم رو م یکه دارم سع نیاما باور کن االن بهترم حداقل ا یقدر نگرانم نیممنون ماماجون که ا-
 .خوام یرو م نیخودمم هم

ً یکه باورم کرده بود و عم انگار  .اش نشوند دهینازک و کش یلب ها یرو یلبخندً قا

 فته،یمون فاصله ب نیخواد کار و درسم باعث بشه ب ی. دلم نمیخوا یم ونیخوبه که خودتم هم یلیواقعاً خ-
 .میزن یو باهم حرف م میشن یم یهر وقت بخوا

ً  یم-  .دونم، چشم حتما

توقف و  یمتوجه  رونیگفت که از ب یهاش واسم، م یو از نگران میبا مامان مشغول صحبت بود همچنان
دستش  ینگذشت که در باز شد و سامان داخل اومد. کاپشنش رو رو یلیو خ میشد نیخاموش شدن ماش
 ضیعرو  ینگکمد کفش ها، پشت اوپن س ی نهیآ یمرتب کردنشون جلو یموهاش برا یتو یگرفته بود و با چنگ
 :دیپرس یداد و با خنده ا یقرار گرفت. سالم

 !نیکیتو ج کیچه خبره مادر و دختر ج-

 فیچه عجب شما خونه هم تشر»نرم گفت: یا هینگاهش داد و با کنا لیتحو یاون حرفش مامان لبخند با
 «!سامان خان نیاورد

 .به ابروهاش داد ینیاوپن قرارداد و چ یو کاپشنش رو رو یگوش

 .آرزو بانو میدرس و دانشگاه ریواال درگ-

سمتم، خورد کردنشون رو  زیم یمداومش، کرد و با هل دادن ظرف کاهو رو یبه خاطر نبودن ها یپرخنده ا اخم
و سمت اجاق  دیبه من محول کرد و از جاش بلند شد. با رد شدن از کنار سامان چونه اش رو پر محبت کش
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اوم »غذا گفت: ،یو مست کننده  ظیغل یبو دنیکش ینیب یش و توهم قرار دادن چشم ها یرفت که سامان با رو
 «.نیهم راه انداخت ییچه بو

 !از خونه یفرار یآقا میشیخوش حال م یمونیدرست کردم اگه شام م ی:قورمه سبزمامان

 یا یشکل رو دور زد و داخل آشپزخونه اومد. صندل یو کاپشنش، اوپن هالل یکرد و با برداشتن گوش یا خنده
 .و نشست دیرو کنار کش

 !نه آرزو بانو ادیم شیکار پ نمیتا بب-

 یاجاق و کم کردن شعله، معترض نگاهش رو، رو به سامان حواله کرد و درحال یرو یقابلمه  یبعد از وارس مامان
 «.یدیفهم یریبعد م یخوریو ماول شامت»رفت گفت: یم رونیکه از آشپزخونه ب

 .دستش انداخت یبه ساعت رو یدر ادامه نگاه و

غذا رو کم کردم اما تو هم  ریکنه سوگند جان ز یکار م یچ نمیسر به مادرجونتون بزنم بب هیخب من برم  یلیخ-
 .حواست باشه

رو برداشت و با لقمه  ییگفتم که سامان برگ کاهو یطور که مشغول خورد کردن کاهو ها بودم چشم همون
 :دیرفتن مامان پرس نییدهن، قبل از پا یکردنش و چپوندنش تو

مراسم رو  یها نهیمادر جون قراره هز یو طبق خواسته  رنیگ یواسه آقاجون هفت نم گهیبابا گفت د یراست-
 ؟یدون یم یزیشما چ ه،یریمؤسسه خ هیبدن به 

هم قبول کردن. عمو هات و دخترا هم که  هیآره، خب مادرجونت خواسته بق»رو مرتب کرد و گفت: شالش
مراسم بزرگ تر  هیشه و با چهلم  یهم مختل نم هیبق هیبهتره. زندگ یجور نیگفت ا گهیبارن، دمشغول کار و 

 «.رندیگ یم

 .هی:به نظر منم فکر خوبسامان

سر زدن  یاجاق، برا یرو یمس یجمع بودن حواسم به قابلمه  یدوباره به من برا یحرف سامان و تذکر دییتأ با
غذا سالم تر بود  ینجوریپخت و از نظرش ا یم یمس یها گید یغذاها رو تو شتریرفت. ب نییبه مادرجون، پا

 شیکه گوش ی. سامان درحالداشتند نیو تزئ یحالت دکور شتریآشپزخونه ب یگوشه  یشده  دهیچ یو تفلن ها
خب »گفت: ذاشتیم شیرو به نما زشیمرتب و ر یکه دندون ها یذاشت سر باال کرد و با لبخند یم زیم یرو رو

 «وگند خانم کالس چه طور بود؟س

 .باال انداختم یا شونه

 .خوب بود، دوست داشتم-

 .دیرو سر کش وانینفس ل هی. ختیخودش آب ر یبرا یوانیل یبرداشت و تو زیم یرو از رو پارچ

 .یبود یاِ پس راض-

 :دیمقدمه پرس یباره و ب کیدور دهنش  یدست دنیبا کش و
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 ه؟ینظرت درموردش چ نمیبب-

 .متعجب نگاهش کردم یکم جا خورده بودم با حالت هیسؤالش  از

 !ربد؟ینظرم درمورد ه-

 .گذاشت زیم یرو رو وانیل

 .گهیآره د-

 .زدم یلبخند مضطرب

 .ادیم یآها، خب... به نظر که آدم خوب-

 .لب باز کرد ربدیمن و ه ییاز آشنا شیزد و با اظهار خوشحال هیتک یاون حرفم به صندل با

 یکنه برام، حت یبا همه شون فرق م ربدیداشتم و دارم اما ه یزندگ یتو یادیز یمن دوستا یبخوا راستش رو-
 .برادر هیاز  شتریب یتره حت کیبه من نزد ی. اون از هر کسیو مرتض نیبا حس

 !زد یبهم م ربدیبود که ه ییحرف ها هیهاش درست شب جمله

هم  یکه برا یحرمت و ارزش نیکردند و همچن یاشاره م نشونیب تیمیو صم نهیریبه اون رفاقت د دیپرتأک هردو
اش شده بود؛ چه قدر با  ییایدر یخوش رنگ و آروم چشم ها یآب رهیقائل بودند. نگاه تنگ شده ام خ گهید
 !کردم یکه من فکر م ودب یزیاز اون چ شتریشون ب تیمیزد و معلوم بود که صم یازش حرف م جانیه

 . همچنان مشغول حرف زدن درشدیپرذوق باز م یاش با هر جمله به خنده اگفت و لب ه یم ربدیه از

کرد و  یبرش داشت، نگاه زیم یشروع به زنگ خوردن کرد. از رو شیهمون موقع گوش یاون بود که تو مورد
 .بعد از اون هم جواب داد

 الو... جونم؟-

 .دمیشن ینم یا گهید یسامان، صدا یصدا جز

 یلیبگو بهش زنگ بزنه. خ نی. باشه به حسدمیاالن رس ربدیاون جام. نه به جان ه گهیساعته د میآره، تا ن-
 .نمتیب یباشه، قربانت خدافظ. م رم؟یسر راه بگ یخوا ینم یزیخب چ

دست  یشد و کاپشنش رو تو زیخ مین یصندل یکه داد نگاهش کردم که رو یبود. پرتعجب از قول ربدیه ایگو
 .چنگ زد

 .برم تو به مامان بگو دیمن با-

 !یاِ شام درست کرده ول-

 .رو مرتب رهنشیپ قهیکاپشن رد کرد و  نیرو از آست دستش

 .کار دارم یسر هیاصرار کرد، خودمم  ربدیخب قرار بود بعد از شام برم اما ه-
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 گهیحرف د چیموهام بدون ه یرو یبود و با بوسه ا دهیفا یب گه،یموندن و خوردن شام کنار هم د یبرا اصرارم
پرذوق از دهنش خارج شده  ییکه درقالب جمله ها ییرفت و من موندم هشدار ها رونیاز آشپز خونه ب یا

 !تره کیگفت از برادرهم بهش نزد یاون آدم، که م یاندازه  یبودند؛ هشدار از ارزشِ ب

ً یتقر ربدیگذشته بود و ه یهفته ا کی  ی. اون قدر تومیکرد یم نیتمر گهیاومد و با هم د یهر روز به باغ م با
ها تموم بشه.  یزود نیخواست به ا یگذشته بود که اصالً دلم نم نیاون مدت روز ها برام لذت بخش و شر

 نیروز ها حس یکرده بود. بعض دایپاون مدت کم  یتو شونم،یکه و روح و ذهن پر یمخصوصاً با آرامشِ خاطر
 !بود افهیتو ق یهم کل ییوقت ها هیالبته  م،یدیخند یهم م یاورد که حساب یرو هم با خودش م

 .ذاشت یرو نصفه کاره نم نیاومد و تمر یحال م نیبا ا اما

گرفتم و به سمت باغ به راه افتادم. به محض  نیشنبه بود و طبق معمول بعد از تمام شدن کالسم ماش پنج
و بِه بود، باال رفتم.  بیس یخوش عطر و بو یبه مادرجون که مشغول درست کردن مربا ها یو سرزدن دنیرس

وجودم پخش  یکه نرم نرم تو یگرفتم. با حس شعف و نشاط شیکفش هام رو از پا کندم و راه اتاقم رو پ
و تور  یپفک یها نیبا آست یرهنیهاش رو که پ نیاز بهتر یکیرفتم و بازش کردم.  یسراغ کمد لباس شد،یم

از اون  ،یاندازه ا یب تیاومد و احساس رضا یو روشنم م دیبه پوست سف یمانند بود، انتخاب کردم. حساب
اون  یکم خواستیبود که دلم م یبار نیو زننده و اول ظیغل یها شیبودم اما نه آرا شیانتخابم داشتم. اهل آرا

 یعطر رو رو ی شهیپا بند نبودم. رسماً ش یداشتم و رو یبیعج جانیرو پر رنگ و لعاب تر کنم. ه میمال شیآرا
 !باهاش دوش گرفته بودم ییجورا هیکرده بودم،  یخودم خال

نگاه کردم، همه  نهیآ یباشم. با وسواس خودم رو تو نیدر مقابلش بهتر خواستیبود اما دلم م یبیعج حس
 دنشیقبل با د یکه برخالف روزها یو استرس دمیشن یتپش قلبم رو به وضوح م یصدا جانیبود. از ه یعال زیچ

 یکه برا نیو بعد از ا دمیکش رونیبتخت  ریرو از ز تاریگ ی. جعبه شدیم شتریو ب شتریب ن،یریشو اون انتظار 
 .اومدم رونیکردم از اتاق ب یم یبررس نهیآ یبار خودم رو تو نیچندم

وجودم منتقل کرده بود.  یذره ذره  یرو تو یتر یریآواز پرنده ها، حس قشنگ تر و دلپذ یخوب و صدا یهوا
 !کرد یدر مقابل نگاه و چشم هام جلوه م یجور قشنگ تر هی زیانگار که امروز همه چ

 یرو از رو تاری. گدمیرس یخونه درخت کیگرفتم و نزد یمشتاقم به باز یقدم ها ریرنگ رو ز دیسف یها زهیر شن
 ومدهیگذشته بود اما اون هنوز ن یا قهیدق ستیبه انتظار نشستم. ب یشگیهم یاوردم و همون جا نییدوشم پا

 .کردم نیمرت یاوردم کم رونیجعبه اش ب یرو از تو تاریبود و قبل از اومدنش گ

از جام بلند  تاریشده بود و با کنار گذاشتن گ شهیاز هم شتریب رشیدستم انداختم؛ تأخ یبه ساعت رو ینگاه
قدم  یشد، قدر ینم یمنحصر به فردش برام تکرار یوقت قشنگ چیکه ه نیدلنش یاون فضا یتو یشدم و کم

که سه  ی. باغ بزرگشدیاون باغ نم یبه قشنگ یباغ چیزدم. اون قدر اون جا رو دوست داشتم که درنظرم ه
اشم که با  گهید یکیبود.  امرزیمادرجون و آقاجون خداب هیهم، متعلق  نشیبزرگتر شد؛یساختمون رو شامل م

کاره بود که  مهیساختمون ن هیهم  یما بود و سوم یساختمون آقاجون قرار داشت، برا یکم، رو به رو یفاصله ا
شدند، آماده بشه  یباغ م دریکه سرا یخانواده ا یهم قرار بود برا یزمان هیآقاجون قرار داشت و  یپشت خونه 

 یآقاجون خودش دست یاهکاره موند البته گه گ مهین یو همون جور ختیاما با اومدن ما به باغ برنامه ها بهم ر
طور  نیبلند گردو و چنار و هم یکه درخت ها یکردنش داشت. باغ لیدر تکم یو سع دیکش یبه سر و روش م
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محصور شده از انواع گل و درخت. وسط باغ  ییکرده بودند؛ فضا نشیمتصل بهم تزئ یا رهیمثل زنج الس،یگ
هر دو ساختمون به  یمکان اونجا درنظرش گرفت که راه شن نیتر نیشد دلنش یقرارداشت و م قیهم آالچ

 تمیکه شرشر و ر تو حوض مانند وجود داش یسنگ ییهم آب نما قیاونورتر از آالچ ی. کمشدیسمتش وصل م
 .گذاشته بود شیرو مقابل چشم به نما یمنحصر به فرد کسیم با،یز ریخوش آب زاللش با اون تصاو

از  گهید یکیرنگ باغ که  یلیبه آسمون ن داشتمیهوا قدم برم یهمون طور که ب بغل گرفتم و یهام رو تو دستم
 یآشنا یزدم صدا یکه پلک نیلب هام نشست و هم یپر لذت رو یکردم. لبخند یها بود، نگاه م ییبایاون ز
که چه بد موقع هم اومده  یا. شگفت زده نگاهش کردم؛ ودمی. جاخورده سمتش چرخدیچیگوشم پ یتو یمرتض

 !بود

 !ربدیه دنیکردم که بره؟! اونوهم قبل رس یدست به سرش م یزدم؛ اما حاال چه طور یپرحرص پلک

 .لب هاش به طرفم اومد یرو ضیعر یکه با لبخند دمیبه لباسم کش یدست

نگاه  یبه چ یاشتسالم. د»تر شدن لبخندش گفت: قیکرد و با عم یسالم کردم. سر تا پام رو نگاه بالفاصله
 «؟یاونجور یکرد یم

 .لب نشوندم یرو یزورک یدهنم رو قورت دادم و لبخند آب

 ؟یکن یکار م یجا چ نی. اوم... تو ازدمیکم قدم م هیداشتم  یچیه... ه-

 :در ادامه با لبخند مضحک خودم جواب خودم رو با حرکت دست، دادم و

 !ینیمادرجون رو بب یحتماً اومد گه،ید هیچه سؤال نیخب ا-

پروا درحال ذوب  یب یاون نگاه ها ریبود و ز شهیتر از هم فتهیتر و ش قیشده بود. نگاه هاش عم رهیخ بهم
 .شدن بودم

بودم  ینگاهش شاک یشده سرخ و پر حرارت شده بود و از اون گستاخ جادیا یهام از اضطراب و اون فضا گونه
 !کرد ینگاهم م یاما آخه چرا اون طور

 !شده بود؟ حیاون قدر وق هویداد و واقعاً چرا  یم یجرئت نیبود که به خودش همچ یبار نیولا

 یدار یبا نگاه معن یکرد و بعد از مکث یوارس زگرش،یآنال یباز هم سر تا پام رو با چشم ها د؛یباالتر خز نگاهم
 « ...ید یامروز فقط واسه  یعنیبا مادرجون کار ندارم، »گفت:

ً یدق که حرفش تموم بشه متبسم و با عوض کردن  نیاومدنش رو حدس بزنم و قبل از ا لیتونستم دل یم قا
 « ...اونم یگ یآها سامان رو م»حرف گفتم:

نتونستم ادامه  گهیکه به جلو برداشت و فاصله رو کم کرد، د یو قدم رهیخ یو با نگاه ها دیدهنم ماس یتو حرف
 صینگاه حر یِ رگیعقب رفتم که باز هم با خ یبود و کم بیرفتارش برام عج. دمیدندون کش ریبدم و لبم رو آروم ز

 :و پر معناش، لب باز کرد

 مزاحمت شدم؟ یعنی-
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 :پته تته جواب دادم با

 .نبود نیمنظورم ا یعنینزدم  یحرف نیمن همچ یچ... چه مزاحم-

 .کج شد یزد و لب هاش به سمت یزیآم هیکنا یلبخند

 !گهیم ونیاما رفتارت که ا-

 نیوقته که ا یلیمن خ زهیچ.. چ»از دستش هول و مضطرب گفتم: یخالص یقدر تحت فشار بودم که برا اون
 «.داخل میبر گهیجام بهتر د

 .تلخ شونه باال پروند شیکم و ب یروم ثابت موند و با لبخند رشیاون حرف نگاه دلگ با

 !؟یکن یازم فرار م یدار-

 .به خودم مسلط شدم ینگاه دلخورش دادم و کم لیتحو یساختگ یکردم آروم باشم و لبخند یم یسع

 بکنم؟ یکار نیهمچ دیفهمم آخه چرا با یمن اصالً نم-

رنگش  یآب نیشلوار ج بیاوردن دستش از ج رونیو حق به جانب با ب یهم رفت و شاک یکم اخم هاش تو هی
 «!جام؟ ها؟ نیکه دارم چرا ا یهمه مشغله ا نیبا ا یکن یفکر م»گفت:

دلواپس بودم و اون جور  یتر کردم. حساب یکه داشتم کم یدهنم رو باز فرو دادم و لب هام رو با استرس آب
 !بشنوم یخوب یقرار نبود حرف ها نکهیاومد مثل ا یهم که بوش م

 شهیبودم و هم یداشت که من دائماً ازشون فرار ییدر گفتن حرف ها یکه قلبش زبون باز کرده بود و سع انگار
هول و دستپاچه شده بودم و با مِن مِن  یو آشکار شدن شون رو داشتم. کم دنیشن یهم ترس و دل آشوبه 

 :دادم لب زدم یبه پشت سر اشاره م جم،یکه با انگشت و حرکات گ یدر حال

 .بهشون بندازم ینگاه هی دیکتاب گرفتم ب... با یسر هیبرم آخه  دیم... من با-

 .دادم رونینفس پر از استرسم رو ب و

 ً  بتیو با ه ستادیمقابلم ا یواریو عوض کردن حرف دارم؛ چرا که مثل د زیدرگر یمتوجه شده بود که سع کامال
 .بزرگش سد راهم شد

 ...میحرف بزن دیصبرکن سوگند، با-

 .رنگ گرفته بود و انگار که خودش هم مضطرب بود یاز نگران اهشیس یها چشم

 ...اما سوگند االن موقعش نباشه دی... شادیشا-

ً یتقر دوشش گذاشته بودند،  یکه اون حرف ها مدت ها رو یزد و صورتش از حجم فشار یحرف م یبه سخت با
 :دهنش لب باز کرد یرو یدست دنیبه اطراف چرخوند و با کش یسرخ و ملتهب شده بود. سر

 ...سوگند من فقط به خاطر ت-
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 یم ایباز هم مثل قبل محفوظ به ح خواستیزد. دلم م یرو همراه با آب دهنش فرو داد و پلک محکم حرفش
 !تیاون موقع ی. اونم هم توزدینم یشد و به حرمت سامان هم که شده حرف

رو نداشتم.  دنشیبود و تحمل شن یادیمن ز یکه فقط قصد گوش زد کردنش رو داشت اما همون هم برا البته
داغ شده بودند و گونه  یداشتند حساب نهیرید یقه اعال یپرده که رنگ و بو یاون کلمات ب دنیگوش هام از شن

همه  نیکردم همچنان تحت کنترل داشته باشم. آخه چرا امروز ا یم یبودم و سع یهام سرخ تر از قبل. عصب
 !پروا شده بود یب

 !طور هم پر جرأت نیاون قدر گستاخش کرده بود و هم یچ

 دیشون رو نداشتم و نبا دنیشن یقلبش و من همچنان آمادگ یپرده برداشتن از حرف ها یزود بود برا یلیخ اما
به  یطیشرا نیهمچ یدادم احساسش رو که اون همه مدت، پشت قلبش پنهون کرده بود، حاال تو یاجازه م
و بهانه قرار دادن درس، بعد  "برم دیامن ب"یجمله  عیبگه با گفتن سر یا گهید زیکه چ نی. و قبل از اارهیزبون ب
کردم. به نفس نفس افتاده بودم و با باال  دنیاز اون جا دور شدم و شروع به دو عیسر یلیمضطرب خ یاز نگاه

به در  یمشت تیراست به اتاقم رفتم و در رو محکم پشت سرم بستم. با حرص و عصبان کیرفتن از پله ها 
لحظه  هینشستم که  شیآرا زیم یو جلو دمیدندون کش ریو کالفه ز یفوت کردم. لبم رو عصب یو نفس دمیکوب
 !بود که واسه خودم درست کرده بودم یجا خوردم. واقعاً اون چه سر و وضع نهیخودم تو آ ریتصو دنیبا د

 ؟یچ ربدیکارم اون رو گستاخ ترش کرده بودم. اصالً اون نه ه نیبا ا گهیخودم بودم د تقصر

 !کرد یخودش م شیپ یچه فکر دید یم یجور نیاون من رو ا اگه

 !دادم؟ یقدر بهش بها م نیرا اچ آخه

بلند شدم و کنار  یبا کالفگ یصندل یکردم. از رو ینم دایبراشون پ یذهنم بود و اصالً هم جواب یسؤال تو یکل
 .ستادمیاتاق که مشرف به باغ و ساختمون آقاجون بود ا یپنجره 

کرد و بعد از اون با  یمچاله شده باال رو نگاه یا افهیشدم؛ با ق یمرتض یمتوجه  دمیکه پرده رو کنار کش نیهم
باغ رفت. هرچند که دلم  یپا لگد کرد و سمت ورود ریها رو ز زهیرنگش، شن ر یمشک یموها یتو یچنگ

 .دادم رونیب ینفساز رفتنش  یراحت شده بود و با آسودگ المیبره اما خ یاونجور خواستینم

با  یا قهیدق ستیم رو، پشت سر انداختم. بعد از گذشت بجلو یشده  سیگ یرو پاک کردم و موها شمیآرا
و اون همه تنش اما با فکر  یبا مرتض مییاز اتاق خارج شدم. با وجود رو به رو یمطمئن شدن از رفتن مرتض

 .نشستمزدم و مشتاق تر از قبل به انتظار  یها باز لبخند وونهیمثل د ربدیاومدن ه

 یکرده بود حساب ریکه اون همه د نیبود. از ا دهیفا یهم گذشته بود و انگار که منتظر بودنم ب شیاز ش ساعت
 نیبه بعد هم اون انتطار برام عذاب آور شده بود و درک ا ییجا هیاز  یحوصله شده بودم و حت ینا آروم و ب

 !و سخت بود بیبرام عج یحس کم

 !بودم دارشیچرا اون قدر مشتاق د اما

 !همه شور و شوق نداشت گهیگرفتن که د ادی رتایگ هی
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 یرو ینیماش یها کیشدن الست دهینسبتاً بلند و گوش خراش، کش یفکر ها بودم که متوجه صدا نیهم یتو
لبم نشست. از جام بلند شدم و بعد از مرتب کردن شال و لباسم مثل  یرو یشدم. نا خود آگاه لبخند نیزم

با وسواس خودم رو باز مرتب کردم و با  ،یپشت در آهن دنیبرق به طرف در باغ رفتم. دل تو دلم نبود و با رس
 رخسار نصفه موند دنیو بازش کردم. سالم خارج شده از دهنم با د دمیرو کش شیضربه به در، چفت فلز نیاول

بغلم  یکردم که بعد از جواب دادن سالمم خودش رو تو یو بهت زده نگاهش م رهیو لبخندم جمع شد. خ
 .انداخت

 تو؟ یچه طور-

من شده بود و با گفتن  یموضوع و جاخوردگ نیا یبودم. متوجه  ستادهیماتم برده بود و بدون حرکت ا همچنان
 :دیو پرتعجب پرس دیکش دار خودش رو کنار کش "ییوا"

 یزده ا جانیقدر ه نیشده چرا ا یزیچ رونیات بزنه ب نهینمونده قلبت از س یزیچ هیچه حال نیتو چت شده ا-
 !هم مضطرب دیشا ایدختر؟ 

 :جواب دادم یجیبا گ یبعد از لحظه ا باالخره

 ؟یایم ین... نگفت-

 .تاب داد یکرد و چشم یاخم

 ؟یخوشحال نشد یعنی نمیبب ه؟یچه سؤال نیا-

 .بازوش به حرکت دراوردم یمحو زدم و دستم رو رو یلبخند

 .یکردم که تو باش یفکر نم یعنینه -

 .بهم نگاه کرد یکنجکاو با

 !باشه؟ یخواست یم یپس ک-

 ...هوم؟ خب-

 ؟یبود یمنتظر کس نمیبب-

اون  یعوض کردن حرف و ماست و مال یبرا یشل کردم و با لبخند نییمنقبض شده ام رو رو به پا یها شونه
باال اون جا  میبر ایب یکن یم چمیسؤال پ یو ه یسادیاصالً چرا جلو در وا ؟یاومد یبا ک نمیبب»حرفم گفتم:

 «.میزن یحرف م

 !ترمز کرد رسماً حس کردن قلبم اومد تو دهنم یجور هیهم بود که نگو،  یبداخالق یراننده  هیبا آژانس، -

 .کرد یدار یمعن یده خن طنتیزدم که با ش دید یرو کم رونیچشم ب با

 !یبود یبله پس منتظر شخص خاص-
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بزنم سمت ساختمون قدم برداشتم و رخساره هم بعد از بستن  یکه حرف نیپرشکوه ام رو گرفتم و بدون ا نگاه
 .در پشت سرم به راه افتاد

چونه ام برده بودم. رخساره  ریز یحوصلگ ینشسته بودم و دست هام رو با ب وتریکامپ زیم یجلو ،یصندل یرو
جاداد و دست هاش  زیم یحرکت خودش و رو هیپرت کرد و با  یدوش، گوشه ا یاوردن از رو نییرو با پا فشیک

 .پاش قفل کرد یانگشت ها یرو رو

 ؟یبود یمنتظر ک یخب سوگند خانم نگفت-

 :حوصله جواب دادم یمحکم و ب یو با لحن دمق

 .بابا یکس! ا چیمنتظر ه-

حالت نشستنش، دست  رییاش انداخت و با تغ گهید یپا یپاش رو رو هینشسته بود  زیم یکه رو یطور همون
 گهید یدر رو باز کرد یمنم که باور کردم! واال وقت»گفت: زیآم هیکرد و کنا یزد. نگاه هیهاش رو به عقب تک

 «!تمسیدختر! احمق که ن نیزم یرو فتهیب جانینمونده بود که قبلت از ه یزیچ

به رخساره بگم اون هم  یزیچ تونستمیهم واقعاً نم یحوصله و پکرم کرده بود. از طرف یب بیعج ربدیه ومدنین
 !کردم ینم دایپ بمیاون حال عج یبرا یلیخودم هم دل یوقت یحت

که اومدم در رو باز کنم  یخب آخه موقع»گفتم: یفوت کردم و با سرهم کردن دروغ یبا کالفگ یادامه نفس در
 «.بود نیبه خاطر هم دم،ییدر دو یبعدشم که تا جلو نییپله ها رو تند تند اومدم پا

 .نگاهم کرد موشکافانه

 یدونست یتو که نم یدر رو باز کن یو بگو، ببنم اصالً چرا بدو بدو اومدبود، سوگند راستش بیاما رفتارتم عج-
 !امیمن قراره ب

 :ادامه داد یمکث با

 ییزایچ هیسرکالسم معلومه  یهر وقتم من زنگ زدم گفت ،یچند روزه که بهم زنگم نزد یشد بیعج یلیتو خ-
 !هست

 .زبون به اعتراف باز کردم یپوف دنیو سماجت کرد که درآخر هم با کش دیقدر سؤال پرس اون

 .راحت شد التیبودم خ ی! آره اصالً منتظر کسیراه انداخت یسؤال ستیب-

 دنم،یو اون همه انتظار کش ومدنشیبه خاطر ن زونمیبا لب و لوچه آو یکرد که بعد از مکث یخنده ا روزمندانهیپ
 .به حرکت دراوردم زیم یبچگانه رو یها یریشدم و انگشتم رو با بهونه گ ریسر به ز

 !ومدیواقعاً ن یهمه منتظرش شدم ول نی. اومدیبودم اما ن ربدیخب... خب منتظر ه-

با خارج شدن  یا قهیصورتم کرده بود و بعد از دق رهیگرد شده از تعجبش رو خ یرو باال گرفتم؛ چشم ها نگاهم
 :و پر بهت لب زد ریاز حالت جاخورده اش، متح
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 !واست افتاده دختر؟ یچند وقت چه اتفاق نیشه! واقعاً ا یتو به خاطر اون... باورم نم یعنی-

 :دمیلب برچ یحالت قهرو دلخور با

 !درست مثل االن یگنده کن زویهمه چ یخوا یگم چون همش م یکه نم نیواسه ا نیبب-

 .دیکرد و دست هاش رو با حالت بدجنسانه اش بهم مال یمرموز ی خنده

 .مار موز یطور ا نی! که ان؟یاستاد زد یبا آقا ییجرقه ها هیپس -

 .اخم نگاهش کردم با

 .یقدر مضخرف نگ نیشه ا یم-

 !نمیب یدارم م ستمینکور که  هیمضخرف چ-

 ه؟یمنظورت چ یشه بگ یبابا م یا-

 .دیخند زیبرام نازک کرد و ر یچشم پشت

 .گفته باشم یکن یرو سر من خال تتیعصبان ومدهیکرده و ن یحاال که استاد بد قول ستیقرار ن نیبب-

خب  یلیخ»جا به جا شد و گفت: یکم زیم ینگاهش کردم که رو دمییجو یکه گوشه لبم رو م یدر حال مغضوب
 «.گمیبذار، م

 :کرد و با حرکت انگشتش به سمتم ادامه داد یتر قینگاه دق و

 بهت گفتم؟ یجا چ نیاون روز هم ادتهی-

 .بهش نگاه کردم پرسشگرانه

 ...و شیریو بپذ یکنم که خودت بهش برس یگم و صبر م یهست که االن بهت نم یزیچ هیگفتم -

 .بافتنش کالفه شده بودم سمونیاز اون همه آسمون و ر یحساب

-" َ  !رسم؟ یرو بهش م یآخه چ یبگو، رخساره به خدا کالفه ام کرد وشیو کوفت بق "و

 .زد یچشمک ز،یر یشل شد و با خنده ا نییهاش رو به پا شونه

 .گهیخواستم بزنم د یرو که م یخب حرف-

 اون وقت؟ یچه حرف-

 .صورتم گرفت ید و دو دستش رو جلوش یشوخش باز جد ی چهره

 هم نشو خب؟ یعصب ر،یجهبه نگ-

 ً  .اسمش رو صدا زدم متذکرا
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 !رخساره-

رفتارات  نیا لیدل ادی یخب...خب تو از اون خوشت م»با لب و دهنش گفت: یباز یکرد و بعد از کم یمکث
 «!نهیهم

 یکردم، هضم کردن اون جمله اش برام سخت بود و به دنبال جواب مناسب یو واج و پربهت نگاهش م هاج
 افهیابروهام رو، با ق یآشفته ام کرده بود و با حالت دستپاچه و هول یگفتن. اون جمله اش بد جور یبودم برا

 .دمیهم تن یگرفتن و نگاه معترضم تو

 !؟داره آخه یچه... چه ربط یچرت و پرت بگ یخوا یمعلوم بود که م-

 .با ادا باال پروند ییبغل گرفت و ابرو یهاش رو تو دست

 .جواب بده یسؤال ازت دارم پس درست و حساب هیرو ول کن  نایباشه اصالً ا-

نشون بدم و اضطرابم رو از  الیخیتفاوت و ب یکردم خودم رو ب یم یسع کهیام رو باال انداختم و طور شونه
 «.بپرس»پنهون کنم، گفتم: دشید

اش زد و  ینیب یرو یشده اش، انگشت زیکرد و مثل بازپرس و کارآگاه ها با ادا و نگاه ر کیهاش رو بار چشم
 :دیپرس

 ؟یش یم یچه حال شینیب یم یخوام بدونم وقت یم-

 .براش کج کردم یو دهن لب

 ؟ینکنه دستم انداخت ه؟یمنظورت چ-

 .شد یاش رو جمع کرد و باز هم جد خنده

 .گهی! خب جواب بده د؟یت انداختننه به جون تو چه دس-

 .جا به جا شدم یصندل یکم رو هیحرف قبلش، جا خورده بودم و  یاون سؤالش به اندازه  از

 ؟یپرس یخب چرا م-

 .گم یبگو حاال م-

 .هم گره زدم یزده ام رو تو خی یانگشت ها یفکر کردم و با استرس یکم

 ...یراستش رو بخوا-

 !گهیبگو د-

 !بگم آخه؟ یچه طوراوف رخساره خب -

 !گهیسؤال ساده است د هیمرگ، بابا -
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فکر  یمردونه و پر ابهتش، مقابل چشم هام نقش بست؛ حت یچهره  یلحظه ا هی یهم گذاشتم و برا یرو پلک
لبم اومده بود با  یرو یکه لبخند یداد. آروم در حال یرو بهم م یبود و حس خوب ندیکردن بهش هم برام خوشا

 :اتاق، لب زدم یام به پنجره  رهیحالت مسخ و خ

ً یجد ده،یبهم دست م یحس خوب یلیخ یعنیشم  یم یجور هی نمشیب یم یدونم چرا، اما وقت ینم- ً ی... جددا  دا
اون  کهیطور ره،یباال م کبارهیکنه به تند تند زدن و ضربانش  یناخواسته قلبم شروع م نمشیب یم یهم وقت

کالً جلوش اعتماد به نفسم رو  شم، یخود م یاز خود ب ییجورا هیشه و  یداغ م یکوره  هیلحظه صورتم مثل 
دوست  نکهیدلم خواد کالسم باهاش طول بکشه و ا یوقتا حت ی... خب بعضیدونم ول یدم، نم یاز دست م
 .زمان بگذره ششمیکه پ یندارم وقت

ً یزدم و عم یپلک آروم باز  .دمیکش ینفس قا

خودمم  یبرا یلیخ شن،یاز هم باز م تینها یذاره، ب یقلبم پا م یکه تو یا یزنه لب هام از خوش یحرف که م-
که  دنشیفقط عادت باشه، عادت به د دی... شادیدونم شا ینشده بودم؟! نم یجور نیآخه تا حاال ا بهیعج
 ...رمیگ یاون همه اضطراب م یاون جور ادینم یوقت

 .دست هام فشردم یسرم رو تو یپوف دنیبا کش و

 ...بود نیرخساره هم دونمینم-

 یزد و بله  یبرق گرفته، لبخند ییمندانه با چشم ها روزیسر باال گرفتم؛ پ بشیو از سکوت عج دمینشن ییصدا
 .گفت یکش دار

 :دمیپرس جیهام رو باال دادم و گ ابرو

 ؟یدیاصالً چرا پرس نمیبله؟ بب یچ-

 .صورتم براق شد یتو زدیکه شمرده شمرده حرف م یکردو در حال ینگاه

 نهیهم یکه دار یحال لیبدون تنها دل یکه گفت ییزایکه گفتم تو، از اون، خوشت اومده، با چ یهمون طور-
 !سوگند جون

 .تکون دادم نیو مضطرب، سر به طرف جیگ یطفره رفتن و لبخند با

 !ها یزنیم ییحرفا هی گهید نهیعادت کردم و البد واسه هم دنشیبه د دینه بابا تو هم خب گفتم که شا-

بهت نگفتم.  نی. اون روز هم واسه همیکن یدونستم انکار م یم»گفت: یکرد و با پوزخند یابروش رو کمون یتا
 «!؟یش ینم یجور نیا ینیب یو ماون یپس اگه عادت باشه چرا وقت ینیب یم یلیرو هم خ یبعدشم تو مرتض

 :با تک خنده ادامه داد و

 !ینیب یرو م چارهیون با یوقت یکن یتازه رَمم م-

 یواقعاً م یعنیکرده بودند.  ریذهنم رو در گ یگفت و حرف هاش حساب یراهم نم یحق با اون بود؛ ب ییجورا هی
 شد؟
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 !یزمان کم نیهمچ یهم تو اون

 .زد بیفکر بودم که باصداش بهم نه غرق

 !تو فکر؟ یشد رفت یچ-

 ؟یدون یاز کجا م نارویتو ا نمیبب-

 .دیکج کرد و باز خند یسر

 یو پنهان کناحساست یدار یقدر سع نیشه بعدشم چرا ا یمتوجه م ونیهم ا یتجربه نکردم اما هر آدم پرت-
 !حاال؟ هیمگه چ

 ً گرفتم. هرچند که خودم هنوز هم  شیو باز راه انکار و طفره رو پ ارمیرو به زبون ب یزیخواست چ یدلم نم اصال
 !رخساره مطمئن نبودم یاز حرف ها

 .و پر اخم سر باال کردم مصر

 .نیعادته هم هیفقط  نیگم که ا یبازم دارم بهت م ست،ین یزیچ نیهمچ یکن یاشتباه م یدار-

گفت حاضرم قسم بخورم که تا  یم راهیبهت بد و ب یاون جور یا گهیتو اگه هر پسر د نی. ببگهید یزبون نفهم-
 دهیاز حرفا و کاراش رو هم ناد یسر هیآدم خوشت اومده که  نیقدر از ا نیتو ا اما یکرد یآخر عمر نگاهشم نم

 .ینیکه بب یخوا ینم یعنی یریگ یم

 .بلند شدم یصندل یاز رو معترض

مادرجون،  شیپ نییپا میخوام بشنوم حاال هم پاشو بر ینم گهیسردرد گرفتم اصالً د گهیاوف رخساره بسه د-
 .جا نیکنم ا یم یبهش بخوره احساس خفگ یباد هیمنم  یکله 

 .یدونیبود واال! اصالً بدرک خودت م قتیگفتم مگه حق یوا چ-

حرف  یرو یو همچنان با اصرار و پافشار دیپر نییپا زیم یاز رو جه،ینت یب یبحث و حرف زدن ها یاز کم بعد
 یکتم نم یاز حرف هاش تو یجوره کلمه ا چیبود و ه دهیفا یدر متقاعد کردنم داشت که باز هم ب یهاش، سع

پشت سرهم، شکل گرفته  یدارهایها و د یبود که از سر هم صحبت یرفت و از نظر خودم اون حسم فقط عادت
معترض  نهیس یبود و با جفت کردن دست هام رو دهیمغزم سوت کش شییبود. از اون همه حرف و پرگو

 «تموم شد؟ تیسخنران»گفتم:

 .پرت کرد یصندل یمانتوش رو با خارج کردن از تنش رودر اورد و  یزبون

 !سوگند خانم هیدنیو حال و روزت د افهیق ،یکه خودت اعتراف کرد گهیچند وقته د یباشه بازم قبول نکن ول-

 .حفظ آرامش به در اشاره دادم با

 .باز نکردم نیاز ا شتریو ببرو تا دهنم زمیعز نییرخساره جان برو پا-

 .کرد یخنده ا رفتیکه سمت در م یدرحال سرمست
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 !هان؟ گهید "بود رونیگمشو ب"جمله  یاالن مؤدبانه  نیا-

ً یدق یهست یآدم باشعور ادی ینه خوشم م»گفتم: پرتمسخر  «.بود نیمنظورم هم قا

 .میرفت رونیدر اورد و باالخره هر دو باهم از اتاق ب یاون خرفم باز شکلک با

آشپز خونه به  ی. تواندیشام موند و قرار شد که عمه و عمو مهرداد هم ب یبرااصرار من و مادر جون رخساره  به
کم بعد هم مامان و بابا اومدند. مامان بعد از عوض کردن  هیشده بود و  کی. هوا تارمیکرد یمادر جون کمک م

درست  درست کردن شام به مادر جون کمک کنه. من و رخساره هم مشغول یلباسش به آشپز خونه اومد تا تو
 .میکردن ساالد بود

 یحساب یکوچولو اومدند و چون همگ یرعلیهشت بود که عمه زهرا و عمو مهرداد هم همراه با ام کینزد ساعت
دور  یاومد و همگ زی. با تعارف بابا، عمو مهرداد سر ممیدیشام رو چ زیزود م یلیگرسنه بودند با کمک رخساره خ

و اون هم با لحن بچه گونه و حرف  ذاشتیم یرعلیغذا خوردن مدام سر به سر ام نی. بابا خسگمینشست زیم
 یرخساره رو تو یفکر بودم و حرف ها یخندوند اما من همچنان تو یهمه رو م یزد حساب یکه م یبامزه ا یها

موضوع به اون  گهیکردم د یم یشده بود و سع ریاندازه درگ یکردم. ذهن و فکرم ب یم لیو تحل هیذهنم تجز
 .دهم سخت بو یفکر نکنم هرچند که کم

سرگرم حرف زدن بودند. به اصرار مامان و عمه زهرا،  ییرایپذ یمهرداد و بابا شامشون رو تموم کرده و تو عمو
 ی. با رخساره مشغول شستن ظرف هامیکار ها رو ماها انجام بد ی هیمادرجون هم به جمع اون ها رفت تا بق

مامان  یلحظه بود که گوش نیهم ی. توندکرد یو مامان و عمه زهرا هم آشپز خونه رو جمع و جور م میشام بود
 .زنگ خورد

 «.مامانه»و گفت: دیکش رونیب رهنشیپ بیج یرو از تو شیگوش دیکش یرو دستمال م زیکه م یحال در

 .بعد از اون جواب داد و

 یراحت فقط بابا ک التونیگم نه خ یآره بهش م نیتانداخ ادمیشما؟ آها خوب شد  نیسالم مامان جون خوب-
 .بعدش هم فراموش کردم گهیخواستم زنگ بزنم که زهرا جون و آقا مهرداد اومدند د یم یافته؟ ه یراه م

شسته شده بود، آروم رو به مامان  یدستش مشغول خشک کردن ظرف ها یزهرا هم که با دستمال تو عمه
 «.سالم برسون آرزو جان»گفت:

 .کرد دییتأ یهم با تکون دادن سرش و لبخند مامان

کردم سرم رو به عقب  یم یکه با اسنفج بشقاب ها رو کف یکرد و من در حال یظرف ها رو آبکش م رخساره
سوگند »صورتم گفت: یآب تو یقطره ها دنیچر خونده بودم و حواسم پرت تلفن مامان بود که رخساره با پاش

 «؟یکن یکجا رو نگاه مظرفا رو بچسب  زمیخانم عز

 .لباسم پاک کردم نینگاهش کردم و با باال بردن آرنجم، صورتم رو با آست ضیغ با

 !هیکار یچ نیا یمزه ا یب یلیخ-
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از  یلی! زود باش بابا من خیساب یبشقاب رو م هیهمون  یاز صبح تا حاال دار یکن یفس فس م یلیخب خ-
 !ومن یاورد ریتو هم که گ ادیظرف شستن خوشم نم

 .مامان گوش سپردم یگفتم و باز به صحبت ها یسیدندون هام ه یبهش از البه ال رو

 .بابا رو، خداحافظ دیشما؟ سالم برسون یندار یزنم قربانت مامان جان کار یسر م هی:باشه حاال خودم مامان

 :دمیرو که قطع کرد که بالفاصله پرس یگوش

 گفت؟ یم یمامان محلقا بود؟ چ-

 .کنه یادآوریرو بهم  یموضوع هیمامان بود زنگ زده بود  :آرهمامان

 :ابروم رو پرسشگرانه باال پروندم یتا

 ؟یچه موضوع-

کربال بشن مامان تنهاست  یبابا قراره فردا صبح راه»کرد و گفت: یدستش خال یرو تو زیم یرو یبرنج ها دونه
کدوم  چیکه بچه ها ه یدون یم ،یمامان بمون شیتهران و پ یتو بر ستیمدت رو که بابا ن هی نیقرار شد ا گهید
 «.ستنیجا ن نیا

 :از اون حرفش جواب دادم جاخورده

 .دمید یرفتم و قبل از سفر باباجون رو م یکه منم م نیگفت یخب حداقل زود تر م یدونستم ول یاِ نم-

 .رفته بود ادمیشه  ی:باورت ممامان

 ره؟یفردا م نیگفت-

 .کرد دییحرکت سر تأ با

 یلیخودتم خ یمامان. تازه واسه  شیرو جمع کن فردا بعد از تموم شدن کالست برو پ لتیپس تو هم وسا آره
 .یای یم رونیحال و هوا ب نیکم از ا هیشه  یخوب م

برات خوبه عمه جان ان شالله که باباجونت هم  یلیآره خ»کرد و گفت: دییزهرا هم حرف مامان رو تأ عمه
 «.ردنسالمت برن و سالمت هم برگ

 .به عگه نگاه کرد پرتشکر

 یما بمون گوش نم شیپ ستیمدت رو که بابا ن نیا ایگن ب یبهش م نایدادشم ا یممنون زهراجون. واال هر چ-
 .ششیبره الاقل سوگند بره پ ییخونه خودم راحت ترم، منم گفتم حاال که دوست نداره جا گهیکنه، م

 .یکن یم یکار خوب گهیراحت تره د یجور نیزهرا:حتماً ا عمه

حال و  هی خواستیکه به باغ داشتم اما دلم م یبود و با وجود تمام عالقه ا ومدهیمامان بدم هم ن شنهادیپ از
 .شد یم شتریدرس ها ب یو تمرکزم رو کردمیم یکمتر الیفکر و خ یاون جور یعوض کنم و از طرف ییهوا
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که  ی. همون طورمیباال رفت لمیجمع کردن وسا یااز شستن ظرف ها و تمام شدنشون همراه رخساره بر  بعد
 رو بر ازمیمورد ن لیوسا د،یموندم و با یمامان محلقا م شیپ دیرو با یمامان گفته بود چند وقت

 یرو یبود و ه میجو گ یتو یحساب نینشسته بود و اون هم بدتر از حس وتریکامپ زی. رخساره پشت مداشتمیم
 .نداشتم یوتریکامپ یها یبه باز یخورد؛ برعکس من که اصالً عالقه ا یتکون تکون م یصندل

کرد و چشمش  یم یکه باز یکوله ام جا دادم. رخساره درحال یبود تو ازیرو که ن ییتخت نشستم و کتاب ها یرو
 :دیپرس یبود با پوزخند وتریکامپ یبه صفحه 

 شه؟ یم یستاد چمامان جونت پس کالست با ا شیپ یبر یخوا یحاالکه م یراست

 !بشه مگه؟ یچ یخواست یقدر استاد استاد نکن، م نیکوفت ا-

حوصله ندارم تموم  گهید»کردم آروم گفتم: یکوله جا به جاشون م یکه تو لمیبا مشعول کردن خودم با وسا و
 «.بهتره یلیبشه خ

 .کرد یاون حرفم خنده ا با

 ؟یدینکنه ترس نمیکنه. بب یم دایپ خیکار داره کم کم ب یدیکه خودتم فهم نیمثل ا-

 .بهش کردم یضیچشم غ یباال انداختم و از گوشه  یتفاوت شونه ا یب

 .شه گفتم یکم شلوغ م هیکالً چون درس دارم و سرم  یعنی ؟یوا چه ترس-

 یمرموز و پر خنده اش بهم چشم دوخته بود که با لحن ی. با نگاه هادیرو بر عکس کرد و سمتم چرخ یصندل
 «داره؟ یرادیا نمشیبب گهید خوادیاصالً دلم نم»کوبنده گفتم:

 .به خودش گرفت یمتفکرانه ا حالت

 !یازش فرار کن یخوا یآهان پس م-

 .دیکش یکه چه قدر اون لحظه زبون نفهم شده بود و با هر جمله اش قشنگ مغزم سوت م یوا

 !ش فرار کنم؟خوام از  یمن گفته م یک ؟یذاریقدر حرف تو دهن من م نیچرا ا-

 .زد یبه سمتم گرفتن انگشتش و لحن پر خط و نشونش لبخند با

 .ونیقبول کن ا ،یترس یمن درست باشه که هست م یکه حرفا نیاز ا ،یترس یسوگند تو م-

من »حوصله ام گفتم: یو ب یشاک یرفتم با لحن حساب یم یکه به سمت کمد لباس یجام بلند شدم و در حال از
 «.بفهمنیرو دارم تو هم ا ایمسخره باز نینه حوصله و نه وقت ا

 !ه؟یکه ازش خوشت اومده مسخره باز نیا-

 .نگاهش کردم یو تشر تیجد با

 .لطفاً تمومش کن چون اصالً حوصله ندارم-
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انکار  یه یتونیگم تو هم تا م ینم یزیچ گهیباشد اصالً د»کج گفت: یو با لب و دهن ختیاش رو بهم ر افهیق
 «!یرسیبه کجا م نمیکن. بب

برداشتن مسواکم از  یشد. متأثر سرتکون دادم و برا مینگفت و باز سرگرم گ یزیچ گهیبا گفتن اون حرف د و
 .اتاق خارج شدم

رخساره و کار عمو  یرفتن شده بودند. به خاطر کالس ها یوقت بود و عمه زهرا و عمو مهرداد کم کم آماده  رید
 یتمام رو یشدند. بعد از رفتن عمه، باخستگ یتونستن شب رو بمونند و قبل از دوازه شب راه یمهرداد نم

افکار درهم و نامنظمم قبل از خواب  مهکمتر شده باشه اما ه میذهن یِ ریکردم در گ ی. فکر مدمیتخت دراز کش
 .م کرده بودندخواب یهجوم اورده بودند و ب یبه ذهن و مغزم حساب

که از  یبیخودم درمود حس و حال عج یحرف ها نیشد و همچن یسرم اکو م یرخساره مدام تو یها حرف
 یبه پلک هام برا یصورتم گذاشتم و به زور و تشر یو کالفه بالشت رو رو یگرفتم. در آخر هم عصب یم دنشید

 .هم گذاشتم یبسته شدن، محکم چشم رو

صبحانه  زیحال م نیرفته بود اما با ا نییپا ای. مامان گوشدیشروع م ریدو ساعت تأخ یکیبود و کالسم با  جمعه
 هیعادت به خوردن صبحانه نداشتم و طبق معمول فقط  یلیآشپزخونه آماده کرده بود. خ یمن تو یرو واسه 

رفتم. مامان و مادرجون  نییمن هم پا شدنخوردم و بعد از آماده  تیسکوئیبه همراه چند تا دونه ب ریش وانیل
به  ریو بعد از سالم و صبح به خ ستادمیچهارچوب در ا یآشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودند. تو یهم تو

 یوانیل یچا دنیکردم رو به مامان که مشغول نوش یسر مرتب م یکه مقنعه ام رو رو یمامان و مادرجون درحال
 «.گهیبرم د دیبا دیبد وچیشه سوئ یمامان م»بود، گفتم:

 «!چ؟ییسو»انگشت هاش گفت: ونیم وانیخورد و با چرخوندن ل شییکم از چا هی

 .شما برم نیگفتم با ماش گهیشه د یم رید ادیتا آژانس ب گهیآره د-

 یاستکان چا یدستش گرفته بود و تو یتو رهیرو با دست گ یو گلدار چا دیسف یکه قور یجون هم در حال مادر
 «دخترم؟ یصبحانه خورد»هم عجله داشتم، گفت: یکه کم یرو به من ختیر یم

 .خوردم ییزایچ هینوش جونتون آره -

 .و آروم مشغول خوردن صبحانه بود لکسیر یلیباز رو به مامان کردم. خ و

 .گهید دیمامان زود باش-

سوگند جان نگران نباش من واست »با همون آرامش لحن، گفت: ،یکیکوچ یباال گرفت و با گرفتن لقمه  سر
 «.شن یم یکه سامان و بابات عصبان یدون یبهت بدم م ونیتونم ماش یکه نم نیآژانس خبر کردم و ا

 .وارفته نگاهش کردم یا افهیو با ق دلخور

 .آروم برونم دمیآخه چرا؟ خب قول م-

سامان کرده بودم که  نیقبل از فوت آقاجون، با ماش شید وقت پکه چن یتصادف یادآوریکرد و با  یمیمال اخم
هفته  هیهست؟!  ادتیسامان که هنوز  نیتصادفت رو با ماش»شده بود، گفت: نیرفتن ماش نگیباعث پارک
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چون تو هنوز  ستین نیماش حثکه ب یدون ی. خودتم میهم ماهارو نگران کرد یکل نکیخوابوندن پارگ ونیماش
 «.یات رو نگرفت نامهیگواه

و بند  دمیکش یکرد و خواست که با همون آژانس برم. پوف دییتأ ،یحرف مامان مادرجون هم با نگران یادامه  در
 .دوش انداختم یکوله ام رو با چنگ زدن، رو

 یشاک ی! مامان:سوگند جان سامان بفهمه کلدیکن یحاال چرا شلوغش م گهیبود د کیتصادف کوچ هیبابا  یا-
 .یهم قلبمون اومد تو دهنمون از نگران یدادم، اون سر نیکه چرا بهت ماششه  یم

 «.خب اصالً نخواستم خدافظ یلیخ»و قهرآلود: دمیهم کش یهام رو تو اخم

 .زد یگرفتم. مامان مرتب صدام م ش،یبعد از گفتن اون حرف راهم رو سمت در پ و

 ...با توام سایسوگند، سوگند وا-

بودم  نیدر منتظر ماش یجلو نهیدرهم و دست به س یا افهیاومدم. با ق رونیاز باغ ب یا گهیحرف د چیه بدون
 .بعد آژانس اومد و سوارشدم ی قهیکه چند دق

که باز راه افتاده  یاستاد باز گرم حرف بودند و همهمه ا ومدنیشلوغ بود و بچه ها به خاطر ن یحساب کالس
کردم. بهاره هم با  یم یبا خودکار نکته بردار ادیکه استاد ب نیاز ابهاره تند تند و قبل  یجزوه ها یبود. از رو

 دمق و پکر، سرش رو به یا افهیق

 ،یصندل یرو ییبا جا به جا یو کم دمیکرد. باالخره دست از نوشتن کش یداده بود و فقط نگاه م هیتک وارید
 .دمیسمتش چرخ

 ؟یپکر یلیخ یشد یجور هیتو امروز چته چرا  نمیبب-

 .اما پرحرص جوابم رو داد آروم

 .میعصبان ستمیپکر ن-

 شده نکنه با مسعوده بحثت شده؟ یچ-

 شد زونیآو نییهاش رو به پا لب

 .اوهوم-

 .شنوم یبگو م ستین یشخص یلیخب.... خب اگه خ-

 .زد تیاز عصبان یو پلک محکم دیاون حرف کامالً به سمتم چرخ با

 !ینه بابا کدوم شخص-

 :ادامه داد یو لحن بامزه ا یعصب یبا خنده  و
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 یبود که به خودم و خودش ربط داشت ماشاال با وجود اون همه دختر خاله  یشخص هیهم عموم یلیاتفاقاً خ-
 !هم باشه یتونه شخص یکه داره مگه م یا یرنگا وارنگ

 «!وونهید گهید هیچ یو خصوص یعموم یگ یم یمعلوم هست چ»ام گرفته بود و با همون خنده گفتم: خنده

 .دیکش یصدا دار پوف

 .گهیخورد کرده د یو حساباعصابم-

 .قالب کردم دنیشن یهم برا یهام رو تو دست

 .شده یچ نمیکن بب فیخب تعر-

 میر یسرمون باهم م ریخ»و حرکت دست هاش گفت: ییهم فشرد و با ادا یحرص دندون هاش رو رو با
 «.ادی یحرص بخورم و کالً از دماغم در م دیاما من همش با میکه خوش بگذرون یمهمون

 :صورتم ادامه داد یو نشون دادن دو انگشتش جلو یعصب یبا حالت و

 یهم هر و کر م یگرم گرفته، تازه کل یحساب زشیعز یبا دختر خاله ها نمیب یم ستیکه حواسم ن قهیدو دق-
بگو بخند راه انداخته،  یو اون جور زنه یباهاشون حرف م دمید یوقت یعنیشه سوگند  یکنن باهم. باورت نم

 .مردم یم تماز حسادت داش یول یدون یو خفه کنم، نمشدم دلم خواست همه شون وونهید

افتادم  یروز ادیفکر فرو رفتم و  یلحظه تو یکه زد برا ییآن خنده ام محو شد، با حرف ها هیکه  دمیهم خند باز
بودم، خودِ من هم چه قدر حسادت کرده بودم و بعدش هم اون  دهیرو با بهاره گرم صحبت د ربدیه یکه وقت

ً نکنه حرف ها ربدیکه به ه یاحمقانه ا یحرف ها  یزده بودم. آب دهنم رو مضطرب از گلو فرو دادم؛ واقعا
 رخساره درست باشند؟

اگه  یم ولکن دایاون حال پ یبرا یمنطق لیتونستم دل یناشناخته بود و واقعاً نم یمن حس یحس برا نیا اما
 !؟یچند روزه بوده باشه چ هیوابستگ هیرخساره فقط  یبرخالف حرف ها

 .شدم دهیکش رونیبهاره از فکر ب یصدا با

 گم؟ یم یچ ید یگوش م-

به نظرم  یآره خب ول»که روش نشسته بود گفتم: یو با گرفتن کردن عرق سرد دمیام کش یشونیپ یرو یدست
که  ییدخترا نیعاشقته و دوست داره، خب اون از ب یلیکه خ یخودت گفت. یکن یم تیو اذخودت یالک یدار

و نگران  یقدر حرص بخور نینداره که ا یلیتو رو انتخاب کرده پس دل یزن یراجع بهشون حرف م یاالن دار
 «!یباش

 ست،یکار کنم دست خودم ن یآره حق با توئه اما خب چ»گفت: یشد و با ناراحت لیحا نییهاش سمت پا لب
 «.شم یو زنده م رمیم یم نمشیب یم گهید یبا دخترا یشه وقت یاورت نمب

 :ادامه داد یکم رنگ یبا خنده  و

 .هم بهش غر زدم یکوفتش کردم کل چارهیب یرو واسه  یمهمون یدون ینم یول-
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ً  یخسته نباش-  !واقعا

 .کردم یقاط هویگفتم که دست خودم نبود -

 «آخه؟ هیچ چارهیاون ب ریتقص یخب اشتباه کرد»گفتم: زیآرنجم به م هیسرم گذاشتم و با تک ریرو ز دستم

سوگند  هیچ یدون یم»کرد و با منقبض کردن چونه اش، درجواب گفت: یدستش باز یکم با انگشت ها هی
ً ینفر رو شد هیشه و  یعاشق م یخب راستش آدم وقت خواد اون آدم فقط و فقط مال  یدوست داره دلش م دا

چون  تهیاما واقع باشهخنده دار  دی. شایکنیره حسادت م یهم که روش راه م ینیبه زم یخودش باشه، ح... حت
ً یمن دق  «.میجور نیا قا

باز تو خودش رفت.  زد،یکه درموردش حرف م ییماجرا یادآوریو با  دیکش یبا گفتن اون حرف نفس پرحرص و
کرده  زیشدنش رو از اون حس پررنگ حسادت که وجودش رو لبر تیتحت فشار بود و واقعاً اذ یبنظر که حساب

 .نمیتونستم بب یم یبود، به خوب

قلب مردد و متالطم من هم اثر گذاشته  یحرف هاش باز من رو به فکر فرو برده بود و چه قدر کالمش رو با
 !بود یقشنگ و لذت بخش یواهآدم و چه خواد خ هیداشتن  یتمام برا یِ بود. خود خواه

 !داشتنِ تمام معشوق یبودن مطلق تو کتاریبود؛ د یو ملموس فیکه از عشق داشت واقعاً حس لط یحس

کردم از  یم یکردم. سع یطور بهاره فکر م نیکه رخساره بهم زده بود و هم ییطول کالس مدام به حرف ها در
 !دمیرس یکه رخساره بهم گفته بود م یکنم و هر بار هم به حرف یجمع بند هیحرف هاشون 

 کهی یمن و بهاره که هر کدوم تو یتوجه یبه خاطر ب یدو سه بار یصفار یبود و آقا یخنده دار تیوضع یلیخ
 "یهان"و  میکرد یرو نگاه م گریهم د جیتذکر داد و هر بار هم بهت زده و گ میکرد یم ریخودمون س یعالم برا

 .میگفت یهمزمان م

 تیمورد بودن حساس یهم از ب یو کم دمیصورت بهاره رو بوس لمیتموم شده بود و بعد از جمع کردن وسا کالس
کم کنم. در آخر هم رفتنم رو به  شیکردم از اون ناآروم یکه نسبت به مسعود داشت، براش گفتم و سع ییها

از اون موضوع خوشحال شده هم  یکردم که حساب فیمامان محلقا، براش تعر شیباباجون و موندنم پ یخونه 
 .بودند کیباباجونم نداشت و بهم نزد یبا خونه  یچندان یبود چراکه آموزشگاه فاصله 

انداختم،  یکردم؛ ناخودآگاه سر خم کردم و به ساعتم نگاه یرو نگاه م رونیچرم دادم و ب یام رو به صندل هیتک
شد و  یتموم م گهیموقع د نیداشتم البته اکالس  ربدیساعت ها با ه نیا شهیهفت بود و هم کیساعت نزد
حوصله ام رو، به  یکردم. با اون فکر ها باز نگاه ب ینه فکر م ایموضوع که اصالً امروز به باغ رفته  نیمدام به ا
 .رو نگاه کردم رونیچرخوندم و ب شهیسمت ش

رو بردارم. با ورود به باغ بالفاصله راه باال رو  لمیشدم و از راننده خواستم منتظرم بمونه تا وسا ادهیباغ پ یجلو
آماده کرده بودم برداشتم.  شبیرو که د یگرفتم. با عجله کفش هام رو از پا دراوردم و به اتاقم رفتم و ساک شیپ

رو برداشته  زیجا نذارم اما نه همه چ یحواس پرت یرو از رو یزیفکر کردم که چ یبه اطراف چر خوندم و قدر یسر
رنگ و چرمم گذاشته بودم.  یساک مشک بیج یصبح بعد از مسواک کردن دندون هام، اون رو هم تو یحت بودم

که کنار تختم بود افتاد.  تاریگ ینگاهم به جعبه  یلحظه ا یبرا دیچرخ یهمون طور که چشم هام حول اتاق م



 

 
168 

بود و اون لحظه  بیو بستم. عجمح یکردن، جعبه اش رو با لبخند یکم وارس هیخم شدم و بعد از  امزانو ه یرو
خودم نگهش دارم اما اون فقط امانت بود دستم! باالخره  شیپ خواستیداشتم و دلم م دنشیاز د ینیحس غمگ

اتاق سامان بردم که الاقل  هرو ب تاریگ نمش،یتونم ب یم یدونستم باز ک یدل کندم و از جام بلند شدم. چون نم
 .اون بتونه بهش پس بده

 نیشدم و هم ریسراز نییبرداشتم. از پله ها به سمت پا نیزم یدوش انداختم و ساکم رو از رو یام رو رو کوله
 !شدم ربدیدرکمال تعجب متوجه ه دم،یآخر رس یهوا سر باال گرفتم و به دو سه پله  یکه ب

کرد.  یلفن صحبت مدستش رو به کمر زده بود، با ت هیکه  یبود و درحال ستادهیا یساختمون با فاصله ا یجلو
ناخواسته و پهن  یاومدند. لبخند رونیطور مادر جون از ساختمون ب نیبعد هم عمه و مامان و هم یلحظه ا

 .صورتم نشست یرو

دندون  ریدستپاچه ام کرده بود، لبم رو ز یباره بهم قالب شده بود و کم کیکه  یجانیو ه یشدت ذوق زدگ از
 هیکه پشت به بق یگوشش درحال یحرف بودند و اون همچنان با تلفنِ رو. مامان، عمه و مادرجون گرم دمیکش

 یبراق و مشک رهنیکرد. پ یم یط وساختمون ر یجلو کیکوچ یطول باغچه  یشمرده ا یبود با قدم ها ستادهیا
که برق صگک  یا یورن یبود و کفش ها دهیکه مدل اسپرت هم داشت، پوش یپارچه ا یهمراه با شلوار یرنگ
دهنم  یکه انگار تو یبرق گرفته بودند و قلب ی. چشم هام حسابزدیچشم م یرنگش از همون فاصله تو ییطال

پله ها  یآراسته و خوش ظاهر. جلو شهیزده بود و مثل هم هم یمردونه و جذاب پیضربان گرفته بود؛ چه ت
که بهم اشاره  یمامان مثل برق گرفته ها، نگاه گرفتم. در حال یبودم و محو تماشاش بودم که با صدا ستادهیا
 «.سوگند نمیبفرما ا»داد رو به عمه گفت: یم

محابا، گوشم رو پر  یب یاون کوبش ها دنیشن یکه تو یا یبلند قلبم بلند شده بود و وضوح یهم تپش ها باز
دست و دلم رو  دنشیکه با د یبیجگداخته شده بود و باز همون حس ع یحساب جانیکرده بود. صورتم از ه

 .شده بودم که مامان باز صدام کرد رهی. بهت زده بهشون خلرزوندیم

 سوگند جان؟ یستادیچرا اون جا ا-

بود. پلک ها رو باز و بسته کردم  ستادهیا هیشده بود و همچنان پشت به بق شتریب هیاش از مامان و بق فاصله
عرقم کرده از اضطرابم گرفتم و به طرفشون  یدست ها یساکم رو محکم تو یدسته  قیعم ینفس دنیو با کش

. من چم شده بود چرا زنمیم گکردم دارم لن یقدم برداشتن هم برام سخت شده بود و احساس م یرفتم. حت
ً  یچه حال نیرفتم؟! ا یوا م یجور نیا دمشید یتا م  !بود واقعا

من توسط مامان هم، نشده بود و با فاصله  یصدا زدن ها متوجه یقدر گرم صحبت با تلفن بود که حت اون
هوا پخش شده بود و  یکننده اش که تو وونهیبود. باز همون عطر د یاون تماس طوالن ریدرگ یشتریگرفتن ب

ردش رو  شدیتلخ و خنک م حهیااون ر  یریگیبا استشمام و پ شد،یچشم محو م یبود که اگر از جلو ظیاونقدر غل
به گلو  دهیکه نرس ییکرد. ضربان قلبم تند ترشده بود و نفس ها داشیعطرش، پ دنیکشگرفت و با نفس 

 .کردند یشدند و تنفس رو برام سخت م یمتوقف م

باره  کیو فرو دادن  یبه خودم مسلط باشم و و بعد از مکث یکردم کم یبود اما سع یسخت یلیکه کار خ هرچند
که  نیتمام جواب سالمم رو داد و بغلم کرد. هم ییپر رنگ و خوش رو یآب دهنم سالم کردم. عمه با لبخند ی
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 یعمه جون خسته نم یچه کالس یا عهروز جم نیآخه ا»ابروش رو باال داد و گفت: یاومدم تا رونیاز بغلش ب
 «.حداقل جمعه هارو به خودت استراحت بده ؟یش

کنه که وارد  یند داره تموم تالشش رو مخب سوگ»قدم شد و زود تر از من گفت: شیزدم که مامان پ یلبخند
 هیگم  یبهش گفتم. بهش م یلیقدر سخت مشغوله، البته منم خ نیا نهیهم یدانشگاه خوب بشه واسه  هی

 «.ده یکنه و با دوستاش وقت بگذرونه اما گوش نم حیکم هم تفر

 .هم خوابوند یرو یبه روم زد و با فشار دادن بازوم پلک یدو مرتبه لبخند عمه

 .دلم زیبده عز جهیو زحماتت نت فتهیبرات ب یخوب یان شالله که اتفاقا-

 یفرو کرده بود سمتمون م یگوش یکه سرش رو تو یافتاد؛ درحال ربدیتشکر کردم که نگاهم به ه یلبخند با
استرسم دوچندان شده بود و  فشردش،یپا م ریو ز داشتیقرار من برم یقلب ب یاودمد. هر قدمش رو انگار رو

گذاشته بود،  شیبه نما رواش  یعضالن ی نهیکه س رهنشیپ یبدجور بهم قالب شده بود. نگاهم رو جانیه
ً یکردم مستق یجرئت نم یثابت مونده بود و حت دونستم باز هم همون حال بهم دست  ینگاهش کنم چون م ما

 یو ب یمعمول یکه با لحن دیچیگوشم پ یبعد صداش تو یکه نگاهش کنم سالم کردم. لحظه  نیو بدون ا دهیم
کش اومد. پر تعجب از اون  نییتفاوت جوابم رو داد و سالم کرد. لبخندم محو شد و لب و لوچه ام سمت پا

 یزیچ گهید یسالم خشک و خال هیلحنش، هرجور که بود سر باال و نگاهش کردم اما همون طور که گفتم بعد از 
 !نگفت و ساکت شد

دونم  یکرد. نم یم شیاندازه بررس یب یشده و کنکاش زیمشغول بود و با نگاه ر شیلعنت یبا اون گوش زیر هی
لب و با  ریچون ز هیزیمعلوم بود که مشغول خوندن چ یبود که اون قدر غرقش شده بود ول شیگوش یتو یچ

 .کرد یزمزمه م دمیفهم یرو نم لشیکه دل یاخم

 !تفاوت باشه یقدر ب نیآدم ا هیشد  یحال آخه مگه م نیبا ا اما

بکوبم که خورد  نیزم یو محکم رو رمیرو ازش بگ یخواست گوش یکه دلم م یحرصم گرفته بود؛ طور یحساب
 !کرد ینگاهم م یلحظه ا یجور نیحداقل ا دیبشه، شا

. دلخور بودم و پروندیبا همون حواس پرتش م یهم کلمه ا ربدیحرف زدن ه نیو ح زدندیحرف م هیو بق مامان
حال  ریدوباره اش درگ دنیحس کردم بغضم گرفته چراکه من با د شیتفاوت یاز اون همه ب یحظه ال یبرا یحت
ناراحتم کرده بود اما  یحساب کارش نیبود و ا الیخ یب یلیاندازه شده بودم و اما اون خ یب یجانیو ه بیعج

 نکنه ازم دلخور بود؟

 !نرفتم دلخور شده نیکه امروز سر تمر نیاز ا دیشا

 یعمه جون ک یراست»صاف کردم و رو به عمه گفتم: یاومده، صدام رو با سرفه ا یکه بفهمم ک نیا ی واسه
 «ن؟یاومد

 :نگاهم کرد و جواب داد حشیمل یهمون لبخند ها با

 .سر خاک آقاجون میبا مامان و مادرجونت رفته بود میوقته اومد یلیما خ-
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خواستم برم چون  یخودم نم ییجورا هیاومد که هنوز سر خاک آقاجون هم نرفتم البته  ادمیاون حرف تازه  با
رو به حرف با عمه و مادرجون گذشت و هر  قهیرو نداشتم. چند دق شیهنوز هم باورش برام سخته بود و آمادگ

 ستادهیجلوش ا یه منو انگار نه انگار ک داز رفتارش لجم گرفته بو یحساب شد؛یم شتریب ربدیاز ه تمیلحظه عصبان
 !بودم

 چه قد که رفتارش سرد بود. نکنه واقعاً دلخور بود؟ و

 چرا؟ اما

 !بود من بودم نه اون یدلخور م دیکه با یاون تازه

بلند و  یبوق ها یفکر ها بودم که باصدا نیهم یکه اون همه منتظرم گذاشته بود. تو روزیهم با وجود د اون
که چه قدر منتظرش گذاشته بودم حتماً هم  یبه خودم اومدم. وا گبود،یرم در که منتظ یپشت هم آژانس جلو

همه ذهنم رو با رفتارش  اونکه  دونستمیم ربدیرو هم ه میشده بود و مقصر اون حواس پرت یشاک یلیخ
مامان جون من  یوا»گفتم: یمشغول کرده بود. نگاه پر خشمم رو ازش گرفتم و رو به مامان با لحن دستپاچه ا

 «.در منتظر گذاشتم تا االن صداش در اومده فکر کنم یبرم راننده رو جلو دیبا گهید

 متعجب نگاهم کرد و گفت مامان

 «!یباغ بغل یفکر کردم برا دمیدر منتظره؟! االن که بوقش رو شن یآژانس جلو یکه اومد یاز موقع یعنی»

 .چشمم رو بستم و سر تکون دادم هی

 .شیبه خاطر معطلچه قدر غر بزنه  دونهیخدا م-

 :دیگذاشته بودمش، شده بود و پرس نیزم یساکم که رو یتازه متوجه  عمه

 سوگند جان؟ یکه ساک بست یبر یخوا یمگه کجا م-

اورد و به لطف عمه بهم نگاه کرد. ازش دلخور بودم  رونیب یباالخره سر مبارکش رو از گوش ربدیاون حرف ه با
 بشیج یرو تو شیتفاوت رفتار کنم. گوش یکردم احساسم رو کنترل کنم و من هم مثل اون ب یم یو سع

 «!مگه؟ یریم یکجا دار»کرد و گفت: یگره خورده از تعجب، نگاه یگذاشت و با ابرو ها

قبل  قهیتا چند دق فتهیخودش یخواست جوابش رو بدم. پسره  یدلم نم یقدر ازش ناراحت بودم که حت اون
 ً  !کرد یهم هستم و حاال سؤال و جوابمم م ی نه انگار منکه اصال

 :عمه که منتظر بود متبسم گفتم روبه

که تنها  رمیم نیارتیمامان محلقام باباجونم سفر ز شیرم پ یرو دارم م یمدت هی یعنینگفت؟ خب  مامان»
 «.نباشن

 دنیجاخورده بود از شن یانگار که کم کردیهم متعجب نگاهم م ربدیداد و ه یم حیرفتنم رو براشون توض مامان
 !اون کالس ها همچنان قراره ادامه داشته باشه کردیفکر م دیاون خبر. شا
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 گهیبا اجازه من د»باغ گفتم: یبه ورود یدوش جا به جا کردم و نگاه یرو رو فمیمادر جون و عمه ک دنیبوس با
 «.برم

که  نیکردم و نگاهم رو ازش گرفتم. هم یش دهن کنجبرا یکرد. با لبخند یهنوز هم پرمتعجب نگاهم م ربدیه
 «.میریم میآخه ما هم دار متیرسون یما م یبر یخوا یخب حاال که م»ساکم رو برداشتم عمه گفت:

رم  یبذار االن م میرسون یخب آره تو رو هم م»هم با همون حالت عبوسش گفت: ربدیاون حرف عمه، ه با
 « ...در رو یجلو نیماش

خوام مزاحمتون بشم خودم  یممنون نم»گفتم: یبا پلک زدن خمار یجد یلیحرفش تموم نشده بود که خ هنوز
 «.رمیم

هم  ربدیاصرار کرد اما نتونستم قبول کنم. ه یلیکه عمه خ نیخواستم مقابله به مثل کنم. با ا یم ییجورا هی
 یداشتم. بعد از خداحافظ تیرضا یابت حسابب نیانگار از اون همه اصرار و مخالفت من بهش بر خورده بود و از ا

 !نبود نیاز ماش یاما خبر وندمبه اطراف چرخ یاومدم. نگاه رونیاز باغ ب هیاز مادرجون و بق

 !آژانس کجا رفته بود؟ نیجاخورده بود. وا پس ا یحساب

زدم که رفته باشه،  یحدس م دیاوف که چه قدر خنگ بودم. با دم،یدر کوب یجلو یها زهیشن ر یرو ییپا یعصب
فوت کردم و جاده رو  ی. نفس پرحرصگهیخودم بود د ریمنتظرش گذاشته بودم و تقص یالبته حق هم داشت کل

 .کرده بودم عیخودم رو جلوشون ضا یچه طور نیزدم، بب دید

دونستم  ینمهم اومدند.  ربدیکردم که عمه و ه یوار رفته جاده رو نگاه م یا افهیبودم و با ق ستادهیجا ا همون
 !شده بودم عیکنم اما خودم ضا عیخواستم اون رو ضا یرو به انفجار بودم. م تیبدم و از عصبان یچه جواب

 :دیکرد و جاخورده پرس ینگاه عمه

 سوگند جان؟ یاِ پس چرا نرفت-

 :گفت زیتمسخر آم یبود و با زدن لبخند ستادهیهم دست به کمر ا ربدیه

 «!و جا گذاشتهرفته و خانوم نیکه ماش نیا مثل»

 :رو کنترل کنم جواب دادم تمیداشتم عصبان یکه سع یاون حرفش درحال با

 !قدر معللش کردم که باالخره رفت نیبعله متأسفانه، چون ا-

 .متیرسون ینداره، تازه بهتر ما م یبیحاال ع یما شد ول ریتقص یوا ی:اعمه

 .تکون دادم نیآب دهنم سر به طرف یباره  کیقورت دادن  با

 .گهیآژانس د هیزنم  ینه ممنون االن زنگ م-

 یمشک نیکرد به ماش یم دیآژانس تأک یکلمه  یکه رو یدرحال ظینسبتاً غل یو اخم هیپر کنا یهم با لحن ربدیه
 .بلندش اشاره داد یرنگ و شاست
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 !سوگند خانوم متونیبرسون دیبردن اگه ما رو قابل بدون فیتشر "آژانستون"الزم نکرده حاال که -

داد حاال  یزدم. خوبه بچه پرو اول خودش محلم نم یکالمش حرصم گرفته بود و پلک محکم هیاون همه کنا از
 !هم گرفته بود افهیواسه من ق

 نیکه به طرف ماش یتونستم نه بگم و در حال یبا اون همه اصرار عمه نم گهیکردند و د یاصرار م ربدیو ه عمه
 «.خواستم تو زحمت بندازمتون ینم یممنون عمه جون ول»پر تشکر، گفتم: یرفتم با لحن یم

 .نمیبب نیآخه؟ بش یتوهم چه زحمت یزن یکه م هیچه حرف نی:اعمه

 یچرخوند و درحال نیماش یسوئچ رو تو ربدیجلو نشست و من هم عقب. با سوار شدنمون، ه یصندل یرو عمه
لحظه نگاهش روم ثابت شد، هنوز هم  هیسرش رو به پشت سر چرخوند که  رهیخواست دنده عقب بگ یکه م

ً تحمل نگاه کردن به چشم هاش رو نداشتم و حساب کردند،  یام م چهدستپا یاخم هاش تو هم بود. واقعا
 یودم که عمه بعد از سکوتساکت ب ریمس ی. در طمیبالفاصله نگاهم رو با گرفتن به پنجره دادم و باالخره راه افتاد

 :دیپرس یبه عقب، با تبسم ینگاه میو انداختن ن

 عمه جان؟ یقدر ساکت نیچرا ا-

 .نبودم یاصالً راض طیلبم جا دادم چراکه از اون شرا یرو یزور لبخند به

 .یطور نیخب هم یچیه-

که با آژانس  نیسوگند خانوم مثل ا»گفت: زشیآم هیجلو، با لحن کنا ی نهیآ یهم با نگاه کردن از تو ربدیه
 «گم؟ یدرست نم ستیخورده معذبه و راحت ن هیکه  نیراحت تر بودن، فکر کنم واسه ا

 .تاب داد یحرص نگاهش کردم که عمه چشم با

 !میا بهیمگه ما غر هیچه حرف نیوا ا-

 .نیخواستم مزاحمتون بشم هم یفقط نم دینه عمه جون باور کن-

 .وقت عمه جون هی یریکنه به دل نگ یم یهم شوخ بدر ی:البته هعمه

 .زدم یکردم و پوز خند یجلو بهش نگاه ی نهیآ یتو از

 !کنه یم یآره کامالً متوجه ام که شوخ-

 !هم بود ییبه من. عجب بچه پرو نهیآ یلبخند دندون نماش از تو و

 :دیساکت بودم که باز عمه پرس قهیدق چند

 نیا رهیگیحتماً برات م یفکر کنم اگه به داداش بگ یعنی یریگ ینم نیسوگند جان تو چرا خودت ماش یراست-
 .یورو اون ور بر نیقدر با آژانس ا نیا ستیالزم ن گهیشه و د یرفت و آمدت هم آسون تر م یجور

شد و گفت  مونیاما پش رهیراستش قبالً قرار بود بابا واسم بگ»گفتم: یصندل یرو ییکردم و با جابه جا یمکث
 «.صبر کنم دیبا گهیکم د هی
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 !:اِ چرا آخه؟عمه

 یسامان کرده بودم و گفته بود تا زمان نیبود که با ماش یبابا منصرف شده بود فقط همون تصادف نکهیا لیدل
 یودودل بودن لب ر یگفتنش و بعد از کم ی. مردد بودم برانمیبش نینگرفتم حق ندارم پشت ماش نامهیکه گواه

 .هم فشردم

 رمیام رو نگ نامهیگفت تا گواه گهیسامان داشتم د نیتصادف کوچولو با ماش هیراستش من  یعنیخب چون... -
 .نمیبش نیذاره پشت ماش ینم

 «!تصادف کوچولو بود؟ هی یمطمئن»با لحن پرخنده اش گفت: نهیآ یزد و از تو یپوز خند ربدیاون حرفم ه با

و تو سامان نیپس ماش»کرد گفت: یقند تو دلم آب م یو جذابش که حساب کهیت کهیت یدر ادامه با خنده ها و
 «!؟یدرب و داغون کرده بود یاون جور

 !کرد یکم هم دل خور شده بودم. رسماً داشت مسخره ام م هیحرف و طعنه هاش حرصم گرفته بود و  از

 «.قدر سر به سرش نذار نیا ربدیه»که زد عمه هم با خنده گفت: یحرف با

 .کم سرش رو به عقب چرخوند هی و

 نیتازه ا ن،یپشت ماش ینیبش یتون یراحت م الیاون وقته که با خ ر،یرو بگ نامتیآره خب عمه جان اول گواه-
 .مامان و بابات هم راحت تره الیخ یطور

 .طوره نیاوهوم بله هم-

جواب  یا هیگوشش گذاشت و بعد از ثان یرو تو شیزنگ خورد. هندز فر ربدیه یکه گوش میزد یعمه حرف م با
 .داد

 یم یچ نمیدونم حاال بب یگردم، امشبه؟ نم یزهرمار خوبه گفتم زود بر م کی... اِ مگه نگفتم بمون بوته؟یچ-
و دخترا رو اون  امیفقط ب نی! حسهیمشتر یصدا ه؟یصدا ها چ نیدونم. چه خبره اون جا ا یشه، گفتم که نم

 .یگ یم ستدونم با تو... باشه اصالً تو را یمن م یاشجا دور خودت جمع کرده ب

رو  شیگوش یکه صدا یکرده بود. درحال شیسوزونده بود که اون همه عصب یشیچه آت نینبود باز حس معلوم
خب باشه االن  یلیکم چرت و پرت بگو، خ شعوریب یباز شروع کرد»به من و عمه، گفت: یکرد با نگاه یکم م

 «.بابا یتونم حرف بزنم فعالً، خدافظ ا ینم

 :گفت یمیرو قطع کرد و بعد از تکون دادن سرش با اخم مال یگوش

 «.شعوریب یپسره  شیول کرده رفته دنبال البات کیگذاشتمش دم بوت قهیدق دو»

 ست؟یدختره فرگل اون جا ن نی:مگه اعمه

 :کرد جواب داد یبغل رو نگاه م نهیو هم زمان آ چوندیپ یانگشت هاش م نیکه فرمون رو تا آخر ب یحال در
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کرده  یو نقاشخواست بره که هفت قلم خودش یگرفته بود، معلوم نبود کجا م یسرش مرخص رینبابا امروز خ-
باشه همش دنبال قر و فر خودشه. اصالً اشتباه کردم قبولش کردم،  کیکه حواسش به بوت نیا یبود. به جا

 .شکار  یفرستادمش پ یَسر و ِسر داره م نیبا حس دمیکه فهم یهمون موقع دیبا

اگه من  نکهیو اون سر و ضع خودم افتادم و ا روزید ادیآن  هیو  دمیچشمم گرد شد، لب گز کبارهیکه زد  یحرف با
 !یچ دیدیم یرو اون جور

دونست  یبود وگرنه خدا م دهیبود و من رو با اون سر و وضعم ند ومدهیبه باغ ن روزیواقعاً خدا رو شکر که د اما
 !کرد یدر موردم م یچه فکر

 .میدیخونه اشون رس یجلو یکه اصالً متوجه نشدم ک میراه اون قدر با عمه گرم حرف شده بود نیب

 «.نیرسوند یکاش اول من رو م»گفتم: نهیبه آ یجلوتر رفتم و با نگاه یکم یصندل یرو

 .مچش انداخت یرو رو شیدست فیک یاون حرفم عمه سر به عقب چرخوند و دسته  با

 .یمن بمون شیخواد امشب رو پ یخب من بهش گفتم، دلم م-

 .تشکر زدم یبه نشونه  یلبخند

 .گفتم نیممنون عمه جون تعارف که ندارم مامان جونم تنهاست واسه ا-

 یاگه بخوا»به عقب، گفت: ینگاه میابروهاش و ن نیب یهم که تا اون لحظه ساکت بود با انداختن تاب ربدیه
 «.جا، تو فقط آدرس رو بگو نیا ارمیمحلقا خانم رو هم م رمیم

 .بهتره یطور نیا ستین یازینه ن-

بود  دهیمامان جون رو بهانه کردم و عمه هم که فهم ییموندنم، اصرار کردند و درآخر هم تنها یبرا ربدیبا ه یکم
 دادینگاهم تکون م یکه انگشتش رو جلو یدرحال میمال یدتکون داد و با لبخن یست سر دهیفا یاصرارش ب

 «خب؟ یفرصت بهم سر بزن نیباشه اما قول بده تو اول»گفت:

 .کردم دییتأ ،یهم گذاشتن پلک هام و لبخند یرو با

 .حتماً چرا که نه-

 یزیرو روشن کرد و راه افتاد. ساکت بودم و اون هم چ نیماش ربدیه یا قهیکردم بعد از دق یعمه خداحافظ از
حواسش  دمید یم یبار وقت کی قهیرو پر کرده بود و چند دق نیماش یکه زده بود فضا یگفت. عطر خنک ینم
 .دمشیکش یم ینیب یمحکم تو ستین

 :دیو پرسکرد، سکوت رو شکست  یرو جست و جو م ابونیکه با چشم خ یدر حال قهیبعد از چند دق باالخره

 گه؟یبرم د دیبا وابانیخ نیهم-

 نیماش یجلو نهیگفتم و باز ساکت شدم که آ یآروم ی "آره  "شلوغ  ابونیو اون خ رونیبه ب یانداختن نگاه با
 «ومدم؟ین روزیچرا د یبپرس یخوا ینم»کرد و با نگاه کردن بهم گفت: میصورتم تنظ یرو رو
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 .تفاوت نشون بدم یو ب الیخیخودم رو ب کردمیم یسع

 .یایب یکه نتونست یداشت یخب البد کار مهم-

 .تکون داد یفرمون گذاشت و سر یرو رو دستش

 دمیدختره فرگل رو هم تنها بذارم، ترس نیتونستم ا یبودن، راستش نم ادیخورده کارام ز هیکه نه اما  یکار مهم-
 .زد بوده بشیغ هویداشتم  اجیبهش احت روزیخان هم که د نیبه آب بده. حس یدسته گل هیباز 

 .کرد ینگاه نهیآ ینگفتم که باز از تو یزیچ

 ؟یناراحت که نشد-

که فکر  نیا یناراحت و دلخور شده بودم اما برا یخبر یو اون همه انتظار و ب ومدنشیاز ن یکه حساب نیا با
نه چرا »م و درحواب گفتم:زد یداشته، لبخند کم رنگ تیمشتاق بودم و اومدنش اون همه برام اهم یلینکنه خ

 «.گهید یناراحت شم خب کار داشت دیبا

 .رو باال داد شیشونیپ یرو یدستش فرمون رو نگه داشته بود و با دست آزادش موها هی با

 یمخصوصاً وقت ،یباغ ازم دل خور امینتونستم ب روزیدونم چرا اما احساس کردم چون د ینم-

 !دمیآژانس گرفتن د یرو رو تیفشار پا

 یآقا جلو یگرفت. حت یم افهیبرام ق یاون جور دینبا گهیخودش بود د ریبود که ازش دلخورم، تقص دهیفهم پس
 !نهیبه زور سرباال کرده بود تا من رو بب نییساختمون پا

 :جواب دادم ارمیکه به رو ب نیا بدون

گرفتم. ممنون  ادیرو که الزم بود  ییزایچ هیجاشم کاف نیکردم. به نظرم تا هم ینه چون عجله داشتم پا فشار-
 .یکه گذاشت یچند روز و وقت نیبخاطر ا

 .نکردم که یکار-

 .کرد زیچشم ر یقیبعد از مکث و نگاه دق و

 ؟یادامه بد یخوا ینم گهید یعنی-

 .باال پروندم یا شونه

 .زیبه خاطر همه چ بازم ممنون هیفعالً کاف یپس برا ستمین یمدت هیبابا جونم  یخونه  رمیدارم م گهیخب د-

 .باال انداخت ییابرو نهیاز آ ن،یسنگ مهین یکیکرد و بعد از عبور از تراف یرو بررس ابونیخ یکم

فضا ها شدم و حالم رو  نیکار و ا ریخوب بود، کمتر درگ یلیمدت واسه خودمم خ نیا یخب راستش رو بخوا-
 !اومدم اون جا یگم چرا قبالً نم یکنه همش با خودم م یحال آدم رو خوب م یلیبهتر کرد. باغ خ
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 افهیاز ق گهید ینرم شده بودم و حت یاز اون کالس ها و اومدنش به باغ کم شیحرف هاش و ابراز خرسند با
 .هم گذاشتم یزدم و پلک رو یقیاومده بودم. لبخند عم رونیهم ب

 .قدر اون جا رو دوست دارم نیکه منم ا نیآره واسه ا-

موشکافانه  یو با نگاه چوندیدست هاش پ یرو تو نیهم ساکت شدم. فرمون ماش با گفتن اون حرف باز و
 :دیپرس کبارهی

 اومده بود باغ؟ روزید یمرتض-

 !دونست یگشاد شده بود. اما اون از کجا م تینها یجا خورده بودم و مردمک چشم هام ب یسؤالش حساب از

برد و  نهیکردم. دستش رو سمت آ دییتأ زیهول انگ یکرد که با تکون دادن سرم و لبخند ینگاه م پرسشگرانه
 .من ثابتش کرد یکامالً رو

 ؟یبگ یهست که به خوا یزیچ-

کردم از جواب دادن طفره  یم یکه سع یدوست نداشتم و طور یلیو اون ماجراها رو خ یزدن درمورد مرتض حرف
 «.یچیبپ دیبا وابونیخ نیوقت، ا هی یاشتباه نر»مقابل گفتم: یبرم با اشاره انگشتم به رو به رو و فرع

 .تکون داد یسر

 .کنم یپس هست اما باشه اصرار نم-

محو و سفت گرفتن کوله ام  یبودم و با لبخند دهیبابت خجالت کش نیاز ا یکه دستم رو خونده بود و کم انگار
واسه پنهان  یزیوگرنه چ یوقت اشتباه نر هیگفتم که  میدیرس ینه سؤتفاهم نشه آخه به فرع»بغل گفتم: یتو

 «.ستیکردن ن

 ً  !بود؟ دهیکشوند و اون سؤال رو پرس یبودم چرا حرف رو به مرتض دهینفهم اصال

 .چرخوند یمتفکرانه به خودش گرفت و لب و دهن حالت

حال بهش حقم  نینشدم اما با ا رشیداره تجربه نکردم و درگ یرو که مرتض یتا حاال احساس یراستش رو بخوا-
 یپروا رفتار کنه! اصالً مگه آدم م یقدر ب نیم که اد ینم

 !رابطه شد؟ هیشه به زور وارد  یکنه؟ مگه م لیتحم یاحساسش رو به زور به کس تونه

 :ادامه داد یمکث با

 یطور نیاما ا مونهیدوست دارم و اونم مثل داداشم م یلیرو خ یطرفه تهش بن بسته. مرتض هیاحساسه -
 .ست دهیفا یب یلیدونم اصرارش خ یشه چون م یم تیاذ یلیخودشم خ

 ریز یشوکه ام کرده بود و چه قدر اون همه درکش رو از اون موضوع دوست داشتم. ذوق یهاش حساب حرف
با  شیکه زده بود موافق بودم و از هم نظر ییبا حرف ها یلیکش اومد. خ یو لب هام به لبخند دیپوستم دو
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بودم چرا حرف رو  دهیهمداشتم. فقط هنوز هم نف تیرضا یموضوع، حساب خودم نسبت به اون تیافکار و ذهن
 !بهش گفته بود؟ یزیچ یجا کشونده بود. نکنه مرتض تیبه ا

 :دیپهن، پرس یدو کوچه  نیب نیکرد و با قرار گرفتن ماش یفکر ها بودم که نگاه نیهم تو

 کدوم کوچه ست؟-

 .دست اشاره دادم با

 .سوم یسمت چپ خونه -

برداشتم و  یصندل یباباجون توقف کرد. ساکم رو از رو یخونه  یمن جلو دییرو داخل کوچه برد و با تأ نیماش
که تا  نشیماش یپنجره  کیرفتم، خم شدم و سرم رو نزد ییشدم. قبل از رفتنم سمت درجلو ادهیپ نیاز ماش

 .نصفه باز بود بردم

 .زیممنون بابت همه چ-

 .زد و سر کج کرد ینیدلنش لبخند

 !نکردم که یگم کار یکنم، باز م یخواهش م-

گرفتم و  یرنگ و خوش رنگ رو نداشتند، با تشر یگستاخم رو که قصد جدا شدن از اون دو چشم قهوه ا نگاه
زنگ در  ن،یرنگ آهن دیبه در سف دنیآب عبور کردم و با رس کیکوچ یلب زمزمه کردم. از جو ریز یا یخداحافظ

 ربدیمطمئن بشه. نگاهم به ه خونهخواست از رفتنم به داخل  یظر مونده بود و مهنوز منت ربدیرو فشردم. ه
بود. انگار امروز اصالً روز  دهیفا یکه مامان جون خونه نبود و زنگ زدنم ب نیاما مثل ا زدمیبود و همچنان زنگ م

 !من بود یبد شانس

خم کرده بود و  نیماش شهیش سرش رو سمت ربدیهم از مامان جون که خونه نبود. ه نیاز آژنس ا اون
 دنیگذاشتم و باز به طرفش رفتم. بارس نیزم یکرد. ساکم رو رو یهم، نگاه م یتو دهیتن ییپرسشگرانه با ابروها

 گهیتو د دیکنم رفته باشه خر کرف ست،یمامان جونم خونه ن»پنجره گذاشتم و گفتم: یدستم رو لبه  نیبه ماش
 «.بشه داشیپ گهیمونم هر جا باشه االناست که د یجا منتظرش م نی. اشمیبرو مزاحمت نم

 .باال انداخت ییتعجب نگاهم کرد و ابرو با

 !شه یم کیداره تار گهیاما هوا د ؟یکوچه منتظر بمون یتو یخوا یم یعنی-

ن نداره نه امکا ،یجا بمون نیا ییتونم اجازه بدم تنها ینم»از طرفم باشه گفت: یکه منتظر جواب نیبدون ا و
 «سوار شو

رخساره تو  شیپ رمیم ومدین دمیمونم اگه د یکم منتظر م هیشه  یم داشیگفتم که هر جا رفته باشه باالخره پ-
 .نگران نباش

 «.اما هستم»من رو بکنه گفت: تیو کم ظرف چارهیفکر دل ب نکهیراحت بدون ا یلیچشمم زل زد و خ تو

 :لب زدم یبه تالطم افتاده بود و با دستپاچگ دلم
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 ...م... ممنون اما-

 .دیهم کش یهاش رو تو اخم

خاله  یخونه  یبر یخوا یم یبرمت گفت یم یباشه هر جا بخوا گهیخب سوار شو د ،یکن یتعارف م یلیتو خ-
 آره؟ گهید

فکر  نیسر برم سر خاک آقاجون و با ا هیخواست حاال که فرصت هست  یفکر رفتم؛ دلم م یتو یلحظه ا یبرا
 یبرم نم دیهم با گهید یجا هیتازه  ست،ین یواسه نگران یتو برو همون طور که گفتم جا»گفتم: ربدیرو به ه
 «.کیبوت یبر گهیبهتره د رمیوقتت رو بگ نیاز ا شتریخوام ب

 یکردم که با لحن ینگاهش م یبدون توجه به حرفم دستش رو سمت در اورد و برام بازش کرد. همون طور اما
 .و هاش بهم اشاره دادو حرکت ابر یدستور

 .سوار شو-

شد و قبول کردم. با برداشتن ساکم  یلوس م یلیخ گهیکردم د یاز اون مخالفت م شتریبود و واقعاً اگه ب مردد
جلو. دستش رو سمتم دراز کرد و با گرفتن  یصندل یبار رو نیبرگشتم و سوار شدم البته ا نیباز سمت ماش

فرمون گذاشت و با  یهاش رو رو تدس د؛یعقب جا داد. بعد از اون به طرفم چرخ یصندل یساکم، اون رو رو
 «؟یبر یخواست یخب کجا م»گفت: ب،یجذاب و دلفر یلبخند

 .هم قرار دادم یچپم رو رو پلک

 شه؟ ینم رتید-

 .گهیکنار، بگو د یحرفا و تعارفا رو بذار نیا گهیقرار شد د-

 :کم دو دل بودم و باالخره گفتم هی

 «.خواستم برم سر خاک آقاجون یراستش م بخ»

 .زد یلبخند

 .حتماً چراکه نه-

با گرفتن دنده عقب و خارج شدن از کوچه، سمت مقصد مورد نظر حرکت کرد. خداروشکر  یا قهیبعد از دق و
 ادهیپ گهیرو متوقف کرد و با هم د نیبهشت زهرا ماش ی. جلومینداشت یمعطل یلیسبک شده بود و خ کیتراف
ها پهن کرده بودند  زیچ جور نیبساط گل و شکالت و ا یدرب بزرگ و سبز رنگ بهشت زهرا عده ا ی. جلومیشد

 .کردند یم دیهم دورشون جمع شده بودند و خر یزدند که عده ا یها رو داد م متیق ینسبتاً بلند یو با صدا

 یاسفند تو یش رو حساب کرد. بوکرد و زود تر از من پول یدست شیپ ربدیشاخه گل رز قرمز، گرفتم که ه چند
 یظیدود غل یاسفند دود کن که حساب یِ فلز یهوا پخش شده بود و دو سه تا بچه هشت، نه ساله با ظرف ها

بود و من رو به  یا یدوست داشتن ومطبوع  یرفتند. بو یم گهیبه طرف مزار د یهم راه انداخته بودند از مزار
کرد و  یم فیمن و سامان تعر یرنگ یچشم ها یاندازه  یب یاز قشنگ یکس یوقت شهیهام برده بود. هم یبچگ
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 یکردند آقاجون بالفاصله از مادر جون م یاز من بزرگ تر بود، دوقلو خطاب م یسامان چند سال نکهیما رو با ا
رفت و با ظرف اسفند دود کن و  یبه آشپز خونه م عیمادر جون هم سر وخواست که برامون اسفند دود کنه 

لب زمزمه  ریرو ز یچرخوندش، هم زمان هم ذکر یدور سرمون م یاومد و چند بار یبه طرفمون م ظشید غلدو
 .اون روز ها تنگ شده بود یکرد. چه قدر که دلم برا یم

ً یمزار آقاجون که تقر سمت . هنوز سنگ دیسف ولیرز و گال ی. سر مزار پر بود از گل هامیبود رفت یورود کینزد با
خاک  یگل رو رو یشده بود، گل آلود بود. شاخه ها دهیکه روش پاش یکم به خاطر آب هیقبر رو ننداخته بودند و 

قبر  یکه باال یرنگ یپالکارت مشک یآقاجون رو سما دنیزانو هام، کنار مزار نشستم. با د یگذاشتم و آروم رو
بعد از خوندن  ربدیشده بود. ه یآور ادیدوباره برام  زیمه چشدند، ه ریصورتم سراز یمحابا رو یبود، اشک هام ب

 یداشت با لحن متأثر یچشم هاش بر م یرو از رو شیدود نکیکه ع یمن در حال یراحت یبرا یفاتحه ا
 «.دور و ورام نیو پخش کنم هم رمیبگ یزیچ هیرم  یمن م»گفت:

از  یا ختهیو اون همه همهمه و سر و صدا که آم تیجمع لیخ ونیبا گفتن اون جمله از اون جا دور شد و م و
شکستن  یفرصت بود برا نیها بود، محو شد. با آقا جون تنها شده بودم و بهتر ونیو ش هیصوت قرآن، گر

که مجال رو ازم  یا هیدست چنگ زدم و گر یدلم مونده بود. خاک نم دار مزارش رو تو یکه رو ینیبغض سنگ
 .و زارم زدم ختمیپر بود اشک ر یگرفته و حساب شهیاز هم شتریاون فضا ب یکه تو یگرفت. تلخ و با دل

بعد از اون همه  کبارهیکه  یگذشته بود و اشک ،یتموم نشدن یاز اون خلوت پر درد و افسوس ها یا قهیدق پنج
تکوندم و بعد از نگاه پر از حسرتم  ،یدست دنیشده بود با کش یخاک یخشک شده بود. لباسم رو که کم یزار

بودم اما اون دور ورا  ربدیبه دنبال ه چشمبه اطراف انداختم؛ با  یبلند شدم. نگاه نیزم یبه خاک آقاجون از رو
 ریهم غ یا گهید زیشد؛ عز یذهنم تداع یشهرزاد تو ادیآن  هیمزار ها به حرکت دراومد و  ینبود. چشم هام رو

 ...تماز آقاجون اون جا داش

ً یوقت بود که بهش سر نزده بودم؛ تقر یلیخ  لیگذشت. دل یکه اومده بودم م یبار نیاز آخر یدو سه ماه با
 سر نزدنم هم فقط به

شدم و تا چند روز مثل افسرده ها بودم.  یم تیو اذ ختمیریبهم م یمزارش کل دنیبود که هر بار با د نیا خاطر
کم اون ور تر از مزار آقاجون  هی. سمت مزارش که امیبه بهشت زهرا ب یلیداد که خ یمامان اجازه نم نیهم یبرا

سرخ و معطر بود. دو سال از  یپر از گل ها همبا گالب شسته شده بود و دور تا دورش  شهیبود رفتم. مثل هم
چشم هام باز  یخشک شده  یاون تصادف وحشتناک گذشته بود و چه قدر دلم براش تنگ شده بود، چشمه 

 یو براقش افتاد. تمامت خاطرات بچگ زیسنگ قبر تم یچشمم سر خورد و رو یاز گوشه  یو قطره اشک دیجوش
گوشم؛ دختر بشاش و سرزنده  یبلندش تو یخنده ها یصدا دنیچیشده بود و پ یادآوریمون، برام  رستانیتا دب

 ...بشنومشون تونستم ینم گهیکه د ییاز مشخصه هاش بودند. خنده ها یکیبلندش  یبود و خنده ها

هم فشرده شده بود، با پشت دست  یاون همه خاطره، تو یادآوریموندن نداشتم و قلب دردناکم از  تحمل
 .دمیخودم د یرو، رو به رو ربدیکه به عقب برگشتم ه نیاشکم رو پاک کردم و از جام بلند شدم و هم

 «.گشتم یدنبالت م»گفت: یا هیکرد و بعد از ثان ینگاه متعجب

 .به مزار شهرزاد چشم دوخت رهیخ یا قهیچند دق یبرا و
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 ه؟یمزار ک نیا-

 :زمزمه جواب دادم آروم

 .از دوستام یکی-

 .متأسفم خدا رحمتش کنه-

 :دیدور دهنش پرس یدست دنیپا و اون پا کردن و کش نیا یکه با کم دمیکش یآه

 ؟یچه طور یعنیچرا، -

 :گلوم لب زدم یبغض تو دنیهم گذاشتم و با خز یپلک رو محکم

 ...تصادف هی یتو-

 «.میشه بر یم»نتونستم ادامه بدم و با فرو دادن بغضم گفتم: گهید اما

 .هم فشرد یلب رو متأثر

 .پارکش خوب نبود یجا ،یدر اصل یجلو ارمیب ونیباشه، پس من برم ماش-

دوش انداختم و آروم  یتم بود رودس یگذرا رفت. کوله ام رو که تو یکردم و بعد از نگاه دییتکون دادن سر تأ با
شلوغ  یرفتم. حساب ینذارم، سمت ورود گهید یمزار ها یبا دقت حرکت کنم و پا رو کردمیم یکه سع یدرحال

بود و اضطراب و  دهیچیفضا پ یتو یزار و هیگر یپرسوز نوحه خون ها همراه با صدا یبود و پر رفت آمد. صدا
 .کردند یرو به آدم منتقل م یزیحس هول انگ

 یتیجمع نیکه خودم رو از ب نیکردم و هم یغم به اطراف نگاه م ظیغل یو اون بو اهویزده از اون همه ه بهت
 ریدست فروش که دوره ام کرده بودند گ یچند تا دختر و پسر بچه  نیبودند عبور دادم ب یکه مشغول خاکسپار

که ازشون گل و شکالت بخرم،  استندخو یزم مافتادم. محاصره حلقه شون شده بودم و با خواهش و التماس ا
 یبچگانه اش مدام اصرار م فینازک و ظر یو با صدا دیکش یمانتوم رو با دست م یشون مدام لبه  یکی یحت

بود که  یدورم شلوغ کرده بودند؛ اون قدر چهره هاشون معصوم و اصرار هاشون خواستن یکرد. بچه ها حساب
رو بهشون زدم و چند تا گل و دو سه بسته شکالت ازشون  یو لبخند بفرستمشون یدست خال ومدیدلم ن

مانتوم،  یشدن لبه  دهی. هاج و واج از اون همه کشدادندیعبور نم یاما ول کن نبودند و همچنان اجازه  دمیخر
از پشت سر، دستم رو گرفت و محکم فشرد.  یتمام کس یریهمون لحظه با غافلگ یکردم و تو ینگاهشون م

 !بود ربدیشد ه یبه عقب برگشتم. باورم نم دهیدادم و ترس تآب دهنم رو قور 

 !که قصد سکته دادن من رو داشت نیمثل ا نیخدا ا یکردم. وا یدستم نگاه م یدست چفت شده اش تو به

محاصره  نیمن رو از ب عیسر یو با حرکتزدم  یپلک هم نم یهام گر گرفته بودند و متعجب از حرکتش حت دست
آقا، آقا واسه »پرخواهش گفت: یشون با ذوق یکیکه با اعتراض بچه ها رو به رو شد و  دیکش رونیبچه ها ب ی

 «.دیخانومتون گل بخر
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 ربدیفرستادم. به ه نییاز گلو پا عیهام گرد شده بودند و آب دهنم رو با همون حالت بهت زده ام سر چشم
 یرو به بچه ها خنده  طنتیچشم، با ش یرو شییو جا به جا نکشیاوردن ع نییکردم که بعد از پا ینگاه م

 «.خانوم من خودش گله»گفت: زیر یهمراه با چشمک یکرد و با لحن بامزه ا یتمیقشنگ و خوش ر

کردم  یباز مونده بود و اون لحظه حس م یکه دهنم حساب یخنده و من ریزدن ز یاون حرف بچه ها همگ با
 !زنه یام م نهیاز س رونیقلبم ب

لب فشردم؛  یشدند. دندونم رو محکم رو یام خارج م ینیکه از ب یتند یبدنم حرارت گرفته بود و نفس ها تمام
باال رفته بود  یدهنم حس کردم و تپش و ضربان قلبم اونقدر یشور خون رو تو یمزه  یلحظه ا یکه برا یطور

کردم اون  یم یشنوند و سع یم واطراف هم اون کوبش بلندش ر یم آدم هااز خود ریکردم به غ یکه حس م
 .کنترل کنم یاندازه رو کم یب جانیه

اندازه اش  یو حرارت ب یگرم ریبود که پوست نازک دستم ز یمردونه ا یدست ها یهمچنان رو رمیمتح نگاه
عرق کرده بود و هنوز  یدستش رو باز کرد، دستم حساب میاومد رونیکه از بهشت زهرا ب نیلمس شده بود. هم

دنبالش راه افتادم.  هرفت و من هم ب نیسمت ماش یحرف چیو بدون ه لکسیاز حرکتش در تعجب بودم. ر
 یخوام فقط م یعذر م شیپ قهیبه خاطر حرف چند دق»باال برد و گفت: یرو کم نکشیکه سوار شدم ع نیهم

 «.دنکم بخن هیخواستم اون بچه ها 

 .کردم دییتأ جمینتونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم و با حرکت چشم هام و حالت گ هنوز

اومده بودم و غرقِ لذت از حس  رونیب یجیاز اون حالت گ گهیکردم، حاال د یرو نگاه م رونیب نیماش شهیش از
 یکردم. حت یذوق م یبیو به طرز عج دمیخند یبودم. خود به خود و با نگاه کردن به دستم م شیپ قهیچند دق
ام  ینیها داخل ب وونهیبود مثل د تهرو که به جا گذاش یبرده و عطر ینیب یمورد دستم رو جلو یب یچندبار

که وجودم رو غرق  بیحس عج هیداشتم،  یبودم. چه قدر اون لحظه که دستم رو گرفته بود حس خوب دهیکش
 یدست هاش وجودم رو تبدار کرده بود و انگار که اون لحظه به جا یاندازه کرده بود. گرم یب یدر لذت و شعف

بودم و درک اون  رونی. از اون حال خودم حفشردیاش گرفته بود و م هدست ضمخت و مردون یدستم قلبم رو تو
 !زده شده بودم جانیاون همه ه ،یمسئله ا نیآخه چرا به خاطر همچ دیگنج ینم لمیدر مخ بیحس و حال عج

 .حال ممکن رو داشتم نیکه اون لحظه بهتر یطور

زنگ تلفنم به  یکردم که با صدا یرو نگاه م رونیب نیماش ی شهیلب هام بود از ش یکه همچنان رو یلبخند با
 رونیکوله ب یرو از تو یصاف نشستم. گوش یصندل یجمع جور کردم و رو یلبم رو کم یخودم اومدم. لبخند رو

به روم زد، تماس  یکه لبخند ربدیبه ه ینگاه میبه صفحه اش انداختم؛ شماره مامانم بود و با ن ینگاه دم،یکش
 .رو وصل کردم و جواب دادم

 الو... جانم مامان؟-

 :گوشم که گفت یمامان تو یصدا دنیچیبعد پ یلحظه ا و

 ست؟یمامان محلقا خونه ن یچرا نگفت نمیسالم سوگند جان، بب-

 :دمیپرس جاخورده
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 به شما گفت نکنه مامان جون زنگ زده؟ یک-

تونه  یو نماون، گفت امشب شیبوده و مامان هم رفته پ ضیعمه مهتابم مر ایبهش زنگ زدم گو یتوکه رفت-
 .عمه زهرات یرخساره، خونه  شیپ یبمونه. زنگ زدم که بگم بر ششیبره خونه و مجبوره پ

 :کردم و گفتم ینگاه م ربدیکه به ه یچرخوندم و در حال چشم

 د؟یندار یکار نمیخب چشم مامان جون، بب یلیطور خ نیکه ا-

 ؟ییاالن کجا نمیبب زمینه عز-

 .رخساره شیپ رمیم ابونمیخ یتو-

 .بوسمت خداحافظ یم زمیخب برو عز یلیخ-

 یباباجون م یخونه  ریمس یکه همچنان تو ربدیکوله ام گذاشتم و رو به ه یرو باز تو یکردم و گوش یخداحافظ
 یتونه شب رو برگرده، پس ب یاز اقوامه که نم یکی یخونه  یعنیگرده  یمامان جونم امشب بر نم»روند، گفتم:
 «.عمه زهرا یو برسون خونه زحمت من

سر خاک مامان زنگ زد  میرفت یوقت»ابروهاش، گفت: نیپرجذبه ب یکله اش جا داد و با گره ا یرو رو نکشیع
 «.ششیاصرار کرد که تو رو ببرم پ یبهش گفتم که محلقا خانم خونه نبودن و کل

 .رخساره شیپ رمینه ممنون اما به مامانم گفتم م-

 .کم باال داد هیهاش رو  شونه

نه ز  یزنگ م ییگفت خودش به زندا یشه، حت یاز دستت ناراحت م یلیمامانم خ یمطمئن باش اگه قبول نکن-
 اونم اومد هان؟ دیزنم اصالً شا یکه خودمم به سامان زنگ م یخوا یگه، اگه م یو م

 .تکون پرخوندم یلب مردد

 ...سرش شلوغه اما یلیروزا خ نیفکر نکنم چون ا-

 ؟یکه مامان رو ناراحت کن یخوا ینم-

 .در مقابل اصرار و تعارف هاش دو دل و مردد بودم همچنان

 .رخساره بهتره شیخب برم پ یخوام ناراحتش کنم ول یمعلومه که نم-

تونه از دستم دلخور بشه  یکه عمه گلرخ با نرفتنم چه قدر م نیرو مشعول متقاعد کردنم شد و ا یا قهیدق چند
دلم »قبول کردم و با پروندن ابروم رو به باال متبسم گفتم: ادشیز یکم فکر کردن با اصرار ها هیو باالخره بعد از 

 «.مونم یعمه م شیپعمه رو ناراحت کنم پس تا مامان محلقا برگرده  وادخینم

 «.یرو گرفت میتصم نیبهتر»گفت: یزد و با خنده ا یزیاون حرفم چشمک ر با

 !تونست خوش اخالق هم باشه یکه واقعاً م نیرفتارش خنده ام گرفته بود؛ نه مثل ا از
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 .توقف کرد یکه کنار مینرفته بود یلیدور زد و خ یشلوغ رو کم یها ابونیخ

 .پرسشگرانه سؤال کردم رونیزدن ب دید با

 ؟یستادیچرا ا-

 یرو از رو شیرو نصفه باز گذاشته بود با خم شدن گوش نیکه در ماش یشد و در حال ادهیپ یحرف چیه بدون
 «!؟یشد مونینکنه پش»گفتم: یکردم و با کج کردن سر به شوخ یبرداشت. منتظر نگاهش م یصندل

اگه »جمع و جور گفت: یزد و با لبخند هیپنجره تک یبود آرنجش رو لبه  ستادهیا نیدر ماش نیکه ماب یحال در
 «.میبخور یبستن هیخوام دعوتت کنم که با هم  یبشه م

هم  یجمع کرد و با ادا و رو شیشونیپ یبه صورتش، موهاش رو از رو یدر ادامه با گرفتن حالت بامزه ا و
 «شه؟یم»پلکش گفت: هیگذاشتن 

از  شیدونستم ب یقبول کردم چون م یاصرار چیبار بدون ه نیخوشحال شده بودم و ا شنهادشیاز پ یحساب
 !باشه که هر دفعه اون همه اصرار کنه و من هم مخالفت نیاگه قرار بر ا شهیاندازه لُوث م

 :جواب دادم یبهش با خنده ا رو

 !نه بگم یتونم به بستن یچون واقعاً نم ستمیقصر نبشه من م رتیخودته اگه د ریتقص نیبب-

 .کرد یلب هاش فشرد و خنده ا یرو رو دندونش

 .دارم تیخوبه. نه کامالً رضا-

 یدندون م ریلبم رو ز ،یاون همراه جانِ یکه از ه گهیدوش به دوش هم د ربدیشدم و همراه ه ادهیپ نیماش از
 .بود ندیدر کنارش قدم برداشتن هم برام خوشا ی. حتمیشد یشاپ لوکس یوارد کاف دم،ییجو

انداخته  نیفضا طن یهم تو ینسبتاً بلند کیموز یداشت. صدا یکیاز اندازه ش شیب یبود و فضا یقشنگ یجا
سرتا پام رو گرفته  یحس و حال سرخوشانه ا یبیبود. لبخند بدجور کنج لبم جا خوش کرده بود و به طرز عج

 دمیرو کنار کش ی. صندلمیبود، رفت دید یشاپ و کمتر تو یاز کاف یکه گوشه ا یزیرف مبه ط ربدیبود. با اشاره ه
 نمیخب بگو بب»داد و بالفاصله گفت: هیتک یرفت به صندل یکم عقب م هیکه  یهم درحال ربدی. همیو نشست
 «؟یدوست دار یا یچه بستن

 .تکون دادم یسر

 .دوست دارم یلیخورم و خ یکنه چون من کالً بستن ینم یفرق-

 «.نیباشه هم یفقط بستن»در ادامه با خنده گفتم: و

 :با حرکت ابروهاش گفت یانداخت و بعد از نگاه جذاب نیرو چ شیشونیپ

 «؟یموافق یشکالت هیدوتا بستن با»

 .هم قرار دادم یکنترل شده لب رو یجانیدستپاچه شده بودم و با ه یباز هم کم مشیمستق ینگاها از
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 .کنه ینم یکه فرقاوهوم گفتم -

دستش  یتو یچوب یبا منو یا قهیشاپ رو صدا زد و بعد از دق یاز کارکنان کاف یکیهمون موقع بود که  یتو
 «.یشکالت یدوتا بستن»رو بهش گفت: یسمتمون اومد. با نشون دادن دو انگشتش و ژست خاص

هارو اوردند و با حرکت  یود بستنز یلیخ یا قهیدور شد با گذشت پنج دق زیکه سفارش رو گرفت و از م نیهم
هم  کیرو برداشتم و مشغول خوردن شدم. موز یبست وانیخواست بخورم، قاشق کنار ل یکه ازم م ربدیسر ه

 تینها یب یبود و فضا دهیچهم پ یخواننده زن تو فیظر یمرد و صدا یخواننده  یچنان ادامه داشت و صدا
 .نشسته بودند، رقم زده بود یزیکه هر کدوم دور م ییزوج ها یرو برا یو قشنگ یاحساس

غرق تماشا کردنش بودم.  یشده، حساب جادیا تیخوردنش بود و با استفاده کردن از موقع یبه بستن حواسش
کرد به طرز خنده دار و  یکه اون همه بهم توجه م نیباز شده بود و از ا قیعم یلب هام ناخواسته به لبخند

کنم  فیرخساره تعر یرو واسه  زایچ نیگفتم اگه ا یور و شوق شده بودم و با خودم مسر تا پا ش یمسخره ا
 !ارهی یحتماً از تعجب شاخ در م

 نیموضوع نشه ا نیا یمتوجه  نکهیا ینظر داشتم و برا ریخوردم کارهاش رو ز یرو م میهمون حال که بستن در
رو سمت دهنم  یکردم. قاشق بست یچشم نگاهش م ریو ز یپروا، دزدک یو ب میمستق ینگاه ها یبار به جا

 یرو به رو شدم. اما چرا اون طور طونشیپر خنده و ش ی افهیلحظه سرم رو باال اوردم با ق یکه برا نیبردم و هم
 !کرد؟ ینگاهم م

 .ام اشاره کرد ینینگاهش کردم که با حرکت چشم هاش به ب کنجکاو

خنده اش شده بودم،  لیرو نگاه کردم. تازه متوجه دل مینینوک ب چشم هام رو، رو به باال چرخوندم و مردمک
برد.  زیم یرو یِ دستمال کاغذ یشده بود. دستش رو به طرف جعبه  فیکم کث هیدماغم  یموقع خوردن بستن

و  لمیلحظه حتماً مثل ف ونکردم ا یسرخوش و خنگ فکر م یچشم هام چهار تا شده بود و مثل دختربچه ها
فکر مسخره،  نیکنه و با ا یم زیام رو برام تم ینیکشه و خودش نوک ب یم رونیدستمال از جعبه ب هیها  الیسر

 شیپر ذوق و کنترل شده، بهش نگاه کردم اما برخالف تصورات چگانه و ب یو با لبخند دمیدندون کش ریلبم رو ز
زد نگاهم  یه در اوج آرامش مک ییتر رفت و با لم دادن و لبخند ها بعق یکم شیصندل یاز اندازه لوسم، رو

به سمتم  زیم یزد و آروم رو یپوزخند طنتیدستمال بود با ش یجعبه  یکه دستش هنوز رو یکرد و در حال
 «.کن زشیتم»ابروش رو به باال آروم گفت: یتا هیهلش داد. با انداختن 

کردم چراکه  یشد و آب دهنم رو دستپاچه فرو دادم؛ اصالً اون حال خودم رو درک نم دهیلب ماس یرو لبخندم
 !شناختمش یکه کمتر از چهار هفته م یآدم یتوجه ها یو تشنه بودم برا صیحر یحساب

 ً بچگانه  یشده بودم و از اون افکار مسخره و مضحک خودم خنده ام گرفته بود آخه اون چه فکر ها وونهید رسما
 !کردم یکه من م بود یا

 یبا لرزش شیام رو پاک کردم و باز مشغول خوردن شدم که يه آن گوش ینیو نوک ب دمیکش رونیرو ب یدستمال
 «.مامانه»نگاه کرد و گفت: یگوش یشروع به زنگ خوردن کرد. به صفحه  زیم یرو

 .جواب داد زیم یآرنجش رو هیبا تک و
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 .جاست نیالو جونم مامان؟ آره ا-

 :به من ادامه داد یبا نگاه و

 .فعالً مامان جان م،یای یم گهیکمه د هیکردم. چشم  شیاصرار راض یباالخره با کل-

 «.هم زنگ زده و گفته ییکه به زندا نیوقته منتظرته مثل ا یلیمامان خ»رو قطع کرد و در ادامه گفت: یگوش

 .رو با دست کنار زد یبلنده بستن هیپا وانیل

 .میبر گهیپاشو که د یاگه تموم کرد-

ً یتقر هم با  ربدیبلند شدم. ه یصندل یاز رو ،یتموم شده بود و با پاک کردن دور دهنم با دستمال میبستن با
 .میاومد رونیاز اون جا ب گهیبلند شد و با هم د شیصندل یکنار صورت حساب از رو ییگذاشتن اسکناس ها

و خرکت  چیسوئ دنیکش رونیشد و با ب ادهیپ نیاز ماش. میدیشون رس یخونه  یساعت بعد جلو کیاز  کمتر
 .سرش بهم اشاره داد

 .شو ادهی. پمیدیرس گهیخب د-

 ییطال یرنگ با راه راه ها یشدم. مقابل درمشک ادهیپ نیرو برداشتم و با چنگ زدن بند کوله ام از ماش ساکم
رو از  دشیکه کدوم خونه شونه، توجه نکرده بودم. کل نکهیموقع رسوندن عمه هم به ا ی. حتمیاش، قرار گرفت

 .میدر رو باز کرد و داخل رفت یو بعد از نگاه دیکش رونیب بشیج یتو

سبز  یها یاهیقرار داشت و پر بود از گل و گ یبزرگ یطرفش باغچه  کیکه  میشد ییبزرگ و باصفا اطیوارد ح
رنگ. از  دیبزرگ و سف یاون ور ترش هم تاب یو قشنگ بود و کم کیکوچ قیآالچ هی اطیح ی گهی. طرف دیو رنگ

 .بود یقشنگ یخونه  یلیکه خ رونیب

بزرگ که  یدر چوب ی. عمه جلومیرفت، باال رفت یم یاصل یکه سمت ورود یو کم ارتفاع ضیعر یچند تا پله  از
 میبود. سالم کردم که با اخم مال ستادهیداده بود، منتظرمون ا یخودش جا یطرح دار رو تو یا شهیش یمربع ها

 یهمه بهت اصرار کنم و کل نیا دیبا ینیببو و عمه ات یایکه ب نیحاال واسه ا»گرانه اش گفت: خیو نگاه توب
 «!رم؟یاجازه بگ

 :که منتظر جواب باشه بغلم کرد و گفت نیحرف بدون ا نیبعد از گفتن ا و

 «.تبا اومدن یخوش حالم کرد یلیخ زمیعز یاومد خوش»

 .میمعمول هر سه داخل رفت یکردم و بعد از تعارف ها تشکر

 .بود یو قشنگ کیش یداخل هم واقعاً فضا یکردم. فضا یجست و جو گرم به اطراف نگاه م یچشم و نگاه ها با

اومده بودن  نیو حس یجان مامان مرتض ربدیه»گفت: ربدیکردم که عمه رو به ه یبه اطراف نگاه م یطور همون
 «.یزنگ زدن اما در دسترس نبود تیکه کارت داشتن، گفتن به گوش نیدنبالت مثل ا
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 ً اومد. بالفاصله سرم رو  یم دنمید یاز بودنم اون جا مطلع شه چراکه حتماً برا یخواست مرتض یدلم نم اصال
 رمیخب پس من م یلیخ»ازش کردم که رو به عمه گفت: یچرخوندم و نگاه معنا دار و پرخواهش ربدیسمت ه

 «.گردم یو برم

 ینگران نباش بهش نم»به خاطرم، گفت: دنیبخش نانیاطم یشد آروم برا یکه از کنارم رد م یدرادامه درحال و
 «.ییجا نیگم که تو ا

و تعارف عمه بعد  ییاون جمله اش خوشحالم کرده بود. با راهنما دنیبا گفتن اون حرف رفت. چه قدر که شن و
 هی. کیبود و هم طور هم ش یبزرگ یلیخ یرفتم. خونه  ییرایسمت سالن پذ یلینسبتاً طو ی یاز عبور از راهرو

شکل موزه به خودش گرفته بود و چه  ،شده بود دهیکه گوشه و کنارش چ ییبا ظروف برنز و مجسمه ها ییجورا
 .شده بود دهیچ قهیبا سل زیقدر هم که همه چ

 یچوب یشدند. در ادامه هم پله ها یو بزرگ بهم مرتبط م یسنگ یسه تا پله  ی لهیلن مجزا که به وسسا دو
نرده ها  یکه رو یقشنگ یها یرفتند و با کنده کار یباال م یشکل که به طرف طبقه  یچیرنگ و مارپ یقهواه ا

 یبهداشت شیبودند، چون جز سرو االب ایکردند. اتاق خواب ها هم که گو یجلب توجه م یزده شده بود، حساب
 .شد ینم دهید نییپا یسالن ها یتو یا گهیدر د چیه

 یسالن و جلو نییرنگ که پا یمشک یراحت ها یآشپز خونه رفته بود تا برام شربت درست کنه. رو یتو عمه
 .شده بودند، نشستم دهیچ ونیزیتلو

 :تمام گفت ییگذاشت و با خوش رو زیم یرو رو ینیشربت برگشت. س ینیبعد عمه با س ی قهیدق چند

 «.بخور عیسوگند جان تا خنکه سر بفرما»

ازش خوردم و رو به عمه تشکر کردم و  یپر شده بود برداشتم. کم یخوش رنگ یرو که از شربت آلبالو وانیل
 «.رو از کار انداختم و بهش زحمت دادم ربدیه یامروز حساب یممنون عمه جون ول»گفتم:

جا راحت  نیکه دوس دارم ا نیو ا یحرف بزن یجور نیا ادی یاصالً خوشم نم هیچه حرف نیاِ ا»کرد و گفت: یاخم
 «.یباش

 .بازم ممنون-

 :دوباره به اطراف گفتم یبا نگاه و

 «.قشنگه عمه جون یلیتون خ خونه»

تو قربونت  هیخوش رنگ و عسل یاون چشما هیبه خاطر قشنگ نیا»گفت: دیو تمج فیزد و با حالت تعر یلبخند
 «.برم من

 :انداخت گفت یاش م گهید یپا یپاش رو رو هیکه  یدر ادامه در حال و

 «جون صدام کنه هوم؟ یگل یاصالً اگه دوست دار ،یدارم باهام راحت باش دوست»

 .زد یکردم که لبخند ینگاه م بهش
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 .کنن یصدام م یجور نیوقتا ا شتریب هیرخساره و بق-

 .گفتم یخنده چشم با

ً حدود و تنقالت برام پر  وهیرو از انواع و اقسام م زیکه م نیگذشته بود. عمه بعد از ا ربدیاز رفتن ه یساعت کی ا
که اصرار داشتم بهش کمک کنم اما مانع شد  نی. با انهیشام تدارک بب یکرده بود، به آشپز خونه رفته بود تا برا

بهم خوردن در سالن  یآن متوجه  هیبودم که  رهیخ ودروشن ب ونِ یزیتلو ی. به صفحه نمیو ازم خواست که بش
 .سالن بود یشدم. چشمم به راهرو

 یسالن ظاهر شد. ناخودگاه لبخند یورود یبعد تو یکم خودم رو مرتب کردم. انگار که خودش بود و لحظه ا هی
امان؟ م ییجان تو ربدیه»سر انداختن صداش گفت: یآشپز خونه با رو یلبم نشست. عمه هم از تو یگوشه 
 «اومد؟

 «.آره مامان جون»درجواب عمه گفت: ینسبتاً بلند یدوباره کرد و با صدا یرو به من سالم ربدیه

اون ور تر از من  یمبل یکه من نشسته بودم. رو ییاومد؛ جا نییحرف به سمت سالن پا نیاز گفتن ا بعد
 «کارت داشتن؟ یبچه ها چ»آشپز خونه گفت: ینشست که عمه باز از تو

 هینداشتن،  یکار خاص یعنی یچیه»گفت: زیم یرو نیماش چیپاش انداخت و با گذاشتن سوئ یپاش رو رو هی
 «.خواستن که من هم همراهشون برم یدوستانه دعوت بودن م هیدور هم

 :به من ادامه داد یبا نگاه و

 .حوصله اش رو نداشتم یول-

فکر کرده بودم و  یمن اون طور ایداشت  یخاصاز حرفش منظور  یعنیچرخوندم.  نیرو متعجب به طرف نگاهم
 !کردم؟ یم ریرفتارهاش رو به نفع خودم تعب یجنبگ یبا ب

کردم آروم حرف  یم یکه سع یصاف کردن صدام سمتش برگشتم و در حال یبرا یبا سرفه ا یا قهیاز دق بعد
من  دیکه نفهم یاوم... مرتض»مضطرب گفتم: یرو بهش با لبخند دن،یپرس یکم مردد بودن برا هیبزنم، بعد از 

 «جام؟ نیا

 :ابروش گفت نیب یتر اورد و با تاب کیکم نزد هیبود و سرش رو  دهیبودن صدام نشن نییکه به خاطر پا انگار

 «؟یگفت یمتوجه نشدم چ جان؟»

اون کلمه از دهنش خارج  ینیریجور ش هیخود بشم،  یاز خود ب یبود که حساب یگفتنش کاف« جان» هی همون
 یکه اون لحظه چه قدر ب ی. وازنهیدهنم نبض م یتو دنشیشن جانیآن حس کردم قلبم از ه هیشده بود که 

 یاز شربت تو ی. کمبدم یجلوش سوت یتابلوم حساب یجبنه شده بودم و هر آن ممکن بود با اون رفتار ها
 .به روش زدم یکرد که لبخند مضطرب یاز رفتارم، نگاه مکم بشه. متعجب  یخوردم تا از حرارت صورتم قدر وانیل

 .رو گفتم ی... م... مرتضزهیخورده گرمم شده، چ هی-

 .گفت یباال گرفت و آهان یسر
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که  نیمثل ا ادیتونه ب یگفت امشب نم یبه سامان هم زنگ زدم ول ینگفتم. راست یزیآهان، نه نگران نباش چ-
 !باغ بود

 یم داشیاون ورا پ شتریانگار ب ستمیچه عجب! من که ن»تم و با حرکت سر گفتم:رو به باال انداخ یا شونه
 «.شه

 .تکون داد نیکرد و سرش رو به طرف یا خنده

 ...وقتا هی! گهیسامانه د-

شروع به زنگ خوردن کرد. چه قدر هم که زنگ خور  یبا لرزش زیم یرو شیقبل از تموم شدن حرفش، گوش و
هم خوابوندم؛  یرو یبا حرص پلک ز،یم ی. با نگاه کردن به تلفنِ رویموقع یو چه تماس ب شهیداشت مثل هم

مبل جواب داد. گوش  یرو ییبه جا ابرش داشت و با ج زیم یفلز سر لج افتاده بودم. از رو کهیت هیرسماً با اون 
 .زدم کهیکردم و به مبل ت زیت

 !تو یباز که زنگ زد هیچ-

 .اولش، کنجکاو شده بودم یاون جمله  دنیبا شن یو اون لحظه حساب دمیشن ینم ییصدا

 .به جون خودت حوصله ندارم نیقول دادم؟! حس یمن ک یذاری. چرا حرف تو دهنم مامیگفتم که نم-

 .لم دادم یصندل یرو شتریراحت شده باشه ب المیکه انگار خ یطور نیاسم حس دنیشن با

گردم. آخه امشب بابا شرکت کار داره و از  یاما زود بر م امیخب بابا م یلی... خیدونم ول ینم ؟یخب که چ-
 .زود برگردم دیمامان تنهاست با ش،یبره ک دیبا یقرارداد کار هیاون ورم واسه 

 ً حرف زدن و  یهم رفته بود. بعد از کم یتو یاون مکالمه حساب دنیام از شن افهیخواست بره و ق یدلم نم اصال
مبل رو  یرو قطع کرد و از جاش بلند شد. با بلند شدنش از رو یکه از پشت تلفن بهش شد، گوش ییاصرارها

 «!داده ریگ یبد جور نیحس»پا و اون پا کردن گفت: نیا یبه من کرد و بعد از کم

 یقدر اصرار م نیخب برو حاال که ا»گفتم: یساختگ یبا لبخند میدل یباال انداختم و برخالف خواسته  یا شونه
 «.کنه

 .موهاش رو بُر زد یبرداشت و با دست زیم یرو از رو چشیسوئ

 ؟یندار یکنم زود برگردم کار یم یسع یول-

عمه مهتاب  شیدونستم مامان جون شب رو قراره پ یکه م یتمام در حال ییفکر کردم و بعد از اون با پرو یقدر
 «.یو هم برسونکه من ایکم زود تر ب هیشه  یماماجونم برگرده خونه اگه م دیخب شا»:بمونه، در جواب گفتم

 .هم گذاشت یزد و پلک رو یلبخند

 ؟یشماره ام رو که دار نمیاومدم زنگ بزن. بب ریباشه حتماً، اصالً اگه د-
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دونم چرا  یفقط نم یاومد خودش بهم داده بود ول یکه به باغ م یاون مدت یاش رو داشتم چرا که تو شماره
 !نبود ادشی

 .کردم دییحرکت سر تأ با

 .زنگ بزن یداشت یپس کار-

 !یهم عصبان نیاز دست حس یرفتنش ناراحت بودم و حت از

 یالزم ندار یزیمامان جان چ»رفت از همون جا عمه رو صدا زد و گفت: یسالن م یکه سمت ورود یحال در
 «رم؟یبگ

مگه »چهار چوب آشپزخونه ظاهر شد و پرتعجب از اومدن و رفتن هاش گفت: ونیدست، م یتو یریبا کفگ عمه
 «تو؟ یریم یکجا دار

و موهام رونیب رمیبچه ها اما قبلش م شیخوام برم پ یم»که گفت: دمیو فقط صداش رو شن دیچیراهرو پ یتو
 «.مجا بر  نیاز ا امیچون م رمیکه بگ دیبگ دیدار ازین یزیسشوار بکشم. سر راه اگه چ هی

 .خوام ینم یا گهید زیچ ریتازه بگ ی وهیکم م هیخب برو ماماجون فقط  یلی:خعمه

دادم و به آشپز  رونیب یحوصله نفس یشد. ب دهیو درسالن بهم کوب دیچیخونه پ یبلندش تو یخداخافظ یصدا
برداشتم  ز،یت ییهمراه با چاقو نتیکاب یبه عمه کمک کنم. به خواست عمه سبد کاهو رو از رو یخونه رفتم تا کم

 یاومدنم به اونجا اظهار خوشحال زهم ا یو حساب زدیحرف م یو مشغول خورد کردنشون شدم. عمه از هر در
بود  ستادهیگذاشتم و رو به عمه که کنار اجاق ا خچالی یکرد. کارم تموم شده بود، ظرف ساالد رو تو یم

 «که انجام بدم؟ دیهست بگ یا گهیعمه جون اگه کار د»گفتم:

 .زمیممنون عز نیکه سرت گرم شه حاال هم برو بش یگفتم درست کن نیدلم، ساالد رو هم واسه ا زی:نه عزعمه

بود برداشتم و  زیم یرو که رو ییمبل نشستم و کاتالوگ ها یبه روش زدم و باز به سالن برگشتم. رو یلبخند
 دنیخونه بودند و با دقت مشغول نگاه کردنشون شده بودم. عمه هم با د نیزایآروم آروم ورق زدم. مربوط به د

 یاورده م یرو مهد نایا»گفت: یبا لبخند ،آشپز خونه یدستم، با قرار گرفتن پشت اپن از تو یتو یکاتالوگ ها
ت بزن، بردار و هر کدوم رو که خوشت اومد عالم زه،یخودکار رو م هی. میسالن رو عوض کن یمبلمان باال میخوا

 «.یا قهیخوش سل یلیدونم که خ یم

 .باال بردم یبه عقب چرخوندم و تن صدام رو کم شر

 .دیا قهیخوش سل یلیهم خبهتره ماشاال خودتون  یلیخودتون باشه خ ی قهیعمه جون اما با سل یلطف دار-

 «.یاصالً دوست دارم تو انتخاب کن»زرد رنگش گفت: یدستکش ها دنیو با باال کش ستادیچهارچوب در ا نیماب

رو که  یرو برداشتم و چند مدل زیم یعمه خودکاره رو یباز به آشپز خونه برگشت. به خواسته  یبعد از لبخند و
 .و قشنگ بودند عالمت زدم کیواقعاً ش
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سمت راهرو کج کردم و بهم خوردن در سالن شدم. سرم رو  یگذاشتم که باز متوجه  زیم یها رو رو کاتالوگ
 قهیکرد. با گذشت چند دق یبود و مدل موهاش رو نگاه م ستادهیسالن، ا یکنار ورود یقد نهیآ یزدم. جلو یدید

 هم، داخل سالن اومد و

 «ره؟ یاوضاع چه طوره؟ حوصله ات که سر نم»به من گفت: ینگاه با

مبل جا  یزدم، رو ینگاهش کنم، مضطرب لبخند میمستق نکهیدستپاچه شده بودم و بدون ا دنشیهم با د باز
 .انگشت هام گرفتم نیبه جا شدم و دسته هاش رو محکم ب

 .خوبه زینه بابا همه چ-

 .به ساعتش انداخت یاون حرفم نگاه با

 .برم گهیخب من برم آماده بشم که د یلیخ-

رفتند،  یباال م یکه به طبقه  یچیمارپ یکوتاه، سمت پله ها یو با دادن جواب زدیاز آشپزخونه صداش م عمه
 .رفت و نگاه من هم به دنبالش

کاتالوگ ها کنارش بود نشستم و با  زیکه م یمبل یخودم جام رو عوض کردم و رو یسرم گرم کردن دوباره  یبرا
 .شدم دنیبرداشتنشون باز مشغول د

مجله سر  یصفحه  یاومد. از رو نییفضا، از پله ها پا یتو ظشیعطر غل دنیچیکه با پ نیگذشت تا ا یربع هی
بدون پلک زدن، همچنان  صمیشده بود و انگار که عقل از سرم پرونده بود و نگاه حر رهیباال کردم؛ نگاهم روش خ
 یبلند به رنگ مشک نیآست یشرتیو ت شنرو ینیکه چه قدر جذاب شده بود؛ شلوار ج یروش ثابت شده بود. وا

کرده  لیما یاش رو هم به سمت دهیرنگ و سشوار کش ییخرما یمو ها اندامش رو قشنگ کرده بود. بیکه عج
کننده شده بود. رسماً نفسم رو بند اورده بود و محو تماشا کردنش بودم.  رهیهم رنگش واقعاً خ شیبود که ته ر

 !بود ستادهیحال مسخره خارج شدم که جلوم ا اونهم به خودم اومدم و از  یزمان

فرو دادم. متقابالً  زیاضطراب انگ یپام انداختم و آب دهنم رو با لبخند یانتوم رو روم یتا یو با دستپاچگ هول
 «!حواست کجاست؟»زد و گفت: یلبخند

 :پته تته جواب دادم با

 ب... بله... چه طور مگه؟-

 :باال انداخت و متفکر گفت یا شونه

 «؟یانگار تو فکر بود آخه»

 .نه، تو فکر نبودم-

 !محکم تر باشم؟ یتونستم خودم رو کنترل کنم و در مقابلش کم یبودم آخه چرا نم یدست خودم عصب از

 !دادم؟یاز کف م اریرفتم و اخت یقدر زود وا م نیا دنشیاز د چرا
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 .دستش سر باال گرفت یرنگ رو ینگاه کردن به ساعت مشک با

 .نمتیب یمن برم، بعداً م گهیخب د-

سالن بر داره.  لیطو یراهرو یرو که موقع اومدن گرفته بود از تو ییاه وهیقبل از رفتن از عمه خواست که م و
مبل جا دادم و با برداشتن  یرو شتریدلم گرفته بود و خودم رو ب هویکردم، از رفتنش  ینگاه م یبه ورود یبا ناراحت
 .حوصله ورقش زدم یکاتالوگ، ب یدوباره 

 ی قهیقشنگ و سل یاز دو نفر هم شده بود، با تزئن شتریشام رو که تدارکش ب زیده بود و عمه م کینزد ساعت
 زیروزه اش نبود و فقط من بودم و عمه. سر م کی یبه خاطر سفر کار یاندازه اش آماده کرده بود. عمو مهد یب

از اندازه  یب یرفت و نشست. از شدت محبت و تعارف ها ز،یم یبرنج رو سینشستم. عمه هم با گذاشتن د
 !کرده بوداش رسماً خفه ام 

 ً غذا هم باز  نیگرسنه بودم و با اشتها مشغول خوردن شدم. ح یمهمون نواز و خوش بر خورد بود. حساب واقعا
 .و من هم در کمال آرامش جواب دادم دیهام پرس یعمه حرف زد و از باغ و روزمرگ

 یرو برا یگ خانوادگبزر  ی. عمه آلبوم هامیسالن رفت یاز خوردن شام و شستن ظرف ها با کمک عمه، تو بعد
بود و  ربدیه یبچگ یاز آلبوم ها، عکس ها یکی. میسرگرم شده بود دنشونیاز د ینگاه کردن اورده بود و حساب

 یدر واقع بهتر بگم عکس ها ای ینیجن یعکس ها نیاول یهم برام جالب بود چرا که عمه حت یحساب
تولد  نیاز اول ییآلبوم گذاشته بود. عکس ها یبهش داده بودند، تو یدوران باردار یرو هم که تو شیسونوگراف

ً یهاش و دق  پیبامزه و خوشت یپسر بچه  هیشده بودند.  دهیآلبوم چ یکه کنار هم تو شیتا تولد هجده سالگ قا
 زیم یبود. عمه آلبوم ها رو از رو ومدهیهنوز ن ربدیبود اما ه دهعکس هم تموم ش یدرست مثل االنش. تماشا

 «.سوگند جان میبخور ییکه با هم چا امی یبرم باال بعد م یرو م نایا»به روم گفت: یبرداشت و با لبخند

 یبرا یتونستم بهش زنگ بزنم آخه بهونه ا ینم یبود. حت ومدهیهمچنان ن ربدیگذشته بود و ه ازدهیاز  ساعت
گرده و همون جا  یزنگ زدن نداشتم. با مامان هم صحبت کرده بودم و گفته بود که مامان جون شب رو بر نم

کردم چه قدر که  ینگاه م اعتشد بهش زنگ بزنم. به س یرفتن هم نم یبه بهونه  یعمه بمونم و حت شیپ
دش هم کنارم نشست. مشغول قرارش داد و خو زیم یبه طرفم اومد.رو یچا ینیگذشت. عمه با س یم ریزمان د

 «کجاست؟ ربدیه نیپس ا»گفت: وارید یبه ساعت رو یکه با نگاه میبود یخوردن چا

 .گذاشت زیم یرو رو شیچا وانیل و

 .زنگ بهش بزنم هیبذار -

 «.زنم عمه جون یمن زنگ م»کردم و از خدا خواسته گفتم: یدست شیتلفن بره که پ زیخواست به طرف م یم

 .مبل نشست یرو باز

 .بگم یاگه ندار ؟یشماره اش رو دار-

 .ستین یازینه دارم ن-
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 یگوشم چسبوندم. بوق م یرو رو یگرفتمش و گوش یا قهیبودم و بعد از دق یگوش یدنبال شماره اش تو به
ممتدد مجدداً  یشد و بوق ها ینم دهیشن یبار دوم هم گرفتم اما همچنان جواب یداد. برا یخورد اما جواب نم

 !داد ینم همجواب تلفنم رو  یدونست چه قدر سرگرمه که حت یم ای. خدادیچیگوشم پ یتو

 :گذاشتم و رو به عمه گفتم زیم یرو رو ینزاکت انگار نه انگار من مهمونشون بودم. دلخور گوش یب ی پسره

 «.داره ینم بر»

 .رو بخور عمه جون تییزنه. حاال هم چا یخودش زنگ م نهیتماست رو بب ده،یخب حتما نشن-

از فنجونش  یخوردم. عمه هم قلپ شیاز چا یانگشت هام گرفتم و با حرص کم نیفنجون رو ماب فیظر ی دسته
باباش  یهم وقت ربدیه یمسافرت کار ایشبا رو شرکته  شتریب یمهد»هم انداختن پاش، گفت: یخورد و با رو

 «.ومدهیموقع ن نیراحته و تا ا الشیخ یجا بود نیخونه. امشب هم چون تو ا ادیکنه زود ب یم یسع ستین

 :دمینگاهم رو به باال، پرس دنیو کش یاز چا یمبل عقب تر رفتم و با خوردن قلپ یرو دم،یبه سمتش چرخ یکم

 عمه جون؟ دیر ینم یزیچ یشما کالس نمیبب د؟یوقت ها تنها ا شتریب-

 .قرار داد ینعلبک یو گلدار رو تو ینیچ فنجون

 ؟یالسمثال چه ک-

 .براتون خسته کننده باشه دیکم شا هیتو خونه  ییآخه تنها ن،یکه دوست داشته باش یحاال هر چ گه،یکالس د-

 .زد یو پلک آروم حیمل یلبخند

 .خب وقتشم ندارم ی. کالسم نه ولدیو درحال خر رونمیشم چون همه اش ب یخسته که نم-

اصالً، آخه از  دینداد لیچرا ادامه تحص»چونه کنجکاو گفتم: ریپام گذاشتم و با بردن دستم ز یرو رو فنجون
 «!ن؟یبودم دانشگاه هم قبول شد دهیمادرجون شن

 :پر حسرت لب زد یآه بلند دنیو بعد از کش دیمبل سمتم چرخ یاون سؤال کامالً رو با

 .دوست داشتم ادامه بدم اما نشد یلیاوف عمه جان، خب راستش خ-

 :محو ادامه داد یراه با لبخندهم یدار یبا نگاه معن و

 .یو تا آخرش تموم کن یرو درست و حساب یکار هی یتون ینم گهیباشه، د گهید یزایچ یحواست پ یوقت-

ترم دوم  م،یهم کالس بود یدانشگاه با مهد یتو»بهش کردم که قبل از پرسشم، گفت: یموشکافانه ا نگاه
 « ...چه طور دمیدانشگاه بودم اصالً نفهم

 .که زده بودم باال پروندم یابروم رو با حدس یتا هینداد که  ادامه

 ...یعنی-

 «.عاشق شدم»باره گفت: کیهم و به  یحرفم رو بگم با گذاشتن پلکش رو یکه ادامه  نیقبل از ا و
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 :هم فشرد و با لحن داستان گونه اش ادامه داد یشرم رو به همراه داشت لب رو یکه کم یمکث و لبخند با

موردپسندشون نباشه نه، فقط چون تازه وارد دانشگاه شده بودم و  یلف ازدواجم بودن البته نکه مهدهمه مخا-
 یخانواده بودم و حساب یدوست داشت منم مثل زهرا درسم رو تموم کنم اما دختر ته تغار یلیخ امرزیبابا خداب

همه  نیا خودمیب یرو سر حسادت ها آقاجونباعث شد داداش و  رمعقولمیغ یو رفتارا ایلجباز نیهم لجباز. هم
 .کردم و در حق بابات بد یبچگ دونمیناراحت کنم. م

 .کالم رو باز به دست گرفت یکرد و رشته  یدوباره ا مکث

... نییپا یدانشگاه و نمره ها هیطوالن یبتایدادم، غ یدل نم گهیکارِ د چیشده بودم که به ه رشیاون قدر درگ-
 .گهینشد د

خوب تونست با  یلیبرخالف من خ یاما مهد»گفت: یکردم که با تکون سرش و لبخند یم نگاهش یرگیخ با
خوند و االن هم که خدا روشکر  یم ییمایمواد ش هیدقت و تمرکز درسش رو تموم کنه. اون موقع ها مهندس

 «.ستمین مونیواقعاً ارزشش رو داشت و اصالً پش نمیب یکنم م یموفقه اما االن که فکرش رو م

 .گرفت نییبود، نگاهش رو رو به پا دهیآخرش خجالت کش یکم از جمله  هیکه انگار  یطور

 .کردم فیشد که واسه تو تعر یچه چ هویدونم  ینگفته بودم نم یرو تا حاال واسه کس نایا-

زدند.  یبرق م یحساب ،یحرف زدن درمورد عمو مهد یو درشتش موقع  اهیس یکردم، چشم ها ینگاه م بهش
 کیکوچ ینیب ،یمشک یصاف و روشن با چشم و ابرو یبود؛ پوست یشدم واقعاً زن خوشگل و البته جوونتر  قیدق

 .عمه نبود هیاصالً شب ربدیحاال ه نیاما با ا یقلوه ا ییو لب ها

 .او حرف ها، بهش چشم دوخته بودم دنیمشتاقم از شن ینگاه ها با

کار  هیو به من فقط تونستم حواسم یراستش رو بخوا»و خوش فرمش باز تکون خورد و گفت: یقلوه ا یها لب
 «.بود یبدم اونم... اونم دوست داشتن مهد

 .دندون فشرد ریو لب ز دیخند باز

تونستم حواسم رو به چند  ینم یعنیکنم کالً ضعفم بود،  یریگیرو پ زیچ هیکار و  هیتونستم  یفقط م شهیهم-
 .هم زمان بدمتا کار، 

دست و پا مثل  یب یتعجب نکن دخترا»آرومش گفت: یبهش نگاه کردم که با تبسم و پلک زدن ها متعجب
 «.ستیمن کم ن

 نیمنظورم ا دیباور کن ه،یچه حرف نینه بابا ا»گفتم: یزانوش گذاشته بود فشردم و با اخم یرو که رو دستش
 «.نیدار یکه االن خدا رو شکر حال دلتون خوبه و حس خوب نیمهم ا دیگ یم یطور نینبود. آخه چرا ا

 .کرد دییبه دستم تأ یرو با فشار حرفم

ً از انتخابم پش- رو بهم داد،  میزندگ ی هیهد نیچون اون بهتر ستمین مونیاوهوم، همون طور که گفتم واقعا
شانس مادر شدن رو بطور مجدد  گهیتونم باردار بشم و د ینم گهیدکترا گفتن د ربدی. بعد از تولد هوربدمیه
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که کنارِ  نیخواستم دارم و هم یرو که م یهرچ دمیخوب فکر کردم د یناراحت بودم اما وقت یلیخ لیندارم. اوا
 .دوست داشتن برام ثمره داشته، قانع شدم نیکه دوسش دارم و ا میکس

کم ناراحت شده بودم اما عمه اصالً  هیموضوع  نیکه من از ا نی. با ادمیفهم یرو م ربدیه یتک فرزند لیدل تازه
 الیخ یدر ب یزنه و سع یحرف ها فقط خودش رو گول م نیلحظه حس کردم که با ا هیبراش مهم نبود البته 

 :دیمقدمه پرس یب ،یچرخوند و با تعلل ینعلبک ینشون دادن خودش داره. فنجون رو تو

 ؟یحس شد نیا ریتا حاال در گ نمیبب-

 یتو یکس یعنی گهید هیجوون»گفت: یچشمش رو بست و با لبخند هینگاهش کردم که  جیو گ پرسشگرانه
 «ست؟ین تیزندگ

واقعاً  یعنینه »بدون فکر کردن، گفتم:. یهمراه با لبخند یبودم و با شرم خاص دهیکم از سؤالش خجالت کش هی
 «.ستین یکس

آخه من  دم،یببخش پرس»ش، گفت:ا گهیخجالتم شده بود و با لمس آروم انگشت هام با دست د ی متوجه
 «.دمیپرس نیمسئله شدم واسه هم نیا ریدرگ ییسن ها نیهمچ یخودم تو

 .متجب به من نگاه کرد یبه صدا در اومد. کم فونیکه همون لحظه آ میبا عمه مشغول گپ و گفت بود همچنان

 داره؟ دیکه کل ربدیاما؟! ه هیک-

رو  فونیآ ،یسنگ یمبل بلند شد و با باال رفتن از سه پله  یندونستن باال انداختم که از رو یبه معنا یا شونه
 ییطال یسلطنت یبود رفتم. پرده  اطیکه مشرف به ح یبزرگ یبرداشت. من هم از جام بلند شدم و سمت پنجره 

بود!پرده رو  ربدیر که هانداختم. انگا رونیبه ب ینگاه شهیو از پشت ش دمیکنار کش یرنگ و نقش دار رو کم
شده بود اما با باز  ادهیپ نشیکردم. از ماش یکم رنگ، وارس ینور ها ریرو ز رونیتر ب قیکنار زدم و دق شتریب

کم  هیاومد. رفتارش  اطیسوار شد و داخل ح عیسر یلیخ ن،یو برگشت دوباره سمت ماش اطیکردن در بزرگ ح
اورد با رفتن دوباره سمت در،  اطیرو داخل ح نیکه ماش نیچون بعد از ا دیرس یو دستپاچه به نظر م بیعج

به کوچه انداخت. بعد از اون هم در رو محکم و ضرب دار  یو نگاه دیکش یسرک یبرد و دزدک رونیسرش رو ب
افتاده  یاتفاقشده بود نکنه  یچ یعنیاز رفتارش درعجب بودم اما  یاز پله ها باال اومد. حساب عیو سر دیبهم کوب

 بود؟

 .بود ستادهیسالن منتظرش ا یورود یکردم. عمه بعد از باز کردن در، جلو یفکر م یجور نیهم من ا دیشا ای

عمه  یصدا یمتوجه  یا قهیکردم که بعد از دق زیکم گوش ت هیمرتب کردم و باز سرجام برگشتم.  یرو کم لباسم
 :دیشدم که ازش پرس

 ؟یکرد ریچرا د ؟یقد مضطرب نیجان چرا ا ربدیشده ه یچ-

داخل اومد و مثل برق  مهیآشفته و سراس یهمون لحظه بود که با حالت یشد و تو ینم دهیشن ربدیه یصدا اما
از کنارم  عیتر از اون با صدا زدنش، پشت سرش باال رفت. اون قدر سر مهیاز پله ها باال رفت. عمه هم سراس
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و هاج و واج به طبقه  ریبودم و متح هداده بود. سر به عقب چرخوندجواب سالمم رو هم ن یرد شده بود که حت
 افتاده بود؟ یشده بود؟ چه اتفاق یاز رفتارش ناراحت و دلخور بودم اما چ یکردم. حساب یباال نگاه م

فکر فرو رفته  یکنجکاو بودم و از اون رفتارش تو یشده. حساب یزیچ هیمعلوم بود که  شیمگیاون همه سراس از
اومد.  نییباالخره عمه پا قهیکردم که بعد از گذشت چند دق یم یدستم باز یبودم. مضطرب با انگشت ها

 .دلواپس و با حالت نگران صورتش به طرفم اومد

 ...گه یبه من نم یزیچ-

 .ستادمیجام بلند شدم و مقابلش ا از

 شده مگه؟ یچ-

 یازش م یهر چ هیآشفته و عصب یلیدونم اما خ ینم»دست هاش گفت: جیکالمش و حرکت گ شیتشو با
گم سوگند  یگه، م ینم ونیاما حال و روز ش ا ستین یزیچ ست،ین یزیچ گهیم یگه فقط ه ینم یزیپرسم چ

 «به تو بگه ها؟ دیتو برو شا

 .حرفش جا خورده بودم از

 .بشه یازم عصبان دیگه عمه جون. تازه شا یبه شما نگفته، قطعاً به منم نم یاما وقت-

 .دیکش یپوف کالفه

 .کنم یگفت، خواهش م دیدونم اما برو شا ینم-

گرفتم. همون طور که از پله  شینامطمئن راه باال رو پ ییخواست اما به اصرار عمه با قدم ها یکه دلم نم نیا با
 «.اتاق سمت راست»باال اشاره داد و گفت: یطبقه  یرفتم با دست به اتاق ها یها باال م

مردد  نینگران و هچن یبشم کم خیکه باز هم سنگ رو  نیبودم و از ا دیبودم؛ پر از ترد ستادهیدر اتاقش ا یجلو
 .و دو دل

 ً  ؟یگفت چ یم راهیبهم بد و ب تیاگه تو عصبان اصال

 !گفت یاون حالش رو بهم م لیهم دل دیشا اما

و دودل  دیترد یمردد بودم و چه قدر که افکارم اون لحظه ها نا آروم شده بودند. باالخره بعد از کل همچنان
در رو فشردم و بازش  ی رهیکه منتظر جواب باشم دستگ نیبه در زدم بدون ا یگرفتم. ضربه ا میبودن، تصم

 یاتاق با ب ید، مرتب توبو زدهکمرش  یاش رو رو گهیو دست د شیشونیپ یدستش رو هیکه  یکردم. در حال
هم  یبه داخل اتاق برداشتم و در رو آروم رو ی. قدمستادیلحظه از حرکت ا هیمن  دنیرفت. با د یراه م یقرار

شروع کنم و باالخره  یچه طور دیدونستم با یشده بود. نم رهیبهم خ شونشیدرهم و پر یگذاشتم. با چهره 
 .چرخوندم یفشردم و چشم هم ینگاه کردن، لب رو یا قهیبعد از دق

 ...باال... خب امیافتاده و ازم خواست که ب یکه اتفاق نیعمه نگرانت بود گفت مثل ا-

 :دمیکرد که به خودم جرئت دادم و پرس یعبوس و اخمو نگاه م همچنان
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 شده؟ یزیچ-

ً  ،یشه بر ینشده م یزیبه مامان هم گفتم که چ»گفت: یون حرفم با کالفگا با  «.لطفا

آژانس  هی ستین یپس اگه مشکل»گفتم: ریدلگ یدلخور شده بودم و با لحن یرفتار و اون برخوردش حساب از
 «.شه یمن خبر کن البته اگه م یواسه 

 یخوا یموقع شب کجام نیآژانس؟! ا»گفت: شیو درموندگ یهم گذاشت و باز هم با همون کالفگ یرو یچشم
 «مگه مامان جونت برگشته؟ ؟یبر

 .واب دادمو خشک ج یجد

 .کنم اون جا راحت ترم یرخساره، حس م شیخوام برم پ ینه م-

 :ادامه دادم یزیآم هیبا لحن کنا و

 !رهیگ ینم افهیواسم ق گهیهم د یو کس-

ً یاز گفتن اون جمله عقب گرد کردم و باز به طرف در رفتم که سر بعد  رهیدستگ یبه سمتم اومد. دستش رو رو عا
 یچه مرگم شده؟ م یبدون یخوا یم ه؟یچ»هم گفت: یو فشردن دندون هاش رو تیدر گذاشت و با عصبان ی

 « ...یبدون یخوا

 .زد یرو خورد و پلک محکم حرفش

 یزدند و اصالً وضع خوب یدو دو م یکردم از شدت خشم سرخ شده بود و چشم هاش حساب ینگاه م بهش
فرو رفت،  یکش نرمش که کمتش یشل شد و با رفتن سمت تخت، رو رهیدستگ ینداشت. دستش از رو

 دهیچیصورتش پ یرو که تو یمعده اش گذاشته بود و حالت درد یاومد، دست رو ینشست. خوب به نظر نم
 .نمیتونستم بب یبود، کامالً م

تفاوت باشم. به طرفش رفتم و  یتونستم نسبت بهش ب یبود و نم ختهیبهمم ر یتو اون وضع حساب دنشید
 :دمیتخت نشستم. سرم رو سمتش خم کردم و نگران پرس یازش، رو یبا فاصله ا

 کنه؟ یدرد م تییجا نمیبب ؟ینشست هویشده.. چرا  یچ-

 :هم گذاشت و آروم لب زد یرمق شده بودند رو یخمارش رو که از درد ب یاون حرفم چشم ها با

 .یشگیمعده درد هم-

 «ارم؟یبرات قرص ب یخوا یم»گفتم: یا قهیبودم و بعد از دق دهیخوب نفهم یلیرو خ یشگیاز هم منظورش

 .دیبلند کش ینفس

 .خوام یازت م گهید زیچ هیحرفا رو ول کن  نینه، ا-

خشکش رو  ی. لب هادمید یصورتش م یاندازه رو تو یب یقرار یو اون ب ی. همچنان نگراندیبه سمتم چرخ و
 .داد رونیب یتر کرد و مجدداً نفس یکم
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که  یهست یدرحال حاضر تو تنها کس یعنی... یعنیندارم  یاما چاره ا یممکنه نشون بد یدونم چه واکنش ینم-
 .تونم بهش اعتماد کنم یم

 .و دلواپس نگاهش کردم رونیح

 ؟یفتیحال و روز ب نیباعث شده به ا یشده چ یخب بگو چ یکن ینگرانم م یدار-

به حرفام  قهیفقط چند دق»گفت: نیزم یهم قالب کرد و با ضرب گرفتن مضطرب پاش، رو یهاش رو تو دست
 «.کنم یگوش کن خواهش م

 .جون به لب شدم گهیبگو د-

 .هم گذاشت یپلک رو یسکوت با آشفتگ یا قهیاز دق بعد

 ...بگم من... من یدونم چطور ینم-

ش هم فشار دادن چشم ها یاز دهنم با رو یاعتراض باد کرده بودم که قبل خارج شدن کلمه ا یهام رو برا لپ
 «.سوگند من تصادف کردم»باره گفت: کی

 یکوتاه "نیه"دهنم  یثابث شده از بهت، بهش نگاه کردم و با گذاشتن دست رو یزده با مردمک وحشت
سرم  یتو ی. جمله اش مثل پتکدیموهاش کش ی. لبش رو به دندون گرفت و کالفه پنجه اش رو تودمیکش
 نمیبب ؟یچه طور ؟یتصادف؟ ب... باک»و همچنان شوکه گفتم:هاج و واج  یا هیشده بود و بعد از ثان دهیکوب
 «.بگو یزیچ هیهان؟ دِ  ده؟یکه صدمه ند یکس

حال  شونیلحظه صداش رو باال برد و پر هی یکه برا دمیپرس یو پشت سر هم ازش سؤال م یطور نیهم
 « ...لحظه به من گوش کن، ب... باور کن من مقصر نبودم اون هی»گفت:

 :ادامه داد یبا قورت دادن آب دهنش به سخت و

از اون  یزیچ یشد حت یچ هوی دمیبه خدا متوجه نبودم اصالً نفهم نیماش یجلو دیاون... اون بچه خودش پر-
 .ادی ینم ادمی یلیصحنه خ

 .نگاهش کردم و با لکنت انگشت اشاره ام رو سمتش گرفتم یسراسر ترس و نگران یچهره ا با

 !؟یکار کرد یت... تو چ ربدیه ؟یگرفت ریبچه رو ز هیت... تو -

 .و عاجز نگاهم کرد درمونده

 .براش افتاده یچه اتفاق نمینتونستم بب یلحظه اتفاق افتاد، حت هیتو  زیهمه چ دم،یخودمم نفهم-

 !بکنه یکار نیشد چه طور تونسته بود همچ یاز اندازه گرد شده بود. باورم نم شیهام ب چشم

 !اد؟یول کنه و ب ابونیخ یوجدان باشه و اون بچه رو تو یهمه ب نیته بود اطور تونس چه

 .پر از تأسف و شماتتگرم رو بهش دو ختم نگاه
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 !؟یو اومد یول کرد یطور نیتو اون بچه رو هم یعنی-

 .سرش قفل کرد یو کالفه دست هاش رو رو جیگ

 .بشم ادهیپ نینبودم که بتونم از ماش یحال یکار کنم، تو یچ دیدونستم با یآره چو... چون نم-

 یو نگران بود که دلم نم شونیشد و اون لحظه اون قدر پر یم شتریو درد معده اش ب یلحظه شدت کالفگ هر
اگه  یکرد یکاش ولش نم یول»آروم تر، گفتم: یکنم و با لحن تشیاذ شتریخواست من هم با سرزنش هام ب

 «؟یچ فتهیب یبراش اتفاق

ازت  ونیهم»نگران و ملتمسش رو بهم دوخت و گفت: یاورد و چشم ها رونیدست هاش ب نیرو از ب سرش
 «.کنم یشم، سوگند خواهش م یم وونهیبه خدا دارم د ،یبا خبر بش تشیو از وضع یخوام بر یخوام، م یم

 .از جام بلند شدم عیسر یلیاون حرفش خ با

 مارستان؟یکدوم ب-

اتفاق افتاد پس البد  نیخونه ا کینزد»صورتش گفت: یو با فشردن کردن اجزا دیدور لب هاش کش یدست
 «.چهار راه یباال مارستانیبردنش ب

 یکه م نیکردم و هم دییدادم و با حرکت سر حرفش رو تأ یم انیپا شیقرار یو ب یبه اون همه نگران دیبا
 «.نگو یزیبه مامان فعالً چ»گفت: امیب رونیخواستم از اتاق ب

 .باال انداختم یشونه ا رون،یبه ب یدر بود با نگاه ی رهیدست گ یرو دستم

 !برم ییشه که تنها یاما نم-

کم زود چون  هیبگو که نگران نشه. فقط  یجور هیخب پس »فکر کردن گفت: یبه اطراف چرخوند و با قدر یسر
 «.ترکه یداره م گهیمغزم د

 .نشده شیزیخب آروم باش ان شالله که چ یلیخ-

 یفکر م نیشدم. مدام به ا ریسراز نییاومدم. از پله ها با عجله به سمت پا رونیبا گفتن اون حرف از اتاق ب و
 !بهش بدم یقابل باور حیبهش بگم و چه توض یبدم و اصالً چه طور یکردم که به عمه چه جواب

به طرفم اومد. واقعاً مونده بودم که  یمگیبالفاصله با سراس دنمیزد. با د یسالن با حال مضطربش قدم م یتو
 !بهش بگم دیبا یو اصالً چ یچه طور

کرد و باالخره طاقت  یزد بهم نگاه م یچشم هاش موج م یتو یکه نگران یدرحال زشیالتماس آم ینگاه ها با
 :دیو پرس وردین

 گفت؟ یشد سوگند جان چ یچ-

عمه جون  ستین یزیچ»دستم گرفتم آروم گفتم: یخواستم آروم باشه، بازو هاش رو تو یکه ازش م یحال در
 «.گم نگران نشو یکه م یزیفقط از چ
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 .نگاهم حل کرد ینا آرومش رو تو نگاه

 شده؟ ینگران نشم؟ مگه چ یاز چ-

 .پا و اون پا کردن لب باز کردم نیا یفوت کردم و با کم ینفس

 .نیتصادف کوچولو کرده هم هی...خب... خب نیراستش رو بخوا-

تصادف  یچ یعنی»نگاهم کرد و دستپاچه گفت: دهیو ترس جیگ د،یرنگ از صورتش پر کبارهیرو که گفتم  نیا
 «شده؟ شیطور یشده؟ سوگند حرف بزن کس شیهم طور یکس نمیکرده؟ بب

 جواب دادن به سؤالش عاجز و از

م رخنه کرده بود اما دل یتو یدونستم و ترس بد جور ینم یزیاندازه در مونده بودم چون خودم هم هنوز چ یب
 .بسنده کردم ینترسه، به سرهم کردن دروغ یلیکم کنم و خ شیکه از نگران نیا یبرا

 .نیتصادف کوچولو بوده. لطفاً آروم باش هیخب گفتم که -

 .و نامطمئن نگاهم کرد ناباور

تصادف کوچولو به اون حال و روز افتاده بود؟! راستش رو بگو سوگند خواهش  هیواسه  یعنی... یگیدروغ م-
 .کنم یم

 .کم نگرانه هیکه  نیگم، حالش هم به خاطر ا یعمه جون دروغ نم-

 .باال اندختم یبه طبقه  یدر ادامه نگاه و

 .میبر ییجا هیبا هم  دیعمه با نیبب-

 :دیتر از قبل پرس نگان

 کجا؟-

خونه تون اما من  یباال  مارستانیرو که بهش زده بردن ب یگفت حتماً کس مارستان،یب میبا هم بر دیخب با-
ً یدق  .میباخبر بش تشیاز وضع دیدارم با اجیدونم کجاست به کمک تون احت ینم قا

 .گونه اش زد یرو ینگاهم کرد و ضربه ا دهیاز اندازه ترس شیب یاون حرفم با چشم ها با

 ...نکنه یوا-

 .حرفش رو قطع کردم معترض

 نیکنم ا یخواهش م م،یکه بر دیآماده ش دیبر عیحاال هم سر ستین یزینگو ان شالله که چ یجور نیاِ عمه ا-
 .دیقدر هم نگران نباش

شده بود  زونیکه بهش آو ییرفت و مانتو یسمت جا کفش عیسر یلیکرد و خ نییباال و پا یسر دستپاچه
کمه بعد هم آژانس اومد.  هیآژانس رو گرفت و  یرو برداشت و دستپاچه شماره  یبرداشت و تنش کرد. گوش
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داشتم و از استرس  وبهدل آش ی. حسابمیسوار شد یدر منتظر بود و بدون معطل یجلو م؛یرفت رونیاز خونه ب
 .از من نداشت یکندم. حال عمه هم دست کم یناخنم رو با انگشت م یگوشه 

شدن با عجله داخل  ادهی. به محض پمیشد ادهیگفته بود پ ربدیکه ه یمارستانیب یکه جلو دیطول نکش یلیخ
 مهی. سراسمیشد یوارد بخش اصل مارستان،یشلوغ و پر رفت و آمد ب اطی. با گذر از حمیبزرگش رفت یمحوطه 

بالفاصله رو به پرستار  ،یز چوبیم یرفتم و با گذاشتن دستم هام رو یو جلو تر از عمه به طرف بخش پرستار
 یتصادف یبچه  هیکه  نیمثل ا شیپ ی قهیچند دق دیسالم ببخش»هم بود، گفتم: یکه دختر جوون و مو بلوند

 «جا درسته؟ نیرو اوردن ا

داشتم  یکرد. از نگران یرنگ و پر تعجبش رو بهم دوخته بود و بِر و بِر نگاهم م یقهوه ا یپرستار چشم ها خانم
 ن؟یشد رهیخ یبه چ»گفتم: ینسبتاً بلند یو با صدا دمیفهم یاون نگاهاش رو نم لیو اصالً دل شدم یم وونهید

 «نه؟ ایجاست  نیگفتم؟ ا یچ دیدینشن

 .انگش هاش باال اورد نیبهم کرد و دستش رو همراه با خودکار ب یپر اخم و تخم نگاه

همه  نیقدر شلوغش کردن و ا نیفهمم چرا پدر و مادرش ا یبابا من اصالً نم یخرده آروم تر، ا هیچه خبرتونه -
 !آدم خبر کردن

چند »گفت: نشییکرد و بعد از اون هم با نگاه رو به پا یوارس یرو کم زیم ریز ستیبه دهن پرستار بودم که ل رهیخ
 «د؟یباهاشون دار یشما چه نسبت نمیاومدن، بب گهیهم چند نفر د شیپ قهیدق

 .هم فشردم یو لب رو به خودم مسلط شدم یکم

 االن خوبه؟ نمیاون بچه ام، بب یمن خاله -

 .هم قرار داد یرو باال اورد و پلک مطمئن رو سرش

 یاشون وقت گهید یهستند، همراه ها ششیهم خوبه االن هم خواهرتون و پدر بچه پ یلیخ د،یآره نگران نباش-
 .با اصرار پدر و مادر بچه رفتند ستین یمهم زیچ دنید

شدم که همون بچه است  یمطمئن م دیاما با دیکش یاز سر آسودگ یگذاشتم و نفس میشونیپ یرو رو دستم
 :دمیآروم تر پرس یدفعه با لحن نیو رو به خانم پرستار ا

 وردن؟یجا ن نیا یا گهید هیبچه، تصادف نیخودشه؟ اصالً به جز ا دیشما مطمئن-

 .نگاهم کرد متعجب

که خواهر زاده تون  نیو ا وردندیساعت ن نیتا ا گهید هیتصادف یبود بچه  یکی نینه خانم گفتم که فقط هم-
 .دیحالش کامالً خوبه، نگران نباش

 یبوده واسه  دیآخه به من گفتن تصادفش شد»زدم و گفتم: شونمیاز اون حال مشوش و پر یرمق یب لبخنده
 «.نگران شدم نیهم

 .باال پروند ییابرو
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خودش  نیقبل از بر خورد با ماش یعنیهم تصادف نکرده  نیر زاده تون همچگفته خواه یزیچ نیهمچ یوا ک-
 .جوب یو افتاده لبه  دهیرو کنار کش

شه  یم»و سر در گم شده بودم و با فرو دادن آب دهنم گفتم: جیگ یخانم پرستار حساب یحرف ها دنیشن از
 «کدوم اتاقه؟ دیبگ

 .سر کج کرد زیبخش سمت چپ اشاره داد و از پشت م به

 .اتاق شماره صد و چهل و هفت-

که  نیکرد، رفتم. هم یتشکر کردم و به طرف عمه که هاج و واج اطراف رو به دنبال من جست و جو م ازش
 .و جلوتر اومد دیصداش زدم سمتم چرخ

 ؟یکن داشیپ یشد تونست یچ-

 .جا نیآره اوردنش ا-

 «خب حالش چه طوره؟»گفت: مضطرب

خوبه اما  یلیگه خ یخانم پرستار که م»تر کردم و گفتم: یخشک شده بود با آب دهنم کم یرو که حساب لبم
 «.میبهتر مطمئن بش

 ؟یکار کن یچ یخوا یم-

 .بخش اشاره دادم یها یصندل به

 .گردم یبر م دیجا منتظر باش نیا-

بخش به راه افتادم؛ به  یخواستم که منتظر بمونه. تو یخاطر نانیکه با دادن اطم ادیداشت همراهم ب اصرار
در  یگشتم. همون طور یم« صد و چهل و هفت»دادم و همزمان با چشم به دنبال اتاق  یشتریپاهام سرعت ب

از  یبلند "آخ"افتادم.  نیزم یو رو دیپام غلت م،یو دستپاچگ یدقت یآن به خاطر ب هیحال جست و جو بودم که 
بودم افتاد؛ اون  دهیکه پوش ییلحظه چشمم به کفش ها هیه مچ پام گذاشتم ک ینهادم بلند شد. دستم رو رو

پاشنه دار عمه رو به پا  یکه اصالً متوجه نشده بودم کفش ها میزده بود رونیقدر هول و دستپاچه از خونه ب
 داشیکه باالخره پ« صد و چهل هفت»زدم به طرف اتاق  یکم لنگ م هی که یکردم. از جام بلند شدم و درحال

تخت دراز  یرو یبه داخل انداختم، پسر بچه ا یباز بود. نگاه مهیرفتم. پشت در اتاق بودم و در ن کرده بودم،
و  نکرده بودند. ز  یچیاومد و واقعاً هم خوب بود فقط دستش رو تا مچ باند پ یو به نظر که سالم م دهیکش
و خدا رو شکر کردم که  دمیکش یبودند. نفس راحت ستادهیتختش ا نییپدر و مادرش بودند هم پا ایکه گو یمرد

 !گفت یم یچ ربدیبودم پس ه جیحالش خوبه اما هنوز هم گ

 !اما اون که خوب بود دهیبهش کوب نیبود با ماش گفته

با رو پوشه  یمطمئن بشم. دکتر تشیتر شدم تا از وضع کیکم به در نزد هیاومد و  یم ییداخل اتاق صدا ها از
بعد  یکردم و لحظه ا زیکرد. گوش هام رو ت یبود و مرتب ازش سؤال م ادهستیکنار تخت اون پسر بچه ا دیسف

 «شدن؟ یطور نیپسر گلمون چرا ا نیا دینگفت»دکتر که گفت: یهم صدا
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 ادیخواست از چهار را ه رد بشه و ب یم دیدکتر سع یواال آقا»مادر اون پسر که درجواب گفت: یبعد هم صدا و
 اد،ی یداد، داره سمتش م یم راژیو یرفت و ه یور و اون ور م نیا یکه ه نیماش هی دمید هویسمت من، 
از حرکت  ونیشده بود آخه اصالً تعادل نداشت، ا شیزیچ هیپسر جوون بود، واال فکر کنم  هیراننده اش 

 یغیبا ج گهیو د دمیترس یلیمصرف کرده بود! خ یزیچ هینداشت و  یبه نظر که حالت عاد دم،یفهم نشیماش
 یخورد و افتاد بغل جو نیکه بعدش زم دیمن خودش رو کنار کش یبا صدا دیسع دمیکش ابونیکه از اون ور خ
 «.خراش برداشت یجور نیآب و دستش ا

 .خدا رو شکر که پسرمون حالش خوبه یمالحظه، ول یو ب یجوونا ناش نیدکتر:امان از دست ا یآقا

 .کرد دییدکتر رو تأ حرف

بود بکوبه به درخت  کینزد ی. واال من همش تو فکر اون پسر جوونم حتهیکنن نه به بق ینه به خودشون رحم م-
 .باشه وردهیسر خودش ن ییبال اینگرفته باشه  ریرو ز یکه باز کس دوارمیکرد ام یم یبد رانندگ یلیآخه خ

اون حرف ها صورتم از حالت  دنیداده بودم. خشکم زده بود و از شن کهیت واریدر اتاق مات و مبهوت به د پشت
 ربدیه یعنیکنج لبم نشست.  یجیگ یاز رو یشوکه و ناباورم داغ شده بود. اصالً برام قابل باور نبود و لبخند

 مصرف کرده بود؟ یزیچ

 !باشه زایچ نیاومد اهل ا یامکان نداشت چون اصالً بهش نم نه

شده بود. اون  یآور ادیدردناک برام  یشد و داستان تصادف شهرزاد و اون روز ها یداشت منفجر م سرم
ازش سؤال  یفکر کردم، وقت ربدیه یلحظه به حرف ها یدوستم رو ازم گرفته بود. برا نیتصادف تلخ که بهتر

 !متوجه نشده یزیو خودش هم چ ادی ینم ادشی یزیکرده بودم گفته بود که چ

 داشتند؟ قتیبودم درست بودند و حق دهیکه شن ییزایواقعاً چ یعنی اما

 !مصرف کرده بود یزیواقعاً چ نکنه

بخش  یشدن اسم دکتر ها جینشست. رفت آمد ها و پ میشونیپ یسرد رو یفکر کردن به اون حرف ها عرق از
که متوجه  دمیبه عقب برداشتم و چرخ یکرده بود. از در اتاق فاصله گرفتم و چند قدم شتریو اضطرابم رو ب یجیگ

 نیحالش خوبه؟ چرا ا گند،شد سو یچ»گفت: عیتر شد سر کیکه نزد نیاومد. هم یعمه شدم. به سمتم م
 «تو؟ یکرد ریقدر د

 «.میبر گهیشه د یخوبه، م»کردم و گفتم: دییتکون دادن سرم و حالت همچنان شوکه ام، تأ با

خوشحال  یلیخدا رو شکر خ»گفت: یاز سر آسودگ ینفس دنیاش گذاشت بعد از کش نهیس یرو رو دستش
 «.دلم زیراحت شد، ممنون عز المیشدم خ

گوشم که  یعمه تو یصدا یدوباره  دنیچیکه مثل خوره به جونم افتاده بود و پ یبودم و غرق در افکار ساکت
 «ه؟یچه حال نیعمه تو چت شده ؟ ا یسوگند جان خوب»گفت:

 «.گهید میبهتره بر ستین یزیچ»تم:موضوع بشه و متبسم گف یخواستم عمه متوجه  ینم

 ؟ی:مطمئنعمه
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که عمه  میبرنداشته بود شتریب یاما چند قدم میگفتم و راه افتاد «یآره ا»شونه اش  یرو یدست دنیکش با
 .متوجه لنگ زدن پام شد. به طرفم برگشت

 شده؟ یزیچ یلنگ یچرا م-

 .برده بودم ادیپام رو هم از  یحت

 نیو زم دیموقع راه رفتن پام غلت ستین یخاص زیچ دینگران نباش»کرد گفتم: یبه عمه که نگران نگاهم م رو
 «.زنم یکم لنگ م هیکه  نهیخوردم واسه هم

 :و ناراحت نگاهم کرد و گفت متأثر

 «؟یاالن درد دار یعمه جان خوب یوا یا»

 .اولش چرا اما االن یعنینه -

 «.دمیکفش ها رو پوش نیخودمه که ا ریتقص»با اشاره به کفش هام گفتم: و

واقعاً »گفت: ینامحسوس هیبا شرمندگ یشد و بعد از لحظه ا دهیو سمت کفش هام کش نییرو به پا نگاهش
 «.خوام سوگند جان یعذر م زیشد به خاطر همه چ یچ نیخونه عمه ات بب یروز اومد هیشرمنده 

 ایب»نشست و با در اوردن کفشش گفت: واریدارِ کنار د رهیمتصل و زنج یها یصندل یرو حرف نیبا گفتن ا و
 «.پاشنه اش کمتره نایرو بپوش ا نایا ایعمه جان، ب

 .نداره بیع د،یعمه جون پاتون کن ستین مهم

 .کرد یاخم

 .گهید ایاِ ب-

 گهیالبته پام بهتر شده بود و د. مینشستم. کفش ها مون رو با هم عوض کرد یصندل یطرف عمه رفتم و رو به
 میشد مارستانیب یپارک شده جلو یها نیاز ماش یکیسوار  میاومد رونیب مارستانیبعد از ب یزدم. کم یلنگم نم

از سرم  یمادر اون پسر بچه، لحظه ا یو منگ بودم. حرف ها جی. هنوز هم گمیو به سمت خونه به راه افتاد
 هیبه خونه اون فکرها رو از سرم دور کنم.  دنیکردم تا رس یدادم و سع رونیب یرفتند. کالفه نفس ینم رونیب

انداخت  دیعمه کل ن،یشدن از ماش ادهی. با پمیدیکه بود، رس یبعد به خاطر مسافت کم ی قهیدق ستیربع، ب
 دمیپرس یاز خودش م دیبودم اما با دهیبود که شن ییها زیچ ریهم ذهنم درگ نوز. همیو درو باز کرد. داخل رفت

کردم.  یم یدر موردش فکر دیبودم نبا دهیهم اون خانم اشتباه کرده بود به هر حال تا از خودش نپرس دیشا
 .اومد نییربع پا هیخودم رو رها کردم و عمه بالفاصله باال رفت و بعد از  یمبل یشدم. رو یاول مطمئن م دیبا

راحت  الشیکم خ هیبهش گفتم که اون بچه حالش خوب بوده،  ربد،یرفته بودم اتاق ه»و گفت: دیکش یپوف
 یناراحت معده درد، م ای هیعصب یقرص هم براش بردم. وقت هیبود و  ختهیبهم ر یشد. معده اش هم حساب

 «.رهیگ

 دادم.ظ کهیبودم. به مبل ت دهیفهم یشگیرو از معده درد هم ربدیمنظور ه تازه
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 کنه؟ خوبه؟ یکار م یاالن چ-

 .باز هم معلوم بود که ناراحته یکه بهش گفتم حال اون پسر خوبه ول نیبا ا-

 «.ترکه یسرم واقعاً داره م»سرش گذاشت و گفت: یدر ادامه دستش رو رو و

 .شدم زیخ میمبل ن یرو

 ارم؟یبراتون مسکن ب نیخوا یم-

 یازینه ممنون عمه جان ن»سرش بود، گفت: یکه هنوز دستش رو یچشمش رو بست و در حال یلحظه ا یبرا
خسته  یلیتو هم خ ،یباال رو برات آماده کردم اتاق تَه یاز اتاقا یکیسوگند جان،  یباال هست. راست ست،ین

 «.یبخواب یبر گهیبهتره د یشد

 .نیچشم شما هم برو بخواب رنگ به رو ندار-

بره، تو هم  یکه خوابم م هیطور نیامبخش بخورم فقط ابازم آر  دیبره عمه جون، با یخوابم م گهیآره اما مگه د-
 یخورم خوابم حساب یکه م ییآرام بخش ها نیخودت بردار عمه جان راحت باش چون با ا یخواست یزیچ

 .شه یم نیسنگ

 .ریخوابم شبتون بخ یم رمیزنم بعد م یم ربدیسر به ه هیممنون شما راحت باشه منم -

 .شه یکمتر م شیاز زبون تو هم بشنوه نگران یکن یآره خوب م-

 .خرامان خرامان سمت پله ها رفت یریبا شب بخ و

 یبود و مدام با خودم کلنجار م ریدر گ یسالن نشسته بودم. ذهنم حساب یبود و هنوز هم تو کی کینزد ساعت
. دمیسته ام رو از پله ها باال کشگرفتم که برم باال و با هاش حرف بزنم. تن خ میرفتم. باالخره از جام بلند و تصم

 «.داخل ایب»که گفت: یفیخف یصدا دنیشن یبودم. در زدم و بعد از لحظه ا ستادهیاتاقش ا یجلو

 ایب»آروم گفت: ،ینگاه میبودم که بعد از ن ستادهیدر ا یتخت نشسته بود. همون جا جلو یاتاق شدم. رو وارد
 «.نیبش

 فیرو واسم تعر زیمامان همه چ»گفت: ریکف هر دو دستش بهم، سر به ز دنیو کنارش نشستم که با مال رفتم
 «.کرد، ممنون

 :دیبه سمتم برگشت و نامطمئ پرس ینگفتم که بعد از لحظه ا یزیچ

 خودش بود؟ یتو مطمئن-

چونه  ریکه منتظر جواب باشه، باز نگاهش رو گرفت، دست هاش رو ز نیسؤال بدون ا نیا دنیبعد از پرس و
شدم  جیگ یشه! حساب یآخه مگه م»و بهت گفت:  یزانو هاش، با ناباور یآرنجش رو کهیت و با تاش گذاش

 «!هم نداشته؟ یبرخورد نیبا ماش یحت یعنی
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 دینسبت بهش عوض بشه، شا تمیخواست ذهن یزل زده بودم. دلم نم مرخشیبزنم به ن یکه حرف نیا بدون
که  تیواقع دنیبرسونه. شن نیقیکه باورم رو به  ییحرف ها دنیبه خاطر ترسم بود، ترسِ شن شتریسکوتم ب

 .هضمش واقعاً برام سخت بود. دومرتبه سؤالش رو تکرار کرد

 خودش بود؟ یبا توام، مطمئن-

 یم یچ یشنو یمگه نم»گفت: ینسبتاً بلند یو صدا یبار با آشفتگ نیهم با سکوت من روبه رو شد و ا باز
 «چت شده؟گم؟ چرا ماتت برده، اصالً تو 

 .دیبه سمتم چرخ ت،یبر افروخته از عصبان یپر خشمم رو بهش دوختم که با چهره  نگاه

 گرفتنت رو بدونم؟ افهیق نیا لیتونم دل یم-

آره همون بچه »در کنترل خشمش داشتم، گفتم: یکه سع یبلند تر یاون حرفش از جام بلند شدم و با صدا با
 «!نه؟ ای یبهش زد یدون ینم یکه حت یبود. همون بچه ا

 .کرد کیزده از جاش بلند شد، دست هاش رو به کمر زد و چشم هاش رو بار رتیح

 ؟یکن یرفتار م یطور نیتو چته؟ چرا ا-

 زیهمه چ یو تازه متوجه  دیشد فهم یم یرو به خوب *یدنینوش یمون کم بود و موقع حرف زدن بو نیب فاصله
 !کرده بود. پس درست بود یآور ادیکه تمام خاطرات بد رو برام  یزیکه ازش متنفر بودم، چ یزیشده بودم. چ

 هیشده و بعد از ثان رهیکردم. هنوز هم از رفتارم در عجب بود و با نگاه متالطمش، بهم خ یتأسف نگاهش م پر
 «.من که گفتم مقصر نبودم ؟یناراحت یتو از چ»گفت:  یا

 « ...چون ینبود ریآره تو مقص»کج گفتم: یزدم و با لب و دهن یپوزخند

 «؟یشه واضح تر حرف بزن یم ه؟یها چ هیگوشه و کنا نیمنظورت از ا»گفت: جیادامه ندادم که گ و

 .زدم یشخندیر

 !واضح؟-

خمار و کالفه اش از اون همه حرف بار کردن بهش، روم ثابت شد و منتظر جواب که با حرص  یها چشم
 یمتوجه نشد یکه حت یبود *حال یو اون قدرب یواضحه... اون، اون قدر خورده بود یلیخ زیهمه چ»گفتم:

 «!نه؟ ای یاصالً بهش زد

 :ادامه دادم یبا زهر خند و

 .خودشون ینگران تو بودن تا بچه  شتریاون بچه ب یخانواده  ه؟یچ یدون یهه... م-

حرفو زده؟ م...  نیا یک... ک»و لکنت گفت: یسکوت کردن، با ناباور یکرد و بعد از کم یبهم نگاه م شوکه
 «.نخوردم باور کن یزیمن... من چ
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شدم. نگاهش کردم و با  یم ریو دلگ تیاذ شتریداد ب یبه دروغ گفتنش ادامه م یکه هنوز هم اون طور نیا از
اصالً  باشه ؟یدیبه دروغ گفتنت ادامه م یمن احمقم و هنوز هم دار یکن یچرا فکر م»گفتم: یعصب یخنده ا

 « ...یکن ول نیبازم ادامه بده و به شعورم توه

 :منقبض شدم ادامه دادم یو چونه  یبا مکث و

 .زود یلیخ ،یتو نشون داد یواقع یزود چهره  یلیکردم خوب شناختمت اما خ یفکر م-

فهمم  یزده؟ نم یحرف نییهمچ یاصالً ک»و گفت: دیتو موهاش کش یطبق عادت دست یاون حرفم با کالفگ با
 «!گفته من مست بودم؟ یک

 .پر افسوسم روش ثابت شد نگاه

 .موضوع شد نیا یشه متوجه  یهم م یکه از چند قدم یبگه، چون اون قدر خورد یکس ستیالزم ن-

 .شد یم دهیهم ساب یرو تیهام از حرص و عصبان دندون

 .یمثل... م... مثل اون یکیتوهم -

قبل باز هم در  یکنم و مثل دفعه ها هیخواستم گر یفکر کردن به شهرزاد بغض گلوم رو چنگ انداخت. نم با
 .دست و پا باشم و همراه با آب دهنم فرو خوردمش یبرابرش ب

 .تکون داد یسر جیو آشفته نگاهم کرد و گ پرسشگرانه

 ؟یفهمم مثل ک ینم ؟یک-

 .آلودم لب زدم بغض

 .جوون بود یلیو از من گرفت، شهرزاد فقط سه ماه بود که نامزد کرده بود اون خدوست نیکه بهتر یک... کس-

 کرده بود و برام قابل کنترل نبود دایپ یبیحرف زدن صدام لرزش عج موقع

 ری. متحرمیخودم رو بگ ینتونستم خود دار باشم و جلو گهیشد، د ریآگاه با گفتن اسم شهرزاد اشکم سراز ناخود
 .زدم یحرف م یدگیبا عجز و رنج ختمیر یکه اشک م یکرد و من در حال یفقط نگاه م

 .رو نابود کرد شیمثل تو زندگ یکیلذت ببره  شیکنه و از زندگ یخواست جوون یتازه م یوقت-

ادامه  یدندون و مکث یبشه، با فشردن لبم رو لیام به هق هق تبد هیکم اورده بودم و هر آن ممکن بود گر نفس
 :دادم

 ...اما موقع برگشت ،یخواد با نامزدش برن مهمون یگفت م-

 :ادامه دادم دهیبر دهیزدن برام سخت شده بود و بر حرف
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بود.... دوساله که از  نیماش ینبود و با همون حال پشت فرمون نشست، شهرزاد هم تو **م... حالم خوب-
تنها  دشونیام یرو که همه  یواده اکنه. اون آدم خون یم تمیاذ شیآور ادیگذره اما هنوز هم  یماجرا م نیا

 .قبرستون ی نهیس فرستادکرد و شهرزاد رو هم  نینش لچریدخترشون، بود رو نابود کرد. خودش رو و

 :هم فشردم یکرد. ساکت بود و متأثر. نگاهش کردم و با نفرت دندون رو یبهم نگاه م فقط

 .جور آدما متنفرم نیمن از ا-

 .لب زدم ریو مانع ام شد. قهر آلود و دلگ ستادیرو به روم ا وارید هیبا گفتن اون حرف به طرف در رفتم که مثل  و

 .جا بمونم نیخوام ا ینم گهیلطفاً برو کنار چون د-

خواستم  یکنم، نم یآور ادیخواستم گذشته رو برات  یمن نم»متأثر تکون داد و با لحن آرومش گفت: یسر
 «.بشه یجور نیا

 .و خشک جواب دادم سرد

خوام برم  یکنه حاال برو کنار، م یم تمیجا بودنم داره اذ نیدونم که ا یو م نی. فقط استیبرام مهم ن گهید-
 .رو جمع کنم لمیوسا

 «کجا؟»و متعجب گفت: رونیح

 .جا نیجز ا ییهرجا-

 !موقع شب؟ نیا یکن یم یشوخ»کرد و گفت: یا یعصب ی خنده

 :دیبا در رفتن از کوره با خشم غر و

 .یحق ندار ،یبر ییجا یدم حق ندار یبهت نم یاجازه ا نیممکنه نه همچ ریغ-

 یلجباز یهم گذشته فکر نکرده بودم و فقط از رو کیکه ساعت از  نیبه ا یبودم که حت یقدر ازش عصبان اون
 .دادم. خشم آلود نگاهش کردم یادامه م شتریرو ب میرو رو هوا پرونده بودم و با سماجت، اون لجباز یجمله ا

هم  یدندون هاش رو تیشم. با عصبان یجا خفه م نیندارم برو کنار چون واقعاً دارم ا ازیتو ن یمن به اجازه -
 .فشار داد

باور کن  ستم،ین یکن یکه فکر م یمن اون آدم ،یبه حرفام گوش کن یخوا یچرا نم یقد لجباز نیآخه چرا ا-
 ...دونم اما یم یعنیچم شد  هوی دمیخودمم نفهم

شده بود. بعد از  رهیمتالطم و ناآروم چشم هاش، بهم خ یبا قهوه ا یچند لحظه ا ینصفه موند و برا حرفش
 :زد ادامه داد یحرف م یکه به سخت یدرحال یسکوت

بهم اصرار کرد دستش رو رد کردم، اما...  نیحس یوقت یکنم و اون قدر بخورم، ح... حت یرو ادهیخواستم ز ینم-
 ...چون

 .ادامه نداد گهید یول



 

 
208 

 «.برو کنار گهیتموم شد؟ خب حاال د»گفتم: یزدم و با لحن کوبنده ا یزیتمسخر آم لبخند

من که ازت  ؟یکن یرفتار م یطور نیچرا ا»گفت: انهیو شاک دیکش ادیسرم فر یبلند یگفتن اون جمله با صدا با
 «؟یبر یخوا یموقع شب کجا م نیآخه، ا یقد لجباز نیم، تو چرا امعذرت خواست

کردم  یقرمز ازش خشمش نگاه م یچشم ها یکه تو یسرد تر از قبل و به صورت بخش بخش در حال یلحن با
 «.نداره یربط چ،یبه تو، ه»گفتم:

تا نصفه بازش کردم که دستم رو کنار زد و  نییدر گذاشتم، با فشردنش رو به پا ی رهیدست گ یدستم رو رو و
. خدا رو شکر که عمه قرص خواب خورده بود وگرنه با اون دشیکه کامل بازش کنم محکم بهم کوب نیقبل از ا
 «؟یکن یکار م یچ»:فتمشد. متعرضاً و با خشم گ یم داریما حتماً از خواب ب یها دادیداد و ب

 .دیخند یبودند عصب ختهیر شیشونیپ یآشفته اش که رو یجمع کردن موها با

 ...ساعت نیا یدون یچون خودتم م یبر یخوا یتو نم-

نبودم قطعاً  یکردم و عصب یفکر م شتریرو که اگر ب یجمله ا یرو قطع کردم و با حرص و از سر لجباز حرفش
 :زدم ادیفر یداد مانند و پر از خشم یاوردم، رو با صدا یوقت به زبون نم چیه

 نانیبهشون ندارم، من به تو اطم ینانیاطم چیو ه زارمیخورن ب یکه مشروب م ییمن از آدما ه،یچ یدون یاصالً م-
 ...یجور آدما هر کار نیندارم چون ا

صورت  یسوخت. به پهنا یم یصورتم بود و حساب یاز صورتم حرفم نصفه موند. دستم رو یداغ شدن طرف با
نشستم.  نیزم یسر خوردم و رو وار،یبه د کهیکرد. عقب رفتم و با ت ی. مات و مبهوت بهم نگاه مختمیر یاشک م

 یکه کرده بود، بهم نگاه م یکار ززانوهاش رو به روم نشست. ناباور ا یقورت داد و رو یآب دهنش رو به سخت
 « ...که یگفت یزیخواستم بزنم خب...خب تو چ یب... به خدا نم»و شوکه اش گفت: مونیکرد و با لحن پش

 «...یو بد چزوندبا حرفت من»صورتش گفت: یرو یدست دنیهم فشار داد و با کش یهاش رو محکم رو چشم

 .تکون داد یکرد و متأسف سر ی. مکثختمیر یصدا فقط اشک م یب

 باشم؟ یفیتونم آدم کث یقدر م نیا یعنی رم؟یقدر پست و حق نیمن ا یعنی-

 یو شکسته بود که حت دهیون لحظه اون قدر دلم ازش رنجگرفتم ا نییرو به روم نشسته بود. سرم رو پا درست
 :براش عذاب آور شده بود. کالفه و درمونده لب زد میبهش نگاه کنم. سکوت طوالن یا هیخواستم ثان ینم

 .زنم یسوگند دارم باهات حرف م-

 یخواهش م»سر خورد. چشم هاش رو بست و ملتمس گفت: نییباال رفت و باز رو به پا یلحظه ا یبرا نگاهم
 «.کنم یبشه چند لحظه بهم نگاه کن خواهش م یطور نیخواستم ا ینم ز،ینکن و اشک نر هیگر ینطوریکنم ا

 .شده بود زیالتماس آم یحساب لحنش

رو برداشت  زیکه گلدون کنار م یبود طور یعصب یکردم. از سکوتم حساب یرو نگاه م نیفقط زم یحرف چیه بدون
لحظه چشم هام رو بستم و محکم پلک زدم اما همچنان سرم  هیشکستن  ی. از صدادیکوب واریو محکم به د
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 یبود و برا نییرو به پا نگاهمکردند.  یم یصورتم سر سره باز یکه پشت هم رو یاشک یبود و قطره ها نییپا
از  یا کهیافتاد، وحشت زده سرم رو باال گرفتم، ت دندیچک یم نیزم یخون که رو یلحظه چشمم به قطره ها هی

 یداد. از کارش شوکه شده بودم. به چهره  یدستش گرفته بود محکم فشار م یگلدون شکسته شده رو تو
 «.پس جواب داد»گفت: یکردم که با زهر خند یمنقبض و قرمزشده اش نگاه م

 !شده بود وونهیکه د انگار

 :تدر ادامه با عجز و التماس گف و

 «.کنم یبه حرفام گوش کنم خواهش م قهیدق چند»

با هام بکنه.  یکار نیکردم که هم چ یفکرش رو هم نم یقلبم رو سوزونده بود حت یکه کرده بود حساب یکار با
نداشتم و پلک  دنیبودم و اصالً تحمل د نیزم یخون رو یقطره ها دنیاشکم شاهد چک یهمزمان با قطره ها

بهم نگاه  قهیسامان فقط چند دق نسوگند تو رو جو»که گفت: ربدیپر از التماس ه یهم قرار دادم و صدا یرو
 «.بدم حیبرات توض دیکن با

 نمیاومدم. نفس سنگ رونیاز اتاق ب عیکه بخوام به حرف هاش گوش کنم از جام بلند شدم و سر نیبدون ا اما
ه برام آماده کرده بود رسوندم و به محض وارد شدن خودم رو که عم یخودم رو به اتاق عیرو خارج کردم و سر

شده  کهیت کهیکردم غرورم ت یم ساسبود و اح نیبرام سنگ یکردم. کارش حساب هیتخت انداختم و فقط گر یرو
زود فرو  یلیخودم ساخته بودم اما خ یبرا یکردم. من احمق از اون آدم چه بت یو مدام خودم رو سرزنش م

 .درست مقابل چشم هام خت؛یر

 .گرفت یشتریام شدت ب هیصورتم گر یخورده  یلیبرام سخت بود و با لمس طرف س هضمش

متورم و  یپلک هام حساب هی. از شدت گرختمیساعت تمام رو با حالت بهت زده و شوکه ام فقط اشک ر کی
فکر بودم که  نیا یو تو ارمیب ادیرو ب یزیچ گهیخواست د یشده بود و آروم چشم هام رو بستم. دلم نم نیسنگ

 .بزنم رونیاز اون جا ب عیشدن سر داریصبح به محض ب

بودند و  دهیبهم چسب یکم شبمید یها هیبلندم از گر یشدم. مژه ها داریساعت هفت بود که از خواب ب صبح
 نییاتاق مهمون پا یو از تخت دونفره  دمیکش یا ازهیبا چند فشار آروم و پلک زدن، از هم جداشون کردم. خم

 رونیرو آروم فشردم و ب رهی. دستگرفتمتخت رو به پا کردم و به طرف در  نییرنگ پا یسورمه ا یها یاومدم. تب
 نیموضوع پاورچ نی. در اتاقش انگار که بسته بود و بعد از مطمئن شدن از ادمیکش یانداختم و سرک یرو نگاه

هر  یرسوندم. تو ییاز کنار اتاقش گذر کردم و خودم رو به دستشو نرم از اتاق خارج شدم. آروم ییو با قدم ها
با مشت به  یآب رو باز کردم و چند بار ریبرم. ش نیینبود که پا ازیداشت و ن وجود یبهداشت سیدو طبقه سرو

 رهیخ وار،ید یگرد و بزرگِ رو ی نهیآ یخودم تو ریتصو یکه سر باال کردم نگاهم رو نیو هم دمیصورتم آب پاش
هم  یاز بچگ ودب ادمیکه  ییداشت. تا جا یهم از کبود ییسرخ شده بود و رگه ها یطرف صورتم کم هیموند. 

 نکهیبدون ا یحت شدیکبود م عیسر یلیضربه خ نیتر کیو با کوچ لیدلیو ب لیبودم و پوستم با دل یطور نیهم
حساسه.  یادیباور بود که پوستم ز نیخودم بفهمم به کجا برخورد کرده و علتش رو بفهمم، مامان هم بر ا

 یراهیلب بد و ب ریو با حرص ز یسرخم عصب ورتص دنیهم بود. با د یمحکم و ضرب دار ی دهیهرچند که کش
 .نثارش کردم
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 !چه به روز صورتم اورده نیبب یوحش یپسره -

 یتو شبیکردم و بالفاصله باز اتفاقات د یصورتم نگاه م یخورده  یلیبه خودم و طرف س نهیآ یتو یطور همون
به صورت قطره  یو ناراحت یاز غصه پر شد و اون دلخور کبارهیگرفت،  یسرم مرور شدند. از کارش دلم حساب

 :دمیپشت در، پرس ستادنی. مضطرب با ادمیبه در به خودم اومدم از جا پر ی. با ضربه ادیگونه ام چک یرو یاشک

 ه؟یک-

 .عمه بود یصدا

 .یرفتم اتاقت نبود زم؟یعز یشد داری:سوگند جان بعمه

آره عمه »و صاف کردن صدام گفتم: یبود خشک کردم و با سرفه ا زونیآو نهیکه کنار آ یرو با حوله ا صورتم
 «.جون منم

 .صبحونه رو آماده کردم زیم نییپا ای:خب پس زود بعمه

از رفتن عمه  یرفت. وقت عیسر یلیگفتم که خ یو از پشت در چشم نتمیبب تیاون وضع یخواستم عمه تو ینم
 نهیو آ زیم ینوک انگشت راه رفتن، به اتاق خواب برگشتم. جلو یمطمئن شدم در رو آروم باز کردم و با رو

کوله ام روم  یاومد نشستم. تو یاز اون جا به حساب م یاز اتاق بود و دکور یرنگ که گوشه ا ییکنسول طال
کردم چراکه با اون  شیآرا یگذاشتم و کم زیم یکه همراهم بود رو رو یمختصر شیراجست و جو کردم و لوازم آ

کوچولو  هیاز صورتم همچنان قرمز و  یبرم، چشم هام هنوز پف داشتند و طرف نییتونستم پا یاصالً نم تیوضع
 نهیآ یتو رشیشدم. تصو ربدیه یمتوجه  یلحظه ا یکردم که برا ینگاه م مهم کبود بود. متأثر و مغموم به خود

اش، فرو کرده بود.  یرنگ ورزش یشلوار مشک بیو دست هاش رو تو ج ستادهیچهارچوب در ا ونیافتاده بود؛ م
به خودش  شبید یبعد از ماجرا یبود چه طور یک گهید نیخدا ا یهم فشردم؛ وا یدندون رو تیاز عصبان

 !اومد یجا م نیداد و تا ا یم یجرئت نیهمچ

کردم. بعد از  یبهش نگاه م نهیآ یخوردند، از تو یتکون م تیدماغم از عصبان یکه پره ها یخشم در حال با
رو بفهمه البته... البته اگه تا  شبید ی هیخوام مامان قض ینم»انداخت و آروم گفت: نییسرش رو پا ینگاه

 «.یاالن نگفته باش

 !قدر هم که پر رو بود خودت بهم صبر بده چه ایخدا یهم گذاشتم؛ وا یرو پلک

اون همه وقاحت به خرج نده. هم چنان نگاه پر خشمم  گهیگوشش که د ریبزنم ز یکیگفت برم و  یم طونهیش
بعد باز  یکرد اما لحظه ا یو عقب گرد دیو زل زدن راهش رو کش ستادنیا یرو بهش دوخته بودم که بعد از کم

کردن با لب و دهنش، با  یبازکم  هیچرخوند و بعد از به اطراف  یچهارچوب قرار گرفت. سر یبرگشت و تو
 «.بزن رو صورتت میزیچ هی... یاوم... »گفت: یآروم یصدا

 یب ییصورتم شده بود. از پرو یقرمز یکه خودش هم متوجه  نیشد. مثل ا بیغ عیجمله سر نیبا گفتن ا و
 !کرد؟ یرفتار م یجور نیلجم گرفته بود آخه چرا ا یاندازه اش حساب

 .تعادل یاحمقِ ب یبارش کردم؛ پسره  یلب باز حرف ریز
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به خودم  نهیآ یرو جمع کردم. تو لمیو وسا دمیصورتم، لباسم رو پوش شیو تمام شدن آرا قهیاز چند دق بعد
مشخص  یزیصورتم چ یکه اون همه زدن کرم پودر کار خودش رو کرده بود و از قرمز نیکردم، نه مثل ا ینگاه

 !هم نبود یبد زیچ شینبود و حالت چشم هام هم بهتر شده بود. لوازم آرا

 یکه کردم سمتم برگشت. لبخند ی. با سالمیچا ختنیآشپز خونه بود و مشغول ر یرفتم. عمه تو نییپله ها پا از
 :نثارم کرد و گفت یسر صبح

 «.نیبش ایدلم ب زیعز ریصبحت بخ سالم»

 .ریصبح شما هم بخ-

 .و نشستم دمیرو کنار کش یصندل

 «؟یدیخوب خواب»ذاشت گفت: یجلوم م ز،یم یرو رو یچا وانیکه ل یدرحال عمه

 .دلم خنده ام گرفت یحرفش تو از

 :زدم و جواب دادم یساختگ یمکث کردن لبخند یا قهیدق با

 .ممنون دم،یخوب خواب یلیخ-

 :گرفت و گفت یو نشست. لقمه ا ختیر یبود. عمه واسه خودش هم چا ومدهین نییهنوز پا ربدیه

 «.خوام یبازم ازت عذر م شبید بابت»

 !بود؟ دهیفهم یزیبهش نگاه کردم اما نکنه چ متعجب

 یکمک کرد یلیکابوس بود، تو خ هیمثل  شبیاصالً د»گفت: یبه دهنش دوخته بودم که با گرفتن لقمه ا چشم
 «.ممنونم ازت عمه جان

من بوده، اون هم  یدرواقعه برا ،یدونست کابوس واقع ینم دم،یخند یدلم م یاش تو یالیاون خوش خ به
آرامبخش کار خودش رو کرده بود  یکه قرص ها نیکه افتاده بود اما خدا رو شکر مثل ا یبعد از اون همه اتفاق

 .متوجه نشده بود شبیاز بحث د یزیو عمه چ

ز خونه شد. ورودش با دستپاچه شدن من، هم وارد آشپ ربدیکه همون لحظه ه میعمه مشغول حرف زدن بود با
که سالم کرد و بعد  دمیجا به جا شدم. صداش رو شن یکم یصندل یهمزمان شد. آب دهنم رو فرو دادم و رو

کم دست و پام رو بسته  هیتفاوت باشم اما وجود عمه  یداشتم نسبت بهش ب یکه سع نیهم نشست. با ا
نون مشغول  یرو یگفتم و خودم رو با چاقو و کره  یتوجه نشه، سالم جلب یلیخ نکهیا یلب برا ریبود. آروم و ز

 :دیکردم. عمه هم جواب سالمش رو داد و پرس

 پسرم؟ یبهتر-

که به  زیم یاش رو گهیداد و با گذاشتن دست د کهیت زینظر گرفتم. آرنجش رو به م ریحرکاتش رو ز یرچشمیز
 «.اوهوم، خوبم»هم شده بود، گفت: یچیباندپ شبشید یباز وونهیخاطر د
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 :دیو بالفاصله پرس دیکش ینیدستش شده بود ه یتازه متوجه  ایکه گو عمه

گذاشته  زیم یرو رو هیاول یکمک ها یپس تو جبعه  نمیبب ه؟یچیشده؟ چرا باند پ یجان مامان دستت چ ربدیه-
 ؟یبود

 ی. پلک روشبید ندیشدن اتفاقات ناخوشا یادآوریبه دستش نگاه کردم و باز هم  یلحظه ا یحرف عمه برا با
از نون لواشِ  یگوشه ا یتفاوت یبا ب ربدیکرد که ه ی. عمه نگران ازش سؤال مدمیکش یهم گذاشتم و نفس

 «.ستین یزیچ»دهنش گفت: یسبد رو کند و با گذاشتن تو یتو

 ؟یکرد شیچی! پس چرا باند پست؟ین یزیچ یچ یعنی:عمه

دستم خورد به  یعنیبود،  کیاتفاق کوچ هیفقط »عبوسش گفت: یداد و با چهره  رونینفسش رو ب کالفه
ها هم دستم خراش برداشت. نگران  شهی. موقع جمع کردن خرده شنیکه افتاد و شکست هم زیم یگلدونِ رو

 «.هیزخمه سطح هی دینباش

 !گفت یاز اون حرفش زدم، چه خوب هم دروغ م یپوزخند

 وقت؟ هیدرمونگاه؟ عفونت نکنه  یاصالً چرا نرفت ؟ی:مطمئنعمه

هم از قبل کالفه تر شده بود و با گذاشتن  ربدیکرد. ه یسؤال م زیر هیاز اندازه دلواپس شده بود و  شیب عمه
 «نه؟ ایکوفت کنم  یزیچ هی ید یمادر من اجازه م»هم و خارج کردن نفسش، گفت: یپلک هاش رو

 .دلم بازغر زدن یگاز زدم و با گرفتن نگاهم ازش، تودستم بود  یرو که تو یا لقمه

 .بد اخالق یپسره  شیه-

 .جان خوب نگرانتم ربدی:اِ هعمه

 :جواب داد محکم

 .ستین ینگران یواسه  یزیچ-

 .شدم یم وونهیهم به خاطر اون اتفاق داشتم د شبید یستی:چرا مواظب نعمه

 «.. من که گفتم اشتباه کردمدیشه تموش کن یم»گفت: یحوصلگ یاون حرف عمه، با ب با

 :ادامه داد زیآم هیکنا یبه من با لحن یبا نگاه و

 !شه یمتوجه م یاما مگه کس-

 .االنت یاز بد خلق نمیا شبتیاون از د ه؟یچه رفتار نی:اصالً اعمه

 :با اشاره به من ادامه داد و

 .سوگند چه قدر معذب شده نیبب-
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 ،یدهنم و عقب زدن فنجون چا یلقمه تو نیدونستم و با گذاشتن آخر یصالح نم نیاز ا شتریرو اونجا ب موندن
 .انداختم و رو به عمه کردم یم ربدیبه ه ینگاه میکه ن یاز جام بلند شدم و در حال

 گفته من معذب شدم؟ یک ستین یطور نینه عمه جون ا-

 «.برم دیمن با گهیخب د»گفتم: زیبه سمت م یدر ادامه با جا دادن صندل و

 «کجا؟»و جاخورده گفت: دیرو باال کش هشنگا

آژانس برام  هیشه  یبرگشته. م گهیسر به مامانجونم بزنم حتماً د هی دیکالس دارم، بعدشم با گهیساعته د مین-
 د؟یخبر کن

 گهید یهست آژانس واسه چ ربدیه یآژانس؟! خب وقت»نگاهم کرد و گفت: یرو که گفتم عمه با دلخور نیا
 «عمه جون؟

 «.تونم برم ینه، نه ممنون خودم م»هول شدم و دستپاچه گفتم: یاون حرفش کم با

 .دیهم کش یهاش رو تو اخم

 .هم نشنوم یا گهید زیکه گفتم چ نیقدر تعارف نکن، هم نیاِ ا-

آره خب »کج گفت: یاش و لبخند یشگیهم ییو با همون پر رو الیخ یبود ب شییکه مشغول هم زدن چا ربدیه
 «!رسونمت یم یاگه بخوا

و  زیتمسخر آم یاست. در جوابش با لحن هیو کنا کهیکردم لحنش پر از ت یدونم چرا اما همش احساس م ینم
 نیدلت بخواد پشت ماش گهید شبیکردم بعد از تصادف د یفکر نم»ابروم رو به باال گفتم: یتا هیانداختن 

 «!ینیبش

که تونسته بودم اون  نیو از ا دمید یصورتش م یرو کامالً تو تیکه زدم بالفاصله سرباال کرد، عصبان یحرف با
عمه  یداشت جلو یکه سع یکم به خودش مسلط شد و درحال هیبردم.  یلذت م یکنم حساب شیعصب یجور
 ییبال یترس یم ؟یش نم نیسوار ماش یترس ینکنه م هیچ»پرتمسخر گفت: یرفتار کنه، با پوز خند یعاد

 «اد؟یسرت ب

 «؟یزن یکه م هیچه حرف نیجان ا ربدیاِ ه»رو بهش گفت: ضیکه زد عمه با غ یحرف با

 «.کنم ماماجان یم یشوخ»مسخره گفت: یهم با لبخند ربدیه

قاطع و حرکت انگشت اشاره  یکردم و رو برگردوندم که عمه نگاهش رو سمت من چرخوند، با لحن یایکج دهن
 «.رسونه یو رو مت ربدیسوگند عمه جان تموم شد رفت، ه»اش گفت:

 ً  .بکنم یاعتراض گهیتونستم د یمخالفت نذاشته بود و نم یبرا ییجا واقعا

به  گه،یکردم د یتحمل م یجور هیرو هم  یکی نیو خودم رو به آرامش دعوت کردم. به جهنم ا دمیکش ینفس
 نمشیهر حال قرار نبود که هر روز بب
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 یصبحانه و چا یها وانیبودم. به اجبار قبول کردم. عمه بشقاب و ل یکم خود دار م هیعمه  یبهتر بود جلو پس
جمع کرد و رو به من  یبا دستمال زیم ینون رو از رو یگذاشت. خرده ها نکیس یجمع کرد و تو زیم یرو از رو
 «.کم ورزش کنم هیخوام برم  یمنم برم آماده شم، م»گفت:

 .کردم دییحرفش رو تأ یلبخند با

بودم و  ستادهیا یبغل گرفته بودم کنار یکه دست هام رو تو یرفت و من هم در حال رونیه باز آشپز خون عمه
شد  یکه از کنارم رد م یاز جاش بلند شد و در حال یا قهیمنتظر آقا که صبحانه اش رو تمام کنه. بعد از دق

 «.انجام بده یاگه دار یباال آماده شم کار رمیم»گفت:

تحملش کنم. معلوم بود  یآموزشگاه، قدر ریخواستم که بتونم تا مس یاز خدا م یطوالن یلحظه فقط صبر اون
 !دونست یخواست بگه خدا م یم یخواست همراهش برم، باز چ یکه عمداً م

 :دمیلب غر ریحرص ز با

 .ندارم یمن کار-

قدر مهمون نواز  نیدونستم ا ینم»پر تمسخر گفتم: یبره با لحن و خنده ا رونیکه از آشپز خونه ب نیقبل از ا و
 «!یکن یم لیتکم یدار گهیرو با رسوندنم د یمهمون نواز نی! و حاال هم که ایدار فیتشر

و بعد از  دیکش تیصدا دار و با عصبان یکه زده بودم بدجور حالش گرفته شده بود چرا که نفس یاون حرف با
ً از حرص خوردنش لذت م رونیاز آشپز خونه ب یا هیثان لبم  یمندانه رو روزیپ یبردم و لبخند یرفت. واقعا

 .نشست

داده  هیسالن بود تک یپله ها کیکه نزد یهم قفل کرده بودم و منتظر به ستون یهام رو پشت سر، تو دست
پوش. باز آب از لب و لوچه ام راه افتاده بود  کیهم جذاب و ش شهیاومد. مثل هم نییبودم، باالخره از پله ها پا

 .گره خورده داد یلبخند جاش رو به اخم هابه خودم  یو با تشر

 «.ارنیشون رو ب فیخانم تشر»عبوسش گفت: یکنارم رد شد و با چهره  از

 :دار ادامه داد یمعن یبا پوز خند ،یشاک یبعد از نگاه و

 «!در منتظرته یکن آژانس جلو فکر»

شدن  دهیرفت. از شدت کوب رونیو ب دیکالجش در رو محکم پشت سرش بهم کوب یکفش ها عیسر دنیپوش با
 !. چشمس تاب دادم، وا پسره کالً خل شده بوددمیآن از جا پر هیدر 

 !باشه منم نه اون آدم پر مدعا یشاک دیکه با یاون اما

هم بهش بر خورده بود که البته حقش  ییجورا هیو  یرفتن با آژانس عصب یهنوز هم از اصرارم برا نیمثل ا یول
 «!دیبهم کوب یطور نیبود که در رو ا ربدیه نیا»متعجب گفت: یاومد و با نگاه یم نییابود. عمه از پله ها پ

 .سمتم اومد به
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شه که فکر کنم  یبد خلق م یجور نیا ییروزا هیها،  یچشه، سوگند جان تو ناراحت نش ستیاصالً معلوم ن-
 .و اون تصادف باشه شبیهم به خاطر د شتریب

 .فشردم یبا لبخند لب همراه

 .هم ممنون زیبابت همه چ د،یگ یم یفهمم چ یم ،یبابا چه ناراحت نه-

 .زد یآروم پلک

 .دیخر میرو باهم بر ییروزا هی میتون یم یایب شتریقول بده ب-

و مشتاق نشون دادن  یتصن یکنم اما با لبخند یپشت سرم رو هم نگاه نم گهیدونستم اگه برم د یکه م هرچند
 «.چشم چرا که نه»خودم گفتم:

هم اصرار داشت که بعد از تمام شدن  یدر بدرقه ام کرد و حساب یو عزم رفتن کردم. تا جلو دمیرو بوس صورتش
 ربدیاومدم. ه رونیکردم و از خونه ب یجور کردم. از عمه خداحافظ یکالسم باز هم برگردم که بالفاصله بهانه ا

 یصندل یباز کردم و بدون توجه رو رورنگش منتظر نشسته بود. در عقب  یبلند و مشک یشاست نیماش یتو
 «!تو؟ یکن یقدر معطل م نیآژانس رو هم ا شهیهم»کرد و با تمسخر گفت: ینشستم. نگاه

 «شم؟ ادهیتونم پ یم یاگه ناراحت»جواب گفتم: حاضر

بشم و برم اما  ادهیپ نیتونستم از ماش یراحت م یلیبود و خ ومدهیکه قرار بود برسونتم بدم ن نیهم از ا خودم
نگفت و حرکت کرد.  یزیچ گهیکنم. بعد از اون حرفم د تشیاذ یو کم رمیکم حالش رو بگ هیخواست  یدلم م

 یها ابونیزدن خ دیمشغول د نیماش ی شهیکردم. همون طور از ش یرو نگاه م رونیدادم و ب کهیت یبه صندل
 .گرفتم شهیگاه از شگوشم، به خودم اومد و ن یصداش تو دنیچیخلوت بودم که با پ

 ؟یساکت هیچ-

 :ادامه داد یعصب یبا خنده ا و

 «نه؟ یمن نشست نیماش یحالت بده که تو یلیاالن خ حتما»

 یو با لحن دمیکه مثالً نشن یجور ارم،یحرصش رو در ب یکه کم نیدندون شکن بودم و واسه ا یجواب دنبال
 «شما؟ دیگفت یزیبله؟ چ»مون، گفتم: ییاول آشنا یدرست مثل روز ها یرسم

 یرو یبود که تا ارتفاع ادی. شدت ترمز اون قدر زستادیاز حرکت ا نیباره ترمز کرد و ماش کیگفتن اون جمله،  با
چه »و اعتراض گفتم: تیگرفتم و با عصبان یجلو پرت شدم. دستم رو به صندل یو سمت صندل دمیباال پر یصندل

 «خبرته؟

خودم  یواقعاً که واسه »گفت: تیبا عصبان ختهیخوند و با حرصِ آم پر از خشم سر به عقب چر یچهره ا با
 «!خانم رو تحمل کنم؟ یقدر ادا و اطوارا نیا دیدونم چرا با یمتأسفم، اصالً نم

 :ادامه داد یعصب یبا خنده ا همراه

 !کنم یواقعاً تعجب م یکه تو خواهر سامان نیاز ا ییوقتا هی-
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تر از اون و با همون  یمن دامن زده بود و از قبل هم لجباز تر شده بودم. عصبان یاون حرفش فقط به لجباز با
 .مسخره و مضحک از دهنم خارج شد یجمله ا« شما»کلمه  یدوباره رو دیادا ها با تأک

رو  دهیفا یبحث ب نیبا شما ندارم، پس چرا ا یرفتارا رو بفهمم، بعدشم من که کار نیا لیتونم دل یمنم نم-
 د؟یکن یتموش نم

 ً  .شده بود یدنید یاش حساب افهیکردم که ق یخطابش م« شما» ارمیکه لجش رو در ب نیا یو برا عمدا

 :ادامه دادم و

 برم؟ یمثل تو لذت م یاز هم صحبت شدن با آدم ینکنه فکر کرد هیچ-

که جواب داده بود چرا  نی. مثل ادمید یم نهیآ یرو برگردونده بود و فقط دو چشم پر خشمش رو از تو روش
 .کامل داشتم تیموضوع رضا نیکرده بود و از ا شیخطاب کردنش، بد جور عصب یو رسم یکه اون جور

 « ...شم یعنیاصال تو... »تمام گفتم: یو بدجنس طنتیکنم و با ش تشیخواست اذ یهم دلم م هنوز

 یفرمون ضربه م یم اما با حرص روکرد خشمش رو کنترل کنه، آرو یم یکه سع یرو قطع کرد و در حال حرفم
 .زد

 !شما، که شما-

 :ادامه داد یعصب یهمون حرص و خنده ا با

 !ه؟یطور نیا شهینه قشنگ بود، هم-

 «ه؟یچه طور یچ»گفتم: یو عاد الیخ یب

 .شده بود یجد یحساب لحنش

 ؟یکن یرفتار م یطور نیچرا ا-

 .بدون توجه به حرفش، به رو به و اشاره دادم اما

 .شم یقدر معطل نم نیکه ا نیبا همون آژانس برم، حداقلش ا دمیم حیاگه که نه ترج م،یفتیشه راه ب یم-

که برام خط و  یلبش فشرد و طور یتمام به سمتم برگشت، دندون هاش رو رو تیگفتن اون حرف با عصبان با
از  یدید یهر چ یاریرو به زبون ب یکلمه کوفت نیا گهیبار د هی»هم گذاشت و گفت: یپلک رو دیکش ینشون م

 «.سوگند یدیچشِ خودت د

درست  تینزدم و ساکت شدم. موقع عصبان یحرف گهیبودم که جز گفتن آدرس د دهیترس تشیقدر از عصبان اون
 .شد یاون همه خشم و غضبش مطلقاً الل م دنیشد و واقعاً آدم با د یو خشمناک م یزخم ریش هیمثل 

 هیخواست تالف یگل کرده بود و دلم م طنتمیشدم اما ش ادهیپ نیه توقف کرد. از ماشساختمون آموزشگا یجلو
دوباره به طرف  یا قهیبه دندون گرفتم و بعد از دق یلب ی. با بدجنسارمیدر ب یجور هیکه سرم زده بود رو  یداد
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مضحک سر  یکرده باشم با لبخند موشرو فرا یزیکه انگار چ یبرگشتم، سمت پنجره خم شدم و طور نیماش
 «...بابا یا»تکون دادم و گفتم:

 .خوش حالتش یموها یاش تو گهیفرمومن بود و دست د یدستش رو هی

 «!مثالً؟ یچ یعنیاالن  نیا»گفت: یحوصلگ ینگاهم کرد و با ب جیگ

 :اوردن جواب دادم با ادا در ادیکه حرصش در ب یلب هام نشوندم و در کمال آرامش جور یرو یلج درار لبخند

 .خواستم حساب کنم یم نیهم یلحظه حواسم نبود فکر کردم آژانسه، واسه  هی یعنینبود،  یخاص زیچ-

 .مسخره سر دادم یدر ادامه خنده ا و

و  کهیت کهیت یقرمز شده بود، با خنده ها تیکه از شدت عصبان یو در حال ارمیتابلو بود که دارم ادا در م یلیخ
بزرگش روم  بتیبود. ه ستادهیشد. درست رو به روم ا ادهیپ نیبعد از ماش یتکون داد و لحظه  یسر یعصب
لحظه  یعروسک بودم. دست هاش رو به کمر زد و چشم هاش رو برا هیانداخته بود و در بربراش مثل  هیسا

 « ...زنم یجا م نیسوگند بقرآن هم»دندون هاش گفت: یبست و با تر کردن لبش، از ال به ال یا

 .موهاش فرو کرد یتمام دستش رو تو یادامه اش رو نگفت و با کالفگ اما

 مگه نه؟ نهیهدفت هم ؟یاریحرص منو در ب یخوا یم ؟یقد رو نرو من نیچرا ا-

که  یکردند. از کار یدر بودند بهمون نگاه م یآموزشگاه که جلو یاز بچه ها یسریکم باال رفته بود و  هی صداش
 .بودم مونیپش یکرده بودم حساب

 «.خب آروم تر یلیخ»گفتم: دهیترس یو با نگاه آروم

 .نگاه کرد یچپ چپ

 .یجاشم باش نیفکر ا دیبا یکن یاحمقانه رفتار م یوقت-

 .لحنم لحن التماس و خواهش شده بود گهیهمه به سمت ما بود و د نگاه

 .کنن یکنم دارن نگاه مون م یخواهش م گهیخب برو د یلیخ-

 کوبنده سرم داد زد و سمتم خم شدـ ینسبتاً بلند و لحن یتوجه با صدا یب

 .کنن یبجهنم که نگاه م-

 .ل...لطفاً برو-

بود اصالً  بیبود که تنفرم رو با نگاهم بهش منتقل کنم اما عج نیا میروم ثابت شده بود. تمام سع نگاهش
 یتو یبیعج یجانیرنگ باز ه یقهوه ا یوجود نداشت و بر عکس از نگاه کردن به اون چشم ها یحس تنفر
 .شده بود قیوجودم تزر

 :گفت یمتأثر و زهرخند یبعد با لحن یو لحظه ا ختیوجودم ر ینگاهمون بهم خشمش رو تو یتالق
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 «.یلیخ ،یبچه ا یلیتو خ سوگند»

شدن  دهیگوش خراش کش یبعد هم صدا یا قهیرفت و سوار شد. دق نشیاز گفتن اون جمله سمت ماش بعد
 .داد یو خشمش رو نشون م تیکه شدت عصبان نیزم یرو نشیماش یها کیالست

کردم. اصالً دوست نداشتم که باز هم بچه خطابم  یم شیاون قدر عصبان دیبودم و نبا مونیکارم واقعاً پش از
بودند  ستادهیدر ا یبه عقب چرخوندم. دو سه تا از بچه ها هنوز جلو یکار رو کرده بود. سر نیکنه اما با رفتارم ا
 .دادم یرو هم م هیبق ی خرهمس یجواب نگاه ها دیکردند. اوف حاال با یو متعجب نگاه م

به بهار  یپرت کردم و با سالم زیم یبود. کوله ام رو رو ومدهیهنوز ن ییهشت بود و استاد رضا کینزد ساعت
 :دیپخش شدم. جواب سالمم رو داد و پرس یصندل یرو

 تو؟ یچه طور-

 .باال انداختم یا شونه

 .ستمیبدک ن یه-

 شده؟ یزیچرا بدک حاال؟ چ-

 .حوصله ام یکم ب هینه فقط امروز -

 :رو چرخوند و گفت نگاهش

 «!؟یطور نیهم»

 .اوهوم-

 «خاموشه؟ تیچرا گوش یراست»انداخت و گفت: ینگاه شیگوش یصفحه  به

 «واقعاً خاموشه؟»برده بودم و متعجب نگاهش کردم و گفتم: ادیام رو از  یگوش یحساب

 .کرد یخنده ا تک

 تو؟ یخودتم خبر ندار هیاز گوش یعنی-

 .هم فراموش کردم شارژش کنم گهیخب آخه همش تو کوله ام بوده، فکر کنم شارژش تموم شده باشه،د-

من  ؟یشارژش کن رهیم ادتیه که ش یواال من اصالً موندم چه طور م»داد و گفت: هیسرش تک ریرو ز دستش
 .تونم از خودم جداش کنم یهم نم قهیدق هیکه 

 «.ندارم یا یکار کنم ، خب من که مثل تو وابستگ یچ»گفتم: مینیبه ب ینیزدم و با چ یکم رنگ لبخند

 .دیخند زیر زیر

 امیزنگ زدنا و پ میبه گوش میوابستگ لیدال نیاز بزرگ تر یکیکه آره خب  یگ یو ممنظورت مسعوده؟ اگه اون-
 .گهیمسعوده د یلحظه ا ییدادنا
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 .دنیتکون دادم که خودش هم با ذوق شروع کرد به خند یخنده سر با

 یحوصله و پکر بودم و اصالً نم یب ی. حسابمیساکت شد یوارد کالس شد و همگ ییرضا یبعد آقا یا لحظه
 یشغول نوشتن جزوه بودند و من فقط با خودکارِ توبهاره م یتونستم حواسم رو به کالس بدم. بچه ها و حت

 ییکردم که چه آشنا یم کرف نیبودم و به ا ربدیکردم. همش تو فکر ه یم یرو خط خط زیم یدستم کاغذ رو
 یلیخ یاما روز ها میکه با هم داشت ییبحث ها و دعوا ها ی. با همه دیرس انیبود و چه قدر زود به پا یزود گذر

 شبیطور بود اما بعد از اتفاق د نیمن که ا یبرا یعنی میکرده بود یسپر تاریباغ، زمان آموزش گ یرو تو یخوب
 یچه طور گهیناخواسته از نهادم بلند شد اما حاال د یشده بود. آه رابهم خ یو حساب ختهیبهم ر زیهمه چ

 !نمشیتونستم بب یم

 ً  یببیکردم. به خودم نه یود اما هنوز هم بهش فکر مکه با هام کرده ب یکرده بودم با کار رتیاز خودم ح واقعا
 .کردم یو باز خط خط دمیکاغذ کش یزدم و با تکون دادن سرم، خودکار رو محکم رو

*** 

گرفتم  ینیکنم اما ماش یرو ط ریتونستم مس یهم م ادهیبود و پ کیباباجون به آموزشگاه نزد یکه خونه  نیا با
 دنیخواب ریهم به خاطر د شتریتنم نشسته بود و ب یبد جور تو یو سمت خونه شون به راه افتادم چراکه خستگ

 .رو فقط بخوابم یخواست برم خونه و چند ساعت یبود. دلم م شبمید

ار رو فش فونیشدم. سمت در رفتم و آ ادهی. پول راننده رو رو حساب کردم و پدمیباباجون رس یخونه  یجلو
شد که سر نزده  یم یدر باز شد و داخل رفتم. چه قدر دلتنگ اون جا بودم. چند وقت هیدادم که بعد از چند ثان

ً یبودم. چشمم به تک درخت بزرگ پرتقال که تقر  کیخوش رنگ و کوچ ی. پرتقال هاادبود افت اطیوسط ح با
 دهیچیهوا پ یپرتقال ها رو که تو یبه رنگ سبزِ شاخ و برگ ها داده بودند. عطر دوست داشتن یخاص یهارمون

و  یچوب یدرخت، تخت ضیخنک و عر هیسا ریلب هام نشست. ز یگوشه  یکردم و با لذت لبخند یبود حس م
از  یقسمت در کیکوچ یطور باغچه ا نیپهن شده بود و هم وشقرمز رنگ، ر یا چهیبزرگ قرار داشت که قال

 کیکوچ یو... بود. همراه با عطر پرتقال ها حونیتره، ر ،یها از جمله شاه یاز انواع سبز یکه مجموعه ا اطیح
اومدم همراه با مامان جون و بابا  یبه اون جا م یوقت شهیخورد. هم یدماغ م یمعطر هم تو یها یسبز یبو

 قیخوش بودم و بعد از عم ی. غرق خاطراتمیخورد یو شام رو اون جا م مینشست یتخت م یرو اط،یح یجون تو
بود.  ستادهیدر منتظرم ا یرو باال رفتم. مامان جون جلو یفلز یعبور کردم و چند پله  اطیتر شدن لبخندم از ح

 .بغلش انداختم یخودم رو تو عیسر دنشیبا د

 «.صبح منتظرت بودم یاومد ریقدر د نیچرا ا»و گفت: دیدو طرف صورتم رو بوس هر

 گه؟ید نیشما؟ خوب نیچه طور دیکالسم طول کش یببخش مامان-

خب  یلیخ زم،یخوبم دختر عز»گفت: فشیظر نکیاورد و با جا به جا کردن ع نشیدلنش یچهره  یرو یلبخند
 «.داخل میبهتره بر

 هیرفت بگم،  ادمیسوگند جان  یراست»گفتم و مشغول در اوردن کفشم شدم که گفت: یچشم دهیورچ یلب با
 «.میمهمون دار

 :رو باال گرفتم و متعجب گفتم سرم
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 «نکنه مامان اومده؟ ه؟ی! کمهمون»

 .به داخل اشاره داد ینرم همراه با لبخند یپلک زدن با

 .اصرار کردم که باالخره اومد داخل یالبته کل یفهم یداخل خودت م میبر-

. به محض وارد میو همراه مادرجون داخل رفتکفشم رو با عجله از پا در اوردم  ی گهید یبودم و لنگه  کنجکاو
 !بود ربدیکردم. ه یشدن به خونه سرجام ماتم برد، شوکه نگاهش م

به سمت  زیم یپاش انداخته بود. متوجه اومدنم شده بود و نگاهش از رو یمبل نشسته و پاش رو هم رو یرو
 !کرد؟ یکار م یجا چ نیکردم اما ا ینگاهش م رونیح یشد. همون طور دهیمن کش

جان  ربدیه ،یکه ساکت رو جا گذاشته بود نیسوگند جان مثل ا»فکر ها بودم که مامان جون گفت: نیهم یتو
 «.برات اورده دهیزحمت کش

 :کرد، ادامه داد یم تمیکه پشت کمرم گذاشته بود و سمت هال هدا یبا دست و

 .تازه دم کردم ارم،یب ییمادر تا من برم چا نیبرو بش-

ام رو همراه خودم  یکرده بودم و تازه متوجه شده بودم که ساک دست رتیخودم ح یحواس پرتاون همه  از
و حواس پرتم کرده بود. مامان جون  ریذهنم رو درگ یآقا بود که با رفتارهاش حساب ری. همش هم تقصوردمین

مبل  یرفتم و رو یا هیهم سالم کردم و بعد از ثانتو یا افهیبه جلو برداشتم و با ق یبه آشپز خونه رفت و قدم
 .سبز رنگ رو به روش، نشستم

حد حواس  نیکردم ا یفکر نم»مبل، آروم گفت: یاش به پشت کهیکرد و با ت یبودم. نگاه یهم ازش عصبان هنوز
 «!یپرت باش

 ینثارش م راهیبد و ب یلدلم ک ی. هر بار هم توفتهیخودش یعصب یخواست متلکه بارم کنه، پسره  یهم م باز
 :خشک جواب دادم یو با لحن یجد یلیکردم. خ

 .یبه مامان جونم و بر شیبد یتونست یم-

 «.ایجا ب نیو تا ا یالزم نبود زحمت بکش گهیو د»گفتم: زیآم هیکنا یدر ادامه با لحن و

تر اورد. لحنش  کیمبل جا به جا شد و سرش رو نزد یرو ،یا یسمت آشپز خونه رفت و بعد از وارس نگاهش،
 .شده بود یجد یحساب

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 .دمیخند یو عصب زیآم تمسخر

 مونده؟ میحرف؟! مگه حرف-

 یدل یبه چپ و راست، با لحن یدندون برد و بعد از نگاه ریلبش رو ز کالفه
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 نیا نیاومدم مثل آدم با هم حرف بزنم، بب ؟یهات بردار هیگوشه کنا نیدست از ا یخوا یم یک»گفت: ریگ
 « ...حیرو برات توض ییزایچ هیبرات  دیشه من با ینم یطور

عقب رفت و خودش  عیسر یلیبه طرفمون اومد. خ یچا ینیحرفش تموم نشده بود که مامان جون با س هنوز
 ن،یدیممنون محلقا خانم چرا زحمت کش»گفت: زیتعجب برانگ یرو جمع و جور کرد و رو به مامان جون با ادب

 «.حال ازتون ممنونم نیبرم اما با ا دیگفتم که عجله دارم و با

اش رو خورد و بعد هم از جاش بلند شد که  ییچا ادشیبزنه و با اصرار ز یتونست حرف یمامان جون نم یجلو
 «.پسرم میخورد ینه معصرا اطیح میرفت یم گهیبا هم د یموند یخب حداقل م»مامان جون گفت:

 .مامانجون زد یبه رو یبرداشت و لبخند زیم یرو از رو شیگوش

 .برم گهیکار دارم نوش جون، با اجازه تون من د یلیخ یقربون شما، ممنون ول-

 .شیدر همراه یکم تعارف کردم و به اجباراً تا جلو هیکردن،  یحفظ ظاهر و با نقش باز یمادرجون برا یجلو

که  یبست. در حال یرنگش رو م دیاسپرتِ سف یخم شده بود و بند کفش ها نیزم یرو ک،یکوچ یمهتاب یتو
 یتو هم نگفته بود»گفت: یبا زدن پوزخند یبست سرش رو باال گرفت و بعد از نگاه یبند کفش هاش رو م

 «!؟یقدر مهمون نواز نیکه ا

 !کرد یخودم استفاده م هیخودم رو عل یآشپز خونه بهش زده بودم افتادم. حرف ها یکه صبح تو یحرف ادی

 .و اخموش ادامه به داخل اشاره داد یجد یبا چهره  و

 .ستین ایمسخره باز نیبه ا یازیبرو داخل ن-

و اداش تونمیمهمون نواز نباشم اما مثل تو که م دیآره شا»کج گفتم: یبغل گرفتم و با لبخند یهام رو تو دست
 «تونم؟ ینم ارم،یدر ب

که بستن بند کفش هاش تمام شده بود، از  یکرد و درحال یزیاش کرده بودم و نگاه تند و ت ینعصبا یحساب
 یکه نشون م یزیو توهم چ»گفت: یتلخ و عصب یبلند شد. موهاش رو باال جمع کرد و با خنده  تیزم یرو

 «!یاورد یمدت فقط ادا در م نیکه تمام ا دمیفهم ونیو ا ینبود یداد

 یتو هویکه زده بود  یکردم. با حرف یرفت. رفتنش رو نگاه م نییبعد از گفتن اون حرف از پله ها پا بالفاصله
کنه و  ریینسبت بهم تغ تشیخواست ذهن یکه با هام کرده بود اما هنوز هم دلم نم یخودم رفتم. با وجود کار

فوت کردم و داخل برگشتم.  بلند یفس. نریطور هم دلگ نیآخرش بد جور غرق فکرم کرده بود و هم یجمله 
که،  یتعارف نکرد شتریمادر چرا ب»برد گفت: یکه به آشپز م یرو برداشت و درحال ییچا ینیمامان جون س

 «آره؟ گه؟یپسر گلرخه د نمیبب ه،ییو آقا یپسر خوب یلیبمونه، ماشاال خ

 !زود هم خودش رو تو دل مامان جون جا کرده بود چه

 «.گفت کار داره یاصرار کردم ول»حوصله باز کردم و گفتم: یو ب مانتوم رو پشت هم یها دکمه
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گشنه ام شده بود و به آشپز  ی. حسابدمیاز سر کش عیسر یمبل انداختم و مقنعه ام رو با حرکت یرو رو مانتوم
 یواسه  یزیچ یمامان»ذاشت گفتم: یم نکیس یرو تو ییچا یخونه رفتم. رو به مامان جون که استکان ها

 «.گشنه ام شده یخوردن هست چون حساب

آره دختر قشنگم دارم »گفت: تیکم رنگ کبر یروشن کرد و با فوت کردن شعله  یتیکبر دنیاجاق رو با کش ریز
دوست  یلیدونم که خ یبرات فسنجون درست کردم م ،یومدیکنم. ناهار منتظرت بودم که ن یبرات گرمش م

 «.یدار

 :گفتم دنشیو بو کش یمس یر قابلمه اجاق رفتم و با برداشتن د سمت

 «.یدیزحمت کش یلیهم داره دستت درد نکنه قربونت برم من خ ییبو چه»

به دست وصورتت بزن تا غذات گرم  یآب هیجون:خدا نکنه دخترم، حاال هم برو لباست رو عوض کن و  مامان
 «.بشه

 یکه قسمت ییاومدم و سمت دستشو رونیگفتم و از آشپزخونه ب یاز صورتش دلبرانه چشم یماچ کردن طرف با
 .بود، رفتم کیاز هال کوچ

 یرفتم اون اتاق مال من م یکه مامان جون برام آماده کرده بود رفتم. هر زمان که به اونجا م ییاتاق آشنا به
 یاز رختخواب ها یفیاز جنس گردو، تهش قرار داشت و رد یمیو قد یکه کمد چوب یشگیشد، همون اتاق هم

رنگ  یچشمم به ساک مشک یا حظهل یشده بودند. برا دهیهم چ یخاص کنار کمد، رو یده که با نظمملحفه ش
از  یا یطبقه  یبعد از تا کردن تو دمیکش رونیساک ب یاتاق بود، افتاد. لباس هام رو از تو یو چرمم که گوشه 

 یام رو تو یکرده بود. لباسم رو عوض کردم و گوش یرو برام خال ی. انگار که مامانجون از قبل طبقه ادمیکمد چ
 .تشکر کردم یبود و با لبخند دهیرو برام چ زیمامانجون م شتم،شارژ زدم. به آشپز خونه برگ

 آخه؟ یدیکردم شما چرا زحمت کش یاومدم حاضر م یدستتون درد نکنه خودم م-

نکردم که دخترم  یکار»گفت: زیم یرو وانیدستش بود و با گذاشتن پارچ و ل یرنگ و گلدارش رو یمشک چادرش
 «.غذات رو بخور نیبش ایدلم ب زیعز ایکنه ب یم یچه فرق

 :دمیدستش پرس یبه چادر رو یرفتم و با نگاه زیم سمت

 د؟یر یم ییجا-

 .سرش کرد یرو با چرخش چادر

 رم؟یسر راه برات بگ یخوا ینم یزیکن. تو چ دیکم خر هیتره بار  رمیدارم م یآره مادر-

 .الزم ندارم یزینه فداتون بشم، ممنون چ-

هم درست کرده  ینشستم و مشغول شدم. چه فسنجون ترش و پر روغن یصندل یرفت و من هم رو مادرجون
ً یبود دق  .که من دوست داشتم و با اشتها مشغول خوردن شدم یهمون جور قا
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 یگذاشتم. دستک ها نکیس یبود تو زیم یرو که رو ییرو جمع کردم و بشقاب و ظرف ها زیاز خوردن، م بعد
بودند، دستم کردم و مشغول شستن شون شدم. بعد از شستن ظرف ها به  زونیچکن آورو که به آب یبلند

خسته بودم و  یگذشته بود، حساب یا قهیدق ستیکه گرفته بودم انداختم. ب ییبه کتاب ها یاتاقم رفتم. نگاه
 یصدا یبالشت بذارم متوجه  یخواستم سرم رو رو یکه م نی. همدمیبلند کش یا ازهیخم یهمراه با کش و قوس

که کنارم بود  یزیخورد. همون طور که نشسته بودم دستم رو سمت باال و م یام شدم. پشت هم زنگ م یگوش
 .که به شماره نگاه کنم جواب دادم نیا دوندراز کردم و از شارژ جداش کردم. خواب آلود و ب

 ...الو؟-

جا خورده بودم اما  یکرد. حساب یکه سالم آروم دیچیگوشم پ یتو ربدیه یصدا یناباور نیدرع ی هیچند ثان و
 «!شما؟»شناختم گفتم: یکه مثالً شماره اش رو نم یو طور یعاد یلیکنم خ تشیاذ یکه باز کم نیواسه ا

 «!طور هم با نمک نیخب جالب بود و هم یلیخ»لحنش گفت: یحوصلگ یب با

 :ادام داد یاز مکث بعد

 چرا خاموش بود؟ تیگوش نمیبب-

 :خشک جواب دادم یلحن با

 .کنم یکنم به تو مر بوط باشه، هر وقت که دلم بخوام خاموش م یفکر نم-

 !هنوز قطع نشده بود ینگاه کردم ول یگوش یاومد و به صفحه  ینم ییاز طرفش بودم اما صدا یحرف منتظر

 !داد یچرا جواب نم پس

 یلیخ»گفت: دیرس ینا آرومش که خوب هم بنظر نم یو به گوشم چسبوندم که باالخره با صدار یگوش دومرتبه
 « ...فکر کردم

حق با »کردم که گفت: کیرو به گوشم نزد یمتالطم گوش ی. منتظر و با حالیا قهیچند دق یباز هم سکوت و
 «.من بود ریتقص یعنیتوئه، 

 .کرد فیگوشم رد یکنار هم تو زدند،یاش رو جار م یمونیکه پش یمغمومش کلمات یو با صدا یسخت به

 شبیخواستم ناراحتت کنم، از د یکنم. سوگند من نم یدفعه زنگ زدم که... که معذرت خواه نیدفعه، ا نیا-
از خودم بدم اومده، سوگند... به... به جون سامان  یلیکه کردم خ یبد دارم، به خاطر کار یلیحس خ هیتا حاال 

 .و ببخشخوام... من یم تشد، م... معذر  یچ هوی دمیودم نبودم باور کن نفهماصالً تو حال خ

 بود؟ ربدیهمون ه نیا یعنیشد  یبودم. باورم نم ختهیبهم ر یحرف هاش گوشم داغ شده بود و حساب از

 !هم با اون همه غرور و تکبر اون

 !کرد یم یداشت ازم معذرت خواه یشد، ول یم مگه

 !قطع کرده بود د،یچیگوشم پ یبوق ممتدد تلفن تو یصدا
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افتاد. مسخ حرف  نییگوشم سر خورد و پا یو منگم رو جیمنتظر جواب هم نشده بود. تلفن با حالت گ یحت
لحن  یرو کامالً تو یمونیکه بد جور به دلم نشسته بودند. پش ییبود؛ حرف ها دهیبودم که گوشم شن ییها

خواست  یبود و دلم م هنرم شد یرف هاش حس کرده بودم و قلب شکسته ام قدرح یو کلمه به کلمه  نیغمگ
و ناتوان بودم. ذهن  فیدونم چرا هنوز هم اون همه در برابرش ضع ی. نمرمیباورش کنم و حرف هاش رو بپذ

به  یرگیباور اون حرف ها در حال کلنجار رفتن بود. با خ یتابم، برا یبود و قلب مردد و ب ریدرگ یمشوشم حساب
کردم باز هم خودش باشه و  یبه خودم اومدم. فکر م ،یگوش ی وبارهد یکردم که با صدا یرو به رو نگاه م وارید

 :آروم جواب دادم یو لحن شونمیرخساره بود. با فکر همچنان پر یبالفاصله برش داشتم اما نه شماره 

 الو... ؟-

 .بود یشاک یحساب صداش

 .الو و زهرمار-

 .دمیام کش یشونیپ یرو یباباجون نشستم. و کالفه دست یمطالعه  زیپشت م ،یصندل یشدم و روجان بلند  از

 ؟یشده؟ باز چ یچ-

 تو اصالً؟ یهست یکدوم گور-

 !؟یریم یم یکم مؤدب باش هیتو، اگه  یحرف بزن یتون یرخساره مثل آدم نم-

 فیکجا تشر نمیمعلم اخالق شدنت رو ندارم، حاال هم بگو بب یشروع نکن، حوصله  وتیباز بحث ادب و ترب-
 .یدار

 یرو واسه  یکوفت یگوش نیفهمم ا یاصال نم»تر از قبل گفت: یبزنم ادامه داد و شاک یکه حرف نیقبل از ا اما
 «!؟یاز مامانت بشنوم که اومد دی. من بایدیجواب نم ایخاموشه  ای! ؟یگرفت یچ

 .داد رونینفسم رو ب یآشفتگ با

 قهیچند دق نیکار کنم شارژش تموم شده بود، هم یباباجونم، بعدش چ یخونه  امیقراره ب یدونست یتو که م-
 .از شارژ درش اوردم شیپ ی

 ؟یکن یکار م یچ ،ییکجا یبرام، نگفت نینچ یکبر یبسه بابا صغر-

 نه؟ گه،یکنم د یم یکه چه غلط نیاالن منظورت ا-

 .کرد یپشت تلفن تک خنده ا از

 خوام مؤدب باشم اما خودت یم نیبب-

ً یدق نیآفر یهست یا دهیآدم فهم یول یذار ینم ینم  «.بود نیمنظورم هم قا

 .دمیکش یپوف

 ؟ییباباجونم، تو کجا یبعد از کالس اومدم خونه -
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 .میبود کاریبود ب ومدهیاستادمون ن رون،یاالن از دانشگاه زدم ب یعنی ابون،یتو خ-

 .جا منم تنهام نیا ایپاشو ب-

 ؟یای یاون وقت تو چرا نم-

 ؟یایم ست،یخونه ن دیآخه مامان محلقا رفته خر-

 .اومدم حاال دیدونم شا ینم-

 ؟یدون یآدرس رو که م-

 گه؟یبار با خودت رفته بودم خونه شون، آدرس همونه ها د هیآره بابا قبالً که -

 .اوهوم-

 .امیب ستیهمون طور که گفتم معلوم ن یول-

 .منتظرتم ایپاشو ب گهیلوس نشو د-

 .دیخند زیر زیر

 .امیپس م یکن یهمه اصرار م نیخب بابا حاال که ا یلیخ-

 .رو قطع کردم یگوش نیبا خنده و حرکت سرم به طرف یاز خداحافظ بعد

تشنه ام شده بود  یپخش بودند جمع کردم و به آشپز خونه رفتم. حساب نیزم یاتاق، رو یهام رو که تو کتاب
طبقه  یاوردم و تو رونیمونده بود ب یساک باق یرو که تو یلیآب باز به اتاق برگشتم. وسا وانیل هیو با خوردن 

 .گذاشتم ونباباج یکتاب خونه  یاز کتاب هام رو هم تو یسر هی. دمیکمد چ ی

در  یبعد صدا یمنتظر رخساره نشسته بودم که لحظه ا یتخت چوب یرو اط،یح یگذشته بود و تو یساعت مین
سر  یبا اشاره  یتخت بلند شدم و سمت در رفتم. رخسا ره بود، در رو باز کردم و بعد از سالم یبلند شد. از رو

 «.داخل ایب»گفتم:

 .اومد ییشد و چشم و ابرو اطیح وارد

 !میدیرو د لیسه یستاره  نیاوه باالخره ما ا-

 .دیبغلش کش یمن رو تو عیبا گفتن اون حرف سر و

 .دلتنگت بودم شعوریب-

 !گهیبود د شیهم نوع متفاوت ابراز دلتنگ نیا

 «!زد یجمله ات موج م یتو بیعج یدلتنگ»خنده گفتم: با

 .هم خنده اش گرفته بود خودش
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 .بود یپر محبت یجمله  یلیبه نظر خودم که خ-

چه قدر  اطشونیح یندسوگ یوا»پر ذوق به اطراف، گفت: یخودش رو ازم جدا کرد و با نگاه یا قهیاز دق بعد
 «.قشنگ شده

 :پر گل ادامه داد یبا اشاره به باغچه  و

 اون گال رو تازه کاشتن؟ نمیبب-

 .مینیبش اطیتو ح میتون یم یاوهوم، خب اگه دوست دار-

مگه نوک »که از سرما سرخ شده بود با خنده گفت: شینیرو، رو به باال چرخوند و با اشاره به نوک ب نگاهش
 «.مثل دلقکا شدم ،ینیب یو نمدماغم

 .هم فشردم یرو یلبخند لب با

 .کم سرد شده هیآره، هوا -

 یرخساره کاش بارون بباره، م یوا»بود، نگاه کردم و گفتم: یکیکه رو به تار یلبم به آسمون دنیبا ذوق و گز و
 «.که چه قدر دوست دارم، بد جور هم هوس کردم یدون

 .تکون داد یو سر اورد نییدوشش پا یاش رو از رو کوله

 .نمه زد هی شبیاتفاقاً د-

 .داخل میبر ایخب ب یلیپس از دست دادم. خ فیچه ح-

 .جا خوبه نینه هم-

 «!سرده که یگفت یول»گفتم: متعجب

 خیبا صفاست، ارزشش  یلیجا خ نینداره ا بیع»گفت: اط،یح یبه دندون فشرد با نگاه پر لذتش به فضا یلب
 «.زدن رو داره

 :ادامه داد یچشمک با

 .میش یچسبه، گرم م یم یلیهم خ ییهوا چا نیا یتازه تو-

تخت جا  یهم اورده بودم. لبه  یوانیل یگرم بشه دوتا چا نکهیا یو برا مینشست اطیح یخواست رخساره تو به
 یتو ،یکه بخار داغ یرو برداشت و در حال ییدسته دار چا وانیرو سمتش هل دادم که ل ینیبه جا شدم س

 :خورد با خنده گفت یصورتش م

 «.باز شد گهیدماغم د خیدرد نکنه فکر کنم  دستت»

 «تو؟ یچه خبرا خوب»زدم که گفت: یمیمال لبخند

 .اوهوم-
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 .روم ثابت موند قشیدق نگاه

 .کم حالت گرفته است هیکنم  یاما احساس م-

 یحالم م راتیینفر بود که متوجه تغ نیهم اول شهیرو از رخساره پنهان کنم و هم یزیتونستم چ یوقت نم چیه
خب »دادم و گفتم: رونیب ینفس ،یشونیپ یام انداختم و با گذاشتن دستم رو رو گهید یپا یپام رو رو هیشد. 

 «.ختهیکم اعصابم بهم ر هیآره، راستش 

 :دیخورد و پرس شییکم از چا هی

 شده مگه؟ یچرا؟ چ-

 .شدم ریکردم سر به ز یم یبا انگشت هام باز یکردم در حال یمکث

 .عمه گل رخ بودم یخونه  شبیمن... رخساره من د-

با اخم و تخم  یا قهیکرد و بعد از دق یم یبهم نگاه م رتی. با حدمیرو بعد از گفتن اون جمله باال کش نگاهم
 «!؟یهم بهم نگفت ونیا یحت یعنیخاک بر سرت کنم، »گفت:

 :زمزمه کردم یآه دنیپر غم و کش یلحن با

 .رفتم یاما کاش اصالً نم-

 یعنی ،یشه درست حرف بزن یم»گفت: ینیس یاش، تو ییچا ینصفه  وانینگاهم کرد و با گذاشتن ل رونیح
 «.نمیکن بب فیرفتم؟! تعر یکاش نم یچ

از اونشب و اتفاقاتش واقعاً برام سخت بود اما همه  ییقسمت ها هیکه گفتن  نیکرد و با ا ینگاهم م منتظر
درشتش رو بهم دوخته بود و بعد از  یچشم ها یکردم. با بهت و ناباور فیمل و مو به مو براش تعررو کا زیچ

 :لب زد رتیبا ح یرگیخ قهیچند دق

 .تونم هضمش کنم ینم یعنیکم برام سخته  هی! باورش فتادهیکه اتفاق ن ییزایچه چ یوا-

 .کرد دایپ یفیام پرش خف نهیو س دمیکش یصدا دار آه

 .داره تیاما واقع-

قبول کن  یتو هم مقصر یول»از چشم هاش گفت: یکیهم گذاشتن  یو با رو دییلبش رو جو یگوشه  یکم
 «!کنم یتونم درک نم یو نمرفتارات یسوگند واقعاً بعض و،نیا

فکر  یزن یکه م ییدلم آخه تو چرا به حرفا زیسوگند جان، عز»نگاهش کردم که در ادامه گفت: یو شاک دلخور
درست  ؟یکن یکار م یبهت گفته بودم؟ گفتم از خطِ قرمزاش عبور نکن. اما تو چ یاون دفعه چ ادتهی ؟یکن ینم

 «.نقطه ضعفاش یرو یذار یدست م

 ً  .بهش نگاه کردم تیشگفت زده شده ام کرده بود و با عصبان یحساب ربدیاز ه تیاون هم حما تشیاز حما واقعا

 !؟یفهم یگم زد تو گوشم! م یواقعاً که دارم م-
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 یشه از اون دفاع م یم یکه تو هر چ هیچ هیاصالً قض»رو به باال گفتم: ییو پروندن ابرو هیپر کنا یبا لحن و
 «!نکرده بود یکه اون با من کرد و تا حاال کس یکار ،یانصاف یب یلیواقعاً که خ ؟یکن

 .پلکش رو بست هینگاهم انداخت و  یپر مهرش رو تو نگاه

گم  یبد بوده اما من فقط م یلیکرده، اتفاقاً کار اون که خ یقربونت برم، من که نگفتم اونم کار خوب یچه دفاع-
 .ربدیمثل ه یاونم به آدم ،یاریو به زبون ب یپروا بگ یقدر ب نیا دیرو نبا زایچ یسر هی

 .دمیکش یپوف شونیو پر کالفه

 یچ دمیلحظه نفهم هی خت،یبهمم ر یلیود خکه افتاده ب یخب دست خودم نبود تصادف شهرزاد و اتفاقات-
 .کرد یم یکار نیهم چ دیبد بوده اما اونم نبا یلیکه زدم خ یدونم حرف یگفتم. خودمم م

 !کارو کرده نیا تیخب اونم تو عصبان-

 یو اون جورات افهیخب حاال ق یلیخ»اش گفت: انهیشوخ و زلجو یدلخورم رو گرفتم که با خنده و لحن نگاه
دادم واال خوب تحمل  یزد چهار تا آبدارش رو پسش م یم یلیبهم س یبگم، من اگه کس یزیچ هی ینکنه ول

 !یکرد

 .نگاهش کردم ضیغ با

 رخساره؟ هیلحنِ من لحن شوخ-

 چه کنم االن؟ گه،ید یگ یم یزیچ هیگم  یم یاوف سوگند از دست تو، خب هر چ-

 .دمییجو یلبم رو م یگوشه  یعصب

 ،یریطرف اون رو بگ یتیموقع نیهمچ یگم اون قدر ازش دفاع نکن، اصالً ازت توقع نداشتم که تو یمن فقط م-
 ...که مقصره و اشتباه کرده اما تو رفتهیخودش هم پذ یحت

 :و سوزم لب هام رو تکون دادم دیمتفکرانه بهش زل زدم. با ترد یکردن چشم هام و نگاه کیبا بار و

 ...نکنه تو نمیاوم... بب-

 .زد یو نگاه مغضوبش بهم تشر یرو متوجه شده بود و با لحن عصب نظورمم

 گهیگند نزن. ببند د نیاز ا شتریادامه نده ب گهیسوگند جان، لطفاً د-

 «.خوام یمعذرت م»انداختم و آروم گفتم: نییکه زده بودم سرم رو پا یاز حرف شرمنده

رو از ذهنت عبور  یزیچ نیهمچ یتون یچه طور م شعوریآخه ب»سرزنشگرانه گفت: یتکون داد و با لحن سر
قدر  نینفر خوشت اومده ا هیخواد حاال که از  یکه دلم نم نیگم فقط به خاطر ا یهم م یزیمن اگه چ ؟یبد

 «.یو بگذر یراحت از کنارش رد بش

هم  یلیخ ادی یگفته من از اون خوشم م یا... اصالً ک»دهنم رو صدا رو فرو دادم و با طفره رفتن، گفتم: آب
 «.ازش... ازش متنفرم
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 .زد یخند پوز

 نیدختر. راحت از کنار ا لرزهیو صدات م یشیدستپاچه م یزنیدرموردش حرف م یوقت یکامالً مشخصه. حت-
 .حس نگذر

کم فکر کن بعد اون  هیقبلش  یرو باز کن شیآت یاون کوره  یخوا یم یکه وقت نیو ا»با اشاره به دهنم گفت: و
 «.یآدم رو بسوزون هی یتون یم یکه با حرفات چه طور یستیپرت کن سمت طرف، متوجه ن وشیتند آت یگوله ها

 .کردم یبودم و به حرف هاش گوش م ساکت

 ست،ین یطور نیبهشون نگاه کنه اما ا یگوشه چشم هیفقط منتظرن که  لشونیفام یدخترا شتریباور کن ب-
بار  هی یاومد باغ. حت یبده، م ادی تاریکه به تو گ نیزد و به خاطر ا یتمام هر روز از کارش م یآدم دو هفته  نیا

 .رو سوگند زایچ نیجا، بفهم ا ناو ادیتا بتونه ب کیخواهش کرده بود که بمونه بوت یکل نیاز حس

بهم  یخوام، به خدا اعصابم بد جور یبازم معذرت م»گفتم: ینامحسوس یرو باال گرفتم و با شرمندگ نگاهم
 «.از حرف هام ناراحت نشو ختهیر

 .دیبازوم کش یرو دراز کرد و رو دستش

 .بود یلحظه ا یعنینه بابا ناراحت نشدم -

 .بهم کرد ینگاه معنادار و

 ؟یندار یکه گفتم نظر ییزایخب در مورد چ-

خواستم  یکه نم نیکه داشتم باهاش حرف بزنم چون هنوز هم مردد بودم و ا یخواست در مورد حس ینم دلم
 یبه من عاد ربدیداشت بهم بفهمونه توجه ه یبا حرف هاش سع ییجورا هیبشم.  دواریا حرف هاش امب
 یبرا یساختگ یگرفتم و با لبخند شیکرد و باز راه طفره و انکار رو پ یحرف هاش مدام اصرار م یرو ست،ین

 .بردم ییچا ینیعوض کردن حرف، دستم رو طرف س

 ارم؟یب یخور یم گهید ییچا هی-

 .کج کرد یو دهن لب

 .اش با خودت هیگفتم بق یبدون دیرو که با ییزایکنم من فقط چ یباشه اصرار نم یندار یپس نظر-

 یبعد در باز شد. مامان جون بود با کل یو لحظه ا دیدر چرخ یتو دیبدم و لب باز کنم کل یکه جواب نیاز ا قبل
 یو سبز وهیم یکمک و گرفتن پاکت ها سمتش رفتم. پاکت ها یدستش. از جام بلند شدم و برا یهم تو دیخر

 :دمیرو ازش گرفتم و پرس

 ن؟یکرد ریقدر د نیسالم، چرا ا-

 یدون یکردم م دیکم هم واسه عمه مهتابت خر هیآخه »گفت: یرو از سر برداشت و با فوت کردن نفس چادرش
 «.گرفتم و براش بردم در خونه لهیوس یسر هی گهی. ددیتونه خودش بره خر یحاله و نم ضیکم مر هی چارهیکه ب
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رخساره شد.  یرو به باال چر خوند که متوجه  یگذاشت و سر نیزم یدستش رو رو یتو یاز پاکت ها گهید یکی
ً یرخساره سر سالم رخساره جان »پهن به روش، گفت: یاز جاش بلند شد و سالم کرد که مادرجون با لبخند عا

 «مادر؟ مامان و بابا خوبن؟ یخوب

 .:ممنون سالم دارن خدمتتونرخساره

 .:بزرگوارن سالم برسون بهشونمادرجون

 «داخل؟ نیهوا سرده، سوگند جان مادر چرا نرفت نیجا نشست نیچرا ا»نگاهش رو سمت من چرخوند و گفت: و

 .باال انداختم ینشون دادم و شونه ا ریتقص یرو ب خودم

 .داخل میه من اصرار کردم که برخودش نخواست، وگرن-

پس من برم براتون شام »برداشت و گفت: نیزم یاون حرفم خم شد و دو سه تا از پاکت ها رو باز از رو با
 «گه؟ید یمون یدرست کنم، رخساره جان شام که م

ز به مامانم نگفتم، ممنون ا یزیبرم چ دیچون من با دیزحمت نکش»تشکر کرد و گفت: یبا لبخند رخساره
 «.لطفتون

 «.گهید میخوریدخترم. شام رو کنار هم م هیچه حرف نیاِ ا»نازکش گفت: یبا اخم ها معترض

موندنش، باالخره باال رفت.  یاصرار به رخساره برا یبا رخساره مشغول تعارف شدند و بعد از کل یا قهیدق چند
دوشش انداخته بود و  یرخساره برگشتم. کوله اش رو رو شیها رو پشت سرش باال بردم و باز پ دیخر ی هیبق

پشت همِ عمه مجبور  یبود و به خاطر زنگ زدن ها دهیفا یموندنش ب یرفتن شده بود. اصرار هام برا یآماده 
 .شد بره

مامان  یبود و حت دهیچیخونه پ یام تو یگوش یآشپز خونه مشغول درس کردن شام بود. صدا یتو ماماجون
 عیسامان بود و سر یام رو جواب بدم و بالفاصله به اتاق رفتم. شماره  یکرد که گوش یدام مجون مرتب ص

 .جواب دادم

 الو... جانم؟-

 ؟ید ی:سالم، چرا جواب نمسامان

 .دمیبودم نشن اطیح یببخش سالم، آخه تو-

 :و با لحن پر عطوفتش گفت آروم

 ؟یخواهر یخوب یو بپرسم چه طورخب زنگ زدم حالت-

 .ممنون خوبم-

 اون جاست؟ یچه خبر ک-

 ؟یباغ ییفقط. تو کجا میمن و مامان جون ،یچیه-
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 .ربدیه شیپ تمینه سوئ-

 یکردم اضطرابم رو کنترل کنم دستم رو رو یم یکه سع یکم دستپاچه شدم و در حال هی ربدیاسم ه دنیشن با
 .بعد جواب دادم یو لحظه ا دمیکش قیگذاشتم و چند تا نفس عم یگوش کریاسپ

 جا؟ نیا یاینم نمیطور، بب نیآها که ا-

 .سر زدم هی دیچرا شا-

 :خودم رو لوس کردم و گفتم یکم

 .جونم یچون دلم برات تنگ شده داداش ایباشه پس منتظرتم حتماً ب-

 «.طور قربون اون شکل ماهت برم نیمنم هم»برادرانه، گفتم: یمهربونش گوشم رو پر کرد و با محبت یصدا

 یهم با مامانجون صحبت کرد و بعد از اون هم با صدا زدن ها یرو با سامان حرف زدم که کم یا قهیدق چند
حالم رو خوب کرده  یصداش حساب دنیکرد. حرف زدن با سامان و شن یخداحافظ عیسر یلیخ یو مرتض نیحس

 .بود و سرحال هم اورده بودم

به اتاقش رفت اما من به خاطر خوندن و تمام کردن  دنیابخو یکم بعدش برا هیاز خورد شام مامانجون  بعد
بمونم. چراغ مطالعه رو روشن کردم و  داریوقت ب ریکه از کتاب خونه گرفته بودم مجبور بودم تا د ییکتاب ها

 یشده بودند حت نیسنگ یحساب مگذشته بود و پلک ها یشدم. دو، سه ساعت دیجد یمشغول خوندن کتاب ها
کتاب افتادم. باالخره از جام بلند شدم و تنه خسته ام رو به رختخواب رسوندم و  یخواب آلود رو یدو سه بار

 .هم رفتند یچشم هام رو دهینکش یا هیبه ثان

دونم چرا اما از همون  یشدم. نم داریاز خواب ب امیزنگ گوش یحول و حوش ساعت هفت بود که با صدا صبح
حالم کرده بوده. مامان جون هنوز خواب بود  یکم ب هیکه  یا جهیداشتم و سرگ یخوردگدل بهم یسر صبح کم

سر و صدا از خونه  یبرداشتم و ب ور لمیرفتن به آموزشگاه شدم. وسا یو هر طور که بود با اون حالم آماده 
ِ یاومدم. مس رونیب گرفتم  یزرد رنگ یتاکس ابونیکنار خ ستادنیخوب نبود، با ا یلیبود اما چون حالم خ یکینزد ر

شکم  هیرو تو ناح یبیشدم ضعف عج ادهیکه پ نیو هم دمیآموزشگاه رس یبعد جلو قهیو سوار شدم. پنج دق
رو بود گرفتم.  ادهیپ یکه تو یدستم رو به درخت بزرگ و قطور ستادم،یهمون جا ا یلحظه ا یحس کردم و برا

 .آروم پله ها رو باال رفتمکم که بهتر شدم  هیو  ستادمیرو همون جا ا یا قهیچند دق

کردم. بارون بد  یم ریخودم س یبرا گهیعالم د یکالس نشسته بودم اما اصالً حواسم به کالس نبود و تو سر
 شهیبارون آروم به ش یکردم. قطره ها یرو نگاه م رونیلب، ب یرو یدلم رو برده بود و از پنجره با لبخند یجور

اومد با ذوق و  یبارون م یوقت شهیمخوردند. ه یسر م نییکردند و مثل اشک پشت هم رو به پا یاصابت م
بارون، رو به  یگرفتن قطره ها یباز برا ییرسوندم و با دست ها یباغ م یخودم رو تو یشوق و بدون معطل

داد و  یم حس پرواز بهم دست ییجورا هیبردم.  یشدنم لذت م سیهم از خ ی. حسابستادمیا یآسمون م
بشم، اون قدر  سیبارون خ ریبرم و باز ز رونیباز هم ب خواست یرو اون لحظه داشتم. دلم م ایحس دن نیبهتر

ترک کالس  یبرا یبهونه ا چیاون روز هام رو بشوره و ببره اما ه یها یحوصلگ یها و ب یبشم که خستگ سیخ
 یبه خاطر حال بدم از کالس خارج شده بودم و هر بار هم بهاره برا ینداشتم چون قبل از اون دو، سه بار



 

 
232 

دا کردن از حالم، اجازه گرفته بود و دنبالم اومده بود. با حسرت چشم به پنجره دوخته بودم و غرق یپ نانیاطم
 !کالس تموم شد و من فقط تموم شدنش رو متوجه شده بودم یکه باالخره بعد از ساعت نیتماشا بودم تا ا

 :دیبه من پرس یبود و با نگاه لشیرفتن. بهاره مشغول جمع کردن وسا یبچه ها برا یاهویهم با همهمه و ه اون

 سوگند حالت بهتر شد؟ یخوب-

 «.آره، بهترم»گفتم: آروم

 آره؟ یتو نکنه مسوم شد یشد یجور نیا هویچرا  نمیبب-

 ریتا د شبینه هم نخوردم از اون ور هم که دنخوردم، فکر کنم ضعف کرده باشم آخه صبحا یزینه چون اصالً چ-
 .دمینخواب یلیبودم و خ داریوقت ب

 .میجمع کن تو رو هم برسون ولتیدره، پاشو وسا یمسعود اومده دنبالم گفت جلو-

 .رمینه ممنون تو برو من خودم م-

 .انداخت رونیبه ب یبخار گرفته نگاه یپنجره  از

 !ینیب یمگه بارون رو نم-

 .برو منتظرش نذار رمیتعارف ندارم خودم مباور کن -

بره. بارون شدت  ییکردم که تنها شیاصرار داشت که من رو هم برسونند و باالخره هرجور که بود راض همچنان
ً یکردند و تقر یحرکت م ابونیخ یها با سرعت تو نیگرفته بود و ماش یشتریب شد جز  ینم دهید یعابر چیه با

خواست اون  ی. دلم نمدندییدو یم گهیبه طرف د یدستشون از طرف یتو یچتر ها که با عجله و با یچند نفر
 یقطرات آب رو دنیبردم و با چک یبارون لذت م ریبه راه افتادم. از قدم زدن ز ادهیبارون رو از دست بدم و پ

بارون کوبنده تر  یآب شده بود و قطره ها سیپوستم شروع به حرکت کرد. لباسم خ ریز نیریش یصورتم حس
 ریشد تصو یکه برام مجسم م یریچشم هام رو بستم؛ تنها تصو یا لحظه یخوردند. برا یصورتم م یاز قبل رو

 !بود ربدیه

به خودم اومدم  امیزنگ گوش یکرد. با صدا یم دایکردم و افکار مدام سمت اون سوق پ یبهش فکر م ناخواسته
کوله ام  یرو از تو امیتونستم گوش ینم یآب شده بودم که حت سیخ و رشته افکارم از هم پاره شد. اون قدر

داشتم و باز هم همون  یدی. ضعف شددمیلرز یزده بود و از سرما بخودم م خی ی. دست هام حسابارمیب رونیب
زده ام  خی. دست لرزون و دمیخونه باباجون رس یبا بدن کم جونم جلو قهیدق ستی. بعد از بیاحساس سست

رمق خودم رو از پله ها  یبعد در باز شد. ب ی قهیباال بردم و با تالش آروم فشردمش که چند دق یرو به سخت
قرچ قرچ دندون  یصدا نیکردم همچن یزده بود و لرزش درون شکمم رو حس م خی. تموم وجودم دمیباال کش

 نیو هم دمشیکش نییروم به سمت پادر رفت و آ ی رهیشدند. دستم سمت دستگ یم دهییهم سا یهام که رو
اش مشغول بود. اون قدر  یمبل رو به رو، نشسته بود و با گوش یکه در باز شد چشمم به رخساره افتاد؛ رو

رخساره جان در رو باز »مادر جون که گفت: یکه اصالً متوجه اومدنم نشده بود و صدا وداش بغرق صفحه
 «؟یکرد
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 «.بله باز کردم محلقا خانوم»بود زمزمه وار گفت: یگوش یکه سرش تو یطور همون

 یم جی. سرم گارمیبه پام ب یبودم که بتونم فشار یجون تر از اون یاما ب ارمیداشتم کفش هام رو از پا درب یسع
 یجون یگرفتم اما از شدت لرزش دست هام و ب واریدوخته بودم، دست به د نیتارم رو به زم یرفت و چشم ها

رخساره سرش رو باال گرفت و بعد از لحظه  ر،چهار چوب د یافتادنم تو یافتادم. با صدا نیزم یروباره  کیشون 
 .کوتاه سمتم اومد ینیه دنیو وحشت زده با کش مهیمثل برق گرفته ها، سراس یا

 .هم رفت یمتوجه نشدم و چشم هام رو یزیچ گهید اما

درمانگاه  یکه تو نیبا تالش پلک زدم تا تونستم چشم باز کنم. نگاهم رو به اطراف چرخوندم، مثل ا یبار چند
کردند. مامان جون سمتم خم شد  یسرم بودند و نگران و دلواپس بهم نگاه م ی. رخساره و ماماجون باالمیبود

چرا مراقب  دم،یترس یلیم؟ خدختر  یتربه»دلواپس گفت: کش،یبار یو با جمع کردن لب ها دیو صورتم رو بوس
 «!ان؟یم ادهیاون بارون پ یآخه تو یستیخودت ن

 :تاب داد یهم نگاه پر سرزنش رو بهم دوخت و با اخم چشم رخساره

 .تو یقد لجباز نیآخه چرا ا یچه طور مارو نگران کرد نیبب-

 :رمق زبون باز کردم و آروم گفتم یب

 «.شد یچ دمیخوام، خودمم نفهم یم معذرت»

از  دینیکم بش هی دیکه حالش بهتره حاال بر دیدید»بهم کرد و رو به روبه ماماجون گفت: یاون حرفم نگاه تند با
 «.نیخسته شد دیستادیسر پا ا یطور نیصبح تا حاال هم

 .سرش مرتب کرد یچادرش رو رو یو لبه  دیزانوش کش یرو یجون دست مامان

 .تا ُسرمش تموم شه نمیش یسالن م یتو رمیکنه. م یاره زق زق مچون پام از دردر د نمیکم بش هیآره بهتره -

کرده بودم سرزنش  یشدم و خودم رو به خاطر کار یاز دستم خودم عصب یجون حسابمامان تیوضع دنید با
 «که؟ یبهتر»گفت: شیکره یجا داد و با اخم ها یکردم. مامان جون ببرون رفت و رخساره خودش رو لبه  یم

 :لب زدم آروم

 .سوزه یکم م هیاوهوم فقط دستم -

سرمه، از دست تو آخه اون  یبه خاطر جا»گفت: یتر یکم از اخم و تخمش کم شده بود و با لحن مهربون هی
زنگ  یزود گهیوحشت کردم. د دمتید یبه خدا اون جور یخودت درست کرده بود یبود که برا یچه حال و روز

. هیکم هم به خاطر کم خون هیو  یگفت از خستگ یجا. دکتر م نیا متیآژانس و با کمک محلقا خانوم اورد میزد
 «.یشد فیضع

 .خشک رو تر کردم یها لب

 .کم حالم خوب نبود آخه هیآره صبح هم -
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 .نگام کرد ضیغ با

 .یکن یو بازم کار خودت رو م یدون یآها پس م-

 .دمیآروم کش یحوصله پلک زدم و نفس یب

ً  الیخیب-  .رخساره. لطفا

لم داد. بعد از تمو شدن ُسرم همراه مامان جون  یصندل یرو یکه ازش کردم ساکت شد و با اخم یخواهش با
درست کردن  یکرد و برا زونیدر آو یجلو یچوب لباس ی. مامان جون چادرش رو رومیو رخساره به خونه برگشت

برام  عیدر اوردم و رخساره هم سر نو نم دارم رو از ت سیخ ی. لباس هامیسوپ به آشپزخونه رفت. به اتاقم رفت
بدنم پتو  یکم لرز داشتم و با حس سرما تو هی. هنوز هم دمیگذاشت و با کمکش دراز کش نیزم یرو یبالشت

کم درست کرد و با گذاشتن  هیسرم رو  ری. رخساره کنارم نشست، زدمیچیرو چنگ زدم و محکم دور خودم پ
 «!داغهچه  نشیاوه بب»گفت: امیشونیپ یدستش رو

 .زد یکرد و چشمک یزیآم طنتیش یدر ادامه خنده  و

 .فکر کنم تب عشق باشه-

کرد با  یجمع م نیزم یرو از رو سمیخ یکه لباس ها یرو دلخور گرفتم که از جاش بلند شد و در حال نگاهم
 «.کردم ینکن شوخ یو اون جورات افهیخب حاال تو هم، ق»همون خنده گفت:

 .تش اشاره داددس یرو یبه لباس ها و

 ارم؟یب یخوا ینم یزیبند برات خشک بشن، چ یرم بندازمشون رو یم-

 .لرزونم زمزمه کردم یصدا با

 .نه ممنون-

**** 

جون باز ماما یخوش طعم و مقو یو سوپ ها یبهتر شده بود و با پرستار یگذشته بود و حالم کم یروز چند
بهم زنگ زده بود  یکل ربدیسرحال شده بودم و جون به بدنم برگشته بود. بعد از اون روز و رفتنم به درمونگاه، ه

اصالً  کهیحوصله طور یفشار بودم و ب تحت یجوابش رو نداده بودم. حساب ایکه من هم هربار قطع کرده بودم 
 یعاص یکه حساب یوقت مرتض یوقت و ب یم زنگ زدن هاخواست باهاش حرف بزنم. از اون طرف ه یدلم نم

قطع کردن  الیتماسش که اصالً هم خ نیکه بعد از آخر یو کالفه تر شده بودم طور یام کرده بود و از قبل عصب
 یتلفنم خال یِ گوش یرو ازش، رو تمیخشم و عصبان هیکه داشتم، تمام یا یعصب یفشار ها رینداشت، تحت تأث
خورد شده اش رو  یکرده بودم قطعه ها یسع یهم داغون شده بود. چندبار یه بود و حسابکرده بودم؛ شکست

 .بود دهیفا یسرهم کنم که ب یحور هی

در  یرو تو دیداده بود. کل دیپشت در نمونم بهم کل ستیرو که خونه ن ییکه وقت ها نیا یجون برا مامان
منتظرم نسسته بود. بعد از اون روز که از حال  ییرایپذ یچرخوندم و بعد از باز کردن در، باال رفتم. رخساره تو

تلفن خونه بهش زنگ زده بودم و با هم  اب یبودمش فقط چند بار دهیند گهیدرمونگاه د یرفته بودم و ماجرا
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اون چند روز دلم براش تنگ شده بود.  ی. به طرفش رفتم و بغلش کردم. چه قدر که تومیصحبت کرده بود
به  یگذاشت و لبخند زیم یرو رو وهیاومد. ظرف م رونیاز آشپز خونه ب وه،یجون با ظرف مهمون لحظه مامان 

 .روم زد

 ؟یمادر، چه زود اومد یسالم سوگند جان خسته نباش-

 :گفتم یکردم و بعد از تشکر سالم

 «.کم زود تر تموم شد هیمامان جون، آخه امروز کالسم  ممنون»

 :رو به رخساره کردم و

 ؟یاومد یرخساره ک نمیبب-

 .کم جا به جا شد هیمبل نشست و  یرو باز

 .شه که اومدم یم یا قهیربع ده دق هیشه،  ینم یلیخ-

لباسم رو عوض  رمیپس من م»بشاش بر خالف چند روز گذشته رو به مامان جون و رخساره گفتم: یچهره ا با
 «.شتونیپ امیکنم، االن م

 خچالهیسوگند مادر غذات تو »گفت: ذاشتیم وهیرخساره م یبرابشقاب  یکه تو یجون هم در حال مامان
 «.رونیب رمیگرمش کن آخه من دارم م یبخور یخواست

 :دمیو با کنار زدنشون پرس ختیصورتم ر یام رو از سر برداشتم، موهام رو مقنعه

 کجا؟-

 .ته کوچه هیزهرا خانوم همسا یرم مولود ی:ممامانجون

 .ستمیکنم البته االن که گرسنه ن یخودم گرمش م دیباشه شما بر-

 «.مادر یکن یوگرنه دوباره ضعف م خوریو محتماً غذات»گفت: معترض

 یبه رخساره گفتم حواسش بهت باشه، خوب شد اومد وگرنه نم»و گفت: دیگفتم که خند یچشم یلبند با
 «.تونستم تنهات بذارم

 .اومدبرام  ییگرفت و با ادا چشم و ابرو یا افهیرخساره که ق و

 ی. درحالمیو گرم صحبت بود میهال نشسته بود یاز رفتن مامان جون گذشته بود و با رخساره تو یساعت مین
 «.یرو پوکوند چارهیب یآخرم گوش»گرفت با خنده گفت: یپوست م یبیدستش س یتو یکه با چاقو

 :کرد و با طعنه ادامه داد ینگاه مرموز و

 !افتاد و شکست؟ هویچه طور شد که  ،یخب نگفت-

 .کج کردم یسرم بردم و لب ریمبل، دستم رو ز یدسته  یآرنجم رو هیتک با
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 ه؟یمنظورت چ-

 !احمقاست؟ هیمن شب افهیسوگند ق-

 .سبد برداشتم در همون حال گاز زدم یرو از تو یبیس تیاهم یب

 !تو هم یپرس یم ییسؤاال هیاز دستم افتاد شکست  گهینداره د یخب چه جور-

 افهیدنبال اعترافم بود. با ق ییجورا هیدونست خودم شکستمش و  یبهم نگاه کرد. پر واضح بود که م یچپ چپ
 «راحت شد؟ التیعمداً شکوندمش خ هیچ یدون یرخساره، آره اصالً م یریگ یلیتو هم که خ»دمق گفتم: یا

 .با تأسف تکون داد یسر

 آخه چرا؟ ،یا وونهیتو د-

 .کش اومد نییبه سمت پا لبم

هم  ربدیزد ه یزنگ م یور ه نیاز ا یمرتض تیندارم، بعد تو اون موقع یمن اصالً حال و روز خوب یدیتو که د-
 واریاعصابم خورد شد و بعدشم که کوبوندمش به د هویام کرده بود.  وونهیکه رسماً د یمرتض یعنیاز اون ور، 

 .نیهم

ً  نیب»چشمم گفتم: هیکه با بستن  دیخند زیر زیر  «.خودمون باشه لطفا

 .نگاهم کرد رهیخ

 !ها یاعصاب شد یب یلیسوگند تو واقعاً خ-

 .آن شد باور کن دست خودم نبود هیخب -

 :با خنده ادامه دادم و

 !یآدم یحت ایدم دستم نبود  یا گهید زیباز خوبه چ-

 «.ترسم یآره واقعا من که ازت م»کرد و گفت: یا خنده

 یجور نیجان رخساره ا یول یجدا از شوخ»شد و با لحن نگرانش گفت: یکم جد هیبعد از گفتن اون حرف  و
 «.دختر یش یم یوقت افسرده و عصب هینکن، بابا به خدا نگرانت شدم 

گذاشتم و با  زیم یبشقاب رو یگاز زده رو تو بینبل جا به جا شدم، س یشد و رو دهیلبم ماس یرو خنده
روم نبوده، مرگ آقاجون،  یمدت کم فشار عصب نیکه ا یدون یم»از سر دل گفتم: یآه دنیهمراه با کش یکالفگ

 « ...و یموضوع مرتض

 :دیادامه ندادم که متأثر نگاهم کرد و پرس و

 گفت مگه؟ یم یچ یمرتض نمیبب-
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رو نداشتم،  یزیچ چیواقعاً کشش ه گهیکه گفتم د ینگفت اما با همه اون مسائل یزیخب به اون صورت چ-
داد، خسته ام کرده بود و اون لحظه از اون همه افکار بهم  یم لمیربط تحو یمشت حرف ب هیزد و  یمدام زنگ م

 .ها شدم وونهیبه سرم هجوم اورده بودند مثل د ییهویکه  ختهیر

 :با حرص ادامه دادم و

 .مختلف زنگ بزنه یبهونه ها به قهیتونه دم به دق ینم گهیهم خوب کردم که شکوندمش حاال د یلیخ یول-

اومده  روزیاوم... د»گفت: بیبا جدا کردن پوست س یکرد و بعد از مکث یزدم که نگاه یحرف م یطور نیهم
 «.بود خونه مون

 ؟یمرتض-

 .ربدینه بابا ه-

 یب یتفاوت باشم و باال دادن شونه ا یکردم ب یم یکرد اما سع یزده ام م جانیاسمش هم ه دنیشن یحت
 «؟یخب که چ»گفتم: الیخ

 .جون خونه ما بود، اومده بود دنبالش یگل-

 :و پر اخم لب زدم دمیهم کش یرو تو ابروهام

 .راجع بهش بشنوم یزیخوام چ ینم ستیبرام مهم ن-

 .بدون توجه به حرفم ادامه داد اما

 .دیراجب شهرزاد ازم پرس-

 .دمیمتش چرخگرد شده از تعجبم، س یکه زد جا خورده و با چشم ها یحرف با

 چ... چرا خب؟ ؟یچ-

ً یکه دق نیدرمورد فوتش و ا-  .جور سؤاال نیاون اتفاق براش افتاد و از ا یچه طور قا

 ؟یگفت یخ... خب تو چ-

 .یکه گذروند یو پرفشار یسخت و عصب یکردم، از اون اتفاق و روزا فیواسش تعر زویمنم همه چ-

 «گفت؟ یاو... اون چ»گفتم: یمِن مِن با

 :ابروش جواب داد یتا هیهم فشرد و با باال دادن  یهاش رو رو لب

رفت تو خودش و احساس  هویکردم  فیبراش تعر یگم چون وقت یم ی. به خدا جدمونهیپش یلیمعلوم بود که خ-
 .کردم ناراحت شده
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چند  یفقط برا بود خوشحال بودم اما دهیکه اون ماجرا براش مهم بوده و از رخساره اون سؤال ها رو پرس نیا از
نگو همون طور  گهید»تفاوت و خشک گفتم: یب یشد و با لحن یم میدواریباعث ام دیموضوع نبا نی. نه اهیثان

 «.خوام بشنوم یکه گفتم نم

 ست؟یبرات مهم ن یبگ یخوا یم یعنی-

که خودم بخوام تک تک سلول  نیزد بدون ا یازش حرف م یدونستم که حق با رخساره ست چرا که وقت یم
 یرو یمبهم که مثل وزنه ا یدر موردش و اون حس دلتنگ دنیشن یشدن برا یبدنم، هر کدوم گوش م یها

 .ما نهیس یرفع کردن و برداشتنش از رو یبودم برا یکرد و به دنبال راه یم ینیقلبم سنگ

 «.برات مهمه یدید»نگفتم و ساکت بودم که گفت: یزیچ

 «؟یشد یطور نیا هویشد چرا  یسوگند چ»به دندون فشردم که گفت: یگرفتم لب نییو پا سرم

 .زدم یکم رنگ لبخند

 شدم؟ یمگه چه طور ؟یچه طور-

 ؟یتو واقعاً االن از اون متنفر-

کردم واقعاً خسته بودم،  یکه احساسم رو مدام سرکوب م نیرو کالفه فوت کردم. خسته شده بودم؛ از ا نفسم
که  ی. احساسارمیکه روش سرپوش گذاشته بودم رو به زبون ب یحرف بزنم و احساس یکیخواست با  یدلم م

 هیباالتر از  یحس ق؛یعم سح هیشد.  یگلوم شده بود و مانع از حرف زدنم م یتو نیبغض سنگ هیبه  لیتبد
 !عادت هیباالتر از  ،یوابستگ

 .هام بود. دلواپس و پرسشگرانه نگاهم کرد یغم و شاد هیشگیهم قیبهتره از رخساره که رف یچه کس و

 ؟یختیقدر بهم ر نیچرا ا ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 .زد فرو دادم یچنگ م یکردم و بغضم رو که گلوم رو به طرز وحشتناک یمکث

 ...رخساره-

هم قرار دادم و  یسراسر مغموم لب رو یزدم و آروم با لحن یحرف م دیگفت، با ینگاهم کرد و جانم رهیخ
 « ...خواد که یدلم م یلیمن... رخساره من خ»فتم:گ

 .صورتم زمزمه کردم یرو یاشک دنیچشم به دهنم دوخته بود که با چک منتظر

 .نمشیخواد که باز بب یدلم م-

 :دست هاش ناباورانه لب زد جیشوکه بهم نگاه کرد و بعد از اون با حرکت گ یا قهیدق یبرا

 زیچ هیکه  شیپ یچند لحظه  یو حت شیشه اما چند وقت پ ی... باورم نمیعنی ،یگفت یتو... تو االن چ یچ-
 !؟یانکار کرد ،یگفت یم گهید

 .دست هام گرفتم یتو یصورتم رو کالفه
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 .مثل خوره افتاد تو جونم یزیچ هیدونم،  ینم-

 :کالفه تر قبل ادامه دادم و

تمرکز کنم چون.... چون همش فکرم در  یکار یتونستم رو یبودم اصالً نم یجور هی دمشیچند روز که ند نیا-
شد، من...  یشد، نتونستم بهش فکر نکنم، نم یکردم که افکارم رو ازش دور کنم نم یم یاون بود و هر کار ریگ

 !نمشیخواد بب یهم دلم م هنوزکه کرده  ییبلکه با وجود تمام کارها ستمیمن نه تنها ازش متنفر ن

فقط  شینیخواد بب یکه کرده هنوز هم دلت م ییبا وجود تمام کارا یوقت»زد و با آرامش کالمش گفت: یلبخند
 « ...تونه داشته باشه یداره و م لیدل هی

 .تر شد قینگاه کردم که لبخندش عم بهش

 .یسوگند تو عاشق شد-

کردم  یداد و اگر من انکار م یاجازه رو بهم نم نیقلبم بهم ا یرد کنم، صدا ایتونستم حرفش رو انکار  ینم گهید
 .کرد یزد و رسوام م یتبل بزرگ حسِ حبس شده ام رو جار م کی یبلند و کوبنده اش مثل صدا یتپش ها

کردم که تو هم  یوقت فکرش رو هم نم چیسوگند ه یوا»سکوتم لبخندش پهن تر شد با ذوق گفت: دنید با
 «!یعاشق بش

 .هم گذاشت یابروش پلکش رو رو یو دلخور نگاهم رو باال کشدم که با باال دادن تا جیگ

 یاونم ک ینظر گفتم اما االن عاشق شد نیاز ا یداشت یگار خاص هی زایچ نینسبت به ا شهیخب چون هم-
 !ربدیه

 یدستم رو مضطرب به باز یقرار بود. انگشت ها یکه حرفم رو زده بودم اما هنوز هم قلبم نا آروم و ب نیا با
 .گرفتم

 یلیبرام، باهاش خ هیو مبهم بیحس عج یلیس رو تجربه نکرده بودم رخساره، خح نیمن... من تا حاال ا-
 .نمیاون آدم رو نب یها یکه وجود داره باعث شده بد یدونم اون کشش و جاذابه ا یام فقط م بهیغر

 .دست هام گرفتم یام سرم رو باز تو یو کالفگ یحال شونیپر با

 ...ستمیمطمئن ن یعنیدارم،  دیکم هم ترد هیراستش  جم،یکالفه و گ یلیخ-

 ؟یاز چ-

 ...که گفتم، ازحسم از... از اون یزیاز چ-

 .رو کنار زد و اومد کنارم نشست وهیم بشقاب

 .و گول نزنقدر خودت نیا-

 یا گهید حیتوج چیو ه یو دوست دارسوگند تو اون»گفت: دیزد با تأک یکه بخش بخش حرف م یبعد درحال و
 ...قدر با خودت کلنجار نرو و اما اون نیهم نداره پس ا
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 .کردم یبهش نگاه م یرگیخ با

 یتوجهش به تو عاد یعنیتوجه کنه  یحد به دختر نیتا ا ربدیبودم که ه دهیمن تا حاال ند یراستش رو بخوا-
 گم؟ یم یچ یفهم یم ستین

 .زدم و سر تکون دادم یتلخ لبخند

 .دونم یهم خوب م یلیتوجه اش رو خ لیهه، دل-

 :بشقاب افتاده بودم، با لحن پر از حرصم ادامه دادم یتو یخرد شده  یها وهیکه با چاقو به جون م یدر حال و

 !نیگه؛ چون من خواهر سامانم هم یم شهیکه هم یزیهمون چ-

 .که واقعاً ازش متنفر شده بودم یا جمله

 :دادم ادامه

 کنه؟ یم یآور ادیموضوع رو به من  نیاصالً چرا همه اش ا ؟یچ یعنی نیا یدون یم-

 .دیکش یتکون داد و پوف یسر

بعدشم  ست،ین یگم اونم از تو خوشش اومده و توجهش به تو عاد یها، من م یگ یم یزیچ هیبابا سوگند  یا-
 .به حرف من نداره یاصالً ربط یگ یکه م یزیچ نیا

 :ادامه داد یمکث با

 !یباشه که خواهر سامان نیکنم توجهش به تو فقط به خاطر ا یبه رفتارش دقت کردم و فکر نم یلیمن خ-

 .تلخ به روش زدم یدادم و لبخند رونیآه مانندم رو ب نفس

 ؟یبه کنار، پس سامان چ نایاصالً ا-

 .نگاه کرد پرسشگرانه

 ؟یچ یعنیحرفت  نیشم ا یمتوجه نم-

 .متوجه شدمخودِ سامان  یاز حرفا ونیخط قرمز سامانه و ا ربدیکه ه نیا یعنی-

 :لب هام رو تکون دادم دیبار یکه غم ازش م ییساکت شدم و با صدا یا قهیدق

 .بشم کیتونم به اون آدم نزد یاگه بخوامم نم یمن حت-

 «.نگو قربونت برم من یجور نیا»رو دورم حلقه کرد و با لحن پر مهرش گفت: دستش

راجع به  گهیخواد د یدلم نم رم،یگ یکنه و سر درد م یکنم مغزم داغ م یفکر م زایچ نیبه ا یاوف رخساره وقت-
 .میموضوع حرف بزن نیا
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بازم اشکت در  یکه دار یحال نیبا ا میادامه بد گهیکم د هیزنم چون اگه  یدر موردش حرف نم گهیباشه پس د-
 .میزنی. بعداً باز حرف مادی یم

 نیمثل ا ار،یو گرم کن باشو برو اون غذاتحاال هم پ»گفت: یکه حال من رو عوض کنه با لحن شوخ نیا یبرا و
 «.بشکنم مویرژ دیکه با

 «؟یمیمگه بازم رژ»زدم و گفتم: یلبخند کم رنگ یحوصلگ یب با

 .تونم فکر کنم مجبورم یگشنمه و درست نم یلیاما االن خ گه،یآره د-

 .دنیشروع کرد به خند و

رو نگاه کردم  رونیاومدم. از پنجره ب رونیگذشت. کتابم رو بستم و از اتاق ب یاز رفتن رخساره م یساعت کی
 .هاش بود اهیمشغول هرس کردن گل و گ اطیح یمامانجون تو

 :گفتم یرو باز کردم که سرش رو به عقب چرخوند. با لبخند پنجره

 «.یمامان دینباش خسته»

 «.ممنون دختر قشنگم»جوابم لبخند زد و گفت: در

 د؟یخوا یکمک نم-

 .پله گذاشت یهرس رو رو یچیق

 .گفت کارت داره یرو بگم که به مامانت زنگ بزن نینرفته ا ادمیتا  یدلم، راست زینه عز-

 ؟یکار یچ-

 .گفتم مزاحمت نشم یخوند یدرس م یاصرار کرد اما چون داشت یلیدونم مادر جان برو بهش زنگ بزن، خ ینم-

مامان رو گرفتم و بعد از چند تا بوق جواب  یم. تلفن رو برداشتم و شماره تلفن رفت زیرو بستم به طرف م پنجره
 .داد

 الو... سوگند؟-

 .سالم مامان جون-

 ؟یدلم خوب زیسالم عز-

 ؟یآره خوبم شما چه طور-

 ؟یکن یکار م یمنم خوبم چه خبر چ-

 آره؟ نیکه کارم داشت یخوندم مامان جون گفت مثل ا یداشتم درس م ستین یخبر خاص-

 :گفت یصداش شده بودم و بعد از لحظه ا ینگران متوجه
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 ،یهم که ندار یمامان گفت حالت بد شده همش نگرانتم، گوش یخواستم حالت رو بپرسم، از وقت یفقط م-
 پول که همراهته؟ نمیکه بتونم بهت زنگ بزنم بب ریبگ یکیحتماً  رونیب یرفت

 .ان نباش شمانگر  رم،یگ یبله هست، چشم هر زمان که وقت کنم م-

ً یرو با مامان حرف زدم و بعد از اون هم به اتاقم برگشتم. هوا تقر یا قهیدق چند شده بود. چهارشنبه  کیتار با
ً یکالس نداشتم و ترج درست کردن شام به مادرجون کمک کردم  یکم استراحت کنم. تو هیخواست  یدلم م حا

 :دیپرس دیچ یرو م زیکه م یهم درس خوندم. مامانجون درحال یو کم

 ؟یبه مامانت زنگ زد-

 .آره صحبت کردم-

 کارت داشت؟ یچ-

 .نیگفت یبهش نم یزیدرمونگاه نگرانم شده بود. کاش چ هیکم بخاطر قض هی د،یحالم رو پرس-

 .گرفت یزنگ زد و سراغت رو م یبابات هم دو سه بار یمادرجون، خب نگرانت بود حت دیازد هنم پر هوی-

 .رمیبگ یکی رونیرفتم ب یدلواپس شدن مامان هم از خواست که وقت میگوشبه خاطر خاموش بودن -

 .ریشه حتماً بگ یکه نم یآره دخترم بدون گوش-

 «.شامت رو بخور تا سرد نشد نیشیب گهیخب د»گفت: زیم یبا گذاشتن ظرف خورشت رو و

 .میجون هر دو مشغول خوردن شدو نشستم و با نشستن مامان دمیرو کنار کش یصندل

**** 

. بعد از شستن صورتم، به دمیخواب یبود که تا اون ساعت م یبار نی. اولدارشدمیده بود که ب کینزد ساعت
رفته  دیخر یبود اما خودش نبود فکر کنم برا دهیصبحونه چ یواسه  یمفصل زیآشپز خونه رفتم. مامانجون م

 دمیرو کنار کش یشتهام باز شده بود. صندلا یرنگا رنگ و نون سنگک تازه حساب زیبود. با نگاه کردن به اون م
 یاومدم که متوجه  رونیرو جمع کردم و از آشپز خونه ب زیو مشغول خوردن شدم. بعد از تمام شدن صبحانه، م

رفتم. آره  رونیرو زدم و ب فونیآ یرو جا گذاشته بود. دکمه  دشیشدم. البد مامان جون بود که کل فونیآ یصدا
 «.باالخره سوگند جان یدارشدیب»اورد گفت: یم اطیرو داخل ح هاش دیخرکه  یخودش بود. درحال

 .شدم داریشه ب یم یساعت میآره ن ریسالم صبح بخ-

 .زمیدختر عز ری:صبح تو هم بخمامانجون

در رو نبند مهمون  یراست»کمک به طرفش رفتم که جلو تر از من به سمت پله ها قدم برداشت و گفت: یبرا
 «.میدار

و بعدشم  میافتادم که باز هم مامانجون با همون لحن گفته بود مهمون دار یروز ادیلحظه  هیکه زد  یحرف با
لبم اومد.  یرو یتپش قلب گرفته بودم و ناخواسته لبخنده پهن جانیاومده بود. دل تو دلم نبود از ه ربدیکه ه
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که در کامل باز شد بابا  نیباشه اما هم اون کاش یکردم که ا یدلم خدا خدا م یباز بودم و تو مهیبه درِ ن رهیخ
 .بابا به خودم اومدم ی. لبخندم محوشد. ماتم برده بود که با صدادمیخودم د یرو جلو

 .سالم سوگند جان-

 .کم رنگ بغلش کردم یبا لبخند یپته تته سالم کردم و بعد از لحظه ا با

 «بابا جان؟ یخوب»و گفت: دیرو بوس صورتم

 ن؟یوردیچرا مامان رو ن یراست د،یممنون شما خوب-

 گهیجلسه داشتم اما برگزار نشد، د هیدانشگاه  یامروز تو»دستش اشاره کرد و گفت: یرنگ تو یقهوه ا فیک به
 «.به تو بزنم. مامانت رفته بود مطب یسر هیگفتم 

 «.دلتنگ تون بودم نیخوب کرد»زدم و گفتم: یگشاد لبخند

 یظرف یبود رو شستم و تو دهیرو که مامانجون تازه خر ییها وهیونه رفتم، م. به آشپز خمیبابا باال رفت همراه
 .دمیچ یا شهیش

گذاشتم که بابا  زیم یرو رو وهیاومدم و ظرف م رونیجون مشغول حرف زدن بودند. از آشپز خونه بو مامان بابا
 «.عمه زهرات یخونه  میر یسوگند جان آماده شو م»گفت:

 االن؟-

 دیرخساره و زهرا ول نکردن و گفتن با گهید نا،یعمه ات ا یسر رفتم خونه  هیجا  نیا امیکه ب نیا:آره قبل از بابا
 .تو رو هم با خودم ببرم اون جا امیم دنتید یناهار رو بمونم، رخساره ازم خواست حاال که برا

 «.دیاریب فیشمام تشر»حرف رو به مامان جون کرد و گفت: نیبا گفتن ا و

خواستم که  ینه پسرم ممنون، بعدشم من م»و با ماساژ دادنش گفت: دیزانوش کش یرو یدست مامانجون
 «!ناهار درست کنم

تعارف  م،یکه بر انیاصرار کرد، خب شمام ب یلیزهرا جان آخه خ شیپ میریناهار رو م د،ی:ممنون زحمت نکشبابا
 د؟یکن یم

برم انجام بدم وگرنه خوشحال  دیکار دارم که با یسر هی رونیکنه اما امروز ب ینم یفرق یجون:چه تعارف مامان
 .شدم یم

پس منتظرش  نیپاشو دخترم حاال که دعوت زهرا جان هست»مبل نشسته بودم گفت: یرو به من که رو و
 «.دینزار

 د؟یمون یکه تنها م یطور نیاما ا -

 .به روم زد میمال یلبخند

 .گهی. برو آماده شو دنیخوره تا من کارام رو بکنم شما هم برگشت یبر نم ییچند ساعت که به جا-
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منتظرم نشسته  نیماش یرفته بود و تو نییبود و به اتاقم رفتم که آماده بشم. بابا زود تر از من پا دهیفا یب اصرار
بابا زنگ  یبه گوش دیداشت یکار»دست گفتم: یکوله ام رو ییو با جابه جا دمیبود. صورت مامان جون رو بوس

 «دیبزن

 .زد یو لبخند آروم پلک

 .دلم برو خدا به همرات زیباشه عز-

. میدر بازشد و داخل رفت قهیرو فشار دادم که بعد از چند دق فونیآ ی. دکه میعمه زهرا بود یخونه  یجلو
آب رو  ریما ش دنیبعد با د یداد و لحظه ا یدستش درخت ها رو آب م یبود و با شلنگ تو اطیح یرخساره تو

چه عجب شما افتخار »گفت: ییادا نازبا خنده و  دیرس کیکه نزد نیبست و پا تند کرد و به طرف مون اومد. هم
 «!سوگند خانوم؟ نیاورد فیو تشر نیداد

 «!گهیبله د»گفتم: ،یخنده همراه با نازک کردن پشت چشم با

 .به بابا کرد یخنده نگاه با

 !داره فیچه قدر هم که پرو تشر-

 «.داخل دییجون، بفرما ییدا دیببخش»رو به بابا گفت: ،یامه با اشاره به وروداد و

آشپز خونه مشغول درست کردن ناهار بود.  ی. عمه زهرا تومیبا هم داخل رفت ییکرد و سه تا یهم خنده ا بابا
بغلم کرد خوش  و به سمت مون اومد. بعد از سالم کردن به بابا، به طرفم اومد و دیما دست از کار کش دنیبا د

 «.دینیداداش، بفرما بش دییبفرما»گفت: ییرایکردنش سمت پذ تیآمد گفت و رو به بابا با هدا

 «.ممنون زهرا جان»انگشت هاش گفت: نیب فشیدسته ک ییزد و با جا به جا یحیلبخند مل بابا

مبل گذاشت و با  هیرو کنار پا فشی. بابا کارهیمون شربت ب یرفع خستگ یبه آشپز خونه رفته بود که برا عمه
خواستم  یکه م نیدستم گرفته بودم و هم یرنگش رو از تنش دراورد. کوله ام رو تو ینشستن کت سورمه ا

 ایب»من رو مخاطب قرار داده بود گفت: هک یرو به بابا، درحال یو با لبخند دیباره کش کیرخساره دستم رو  نمیبش
 «.نمیبب

 «.دستم در اومد، بابا چه خبرته آروم تر»که متعرضاً گفتم: میرفت بابا، به اتاقش یخنده  با

 :دمیرو باز کرد که پرس دستش

 دمش؟یکجاست ند یرعلیام یراست-

 .کنه دو تا کوچه اون ور تر یعمه مهالم با پسرش باز یرفته خونه -

بهت  یزیچ هیخوام  یم ایحرفا کن ب نیخب حاال ول ا»زد گفت: یبرق م جانیکه از ه ییدر ادامه با چشم ها و
 «.بگم

 خونه؟ یقدر کپکت خروس م نیچه خبره تو چرا امروز ا-
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 «.گم بهت یم ایب»سر گفت: یتخت نشست و با اشاره  یاون سؤالم رفت و چهار زانو رو با

 :گرفتم گفتم یبغلم م یکه دست هام رو تو یتخت رفتم و در حال یرو

 «!رخساره خانوم یزده ا جانیهمه ه نیکه ا یبگ یخوا یچ نمیبب بگو»

 «ش؟ینیخواد بب یهنوزم دلت م نمیبب»گفت: یدندون فشرد و بعد از مکث ریلبش رو ز جانیاون حرفم با ه با

 .نگاهش کردم متعجب

 و؟یهوم؟ ک-

 .گهیگم د یرو م ربدیسوگند! ه یاوف چه قدر خنگ-

 یخوا یشو بازم م الیخ یامروز رو ب هیرخساره، جان من »رو بهش دوختم و بر آشفته، گفتم: زمیتند و ت نگاه
 «؟یمزخرف بگ

 .کرد یاخم

 .زنم یحرف م یبه جون تو دارم جد یچه مضخرف-ِِ

 «.تو سرته یچ نمیزهرمار، خب بگو بب»گفتم:  یچپ چپ نگاه کردن با

 ؟یکرد ینکنه کار»گفتم: ریو تح یکرده باشه با نگران یکه نکنه دور از چشم من کار نیلحظه با فکر ا کی و
 «آره؟ ؟یگفت یبه کس یزیرخساره مرگ من راستش رو بگو تا سکته نکردم، چ

 .هوا تاب داد ینگاهم کرد و دستش رو تو یشاک

 .اجازه بده قهیتو بابا؟ دو دق یگ یم یچ-

 یاومد همون موقع خاله گل ییصبح که دا»اون حرف ساکت شدم که با صورت بشاش و پر خنده اش گفت: با
 «.خونشون میبر ییشام، همراه دا یجاست اصرار کرد که امشب واسه  نیا ییدا دیفهم یزنگ زد، وقت

 .باال انداختم یشونه ا تیاهم یب

 خب به من چه؟-

 ؟یخوشحال نشد یعنی-

 «!که خوشحالم؟ ستیام معلوم ن افهیاز ق»و با تمسخر گفتم: دمیهام رو توهم کش ابرو

 .گفت «یشیه»ادا  با

 !شیبنیخواد ب یدلت م یخودت گفت یریگ یم افهیاِ تو هم، حاال چرا ق-

 .کج کردم یلب و دهن شنهادشیاز پ دلخور

 .اومدم یدونستم نم یمن غلط کردم، اصالً اگه م-
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 «!وا چته تو؟»خورده و متعجب گفت: جا

 .گفتم یبهت م دیاصالً نبا ،یکن یم مونیو از حرف زدن پشآدم نیبب-

 .نگاهم کرد پرسشگرانه

 تو؟ هیشم االن مشکلت چ ینم واقعاً متوجه-

 .نگاهش کردم تیعصبان با

قدر احمق باشم که بعد از اون کارش پرو پرو ور دارم برم خونه  نیتونم ا یم یکن یرخساره جان چرا فکر م-
 !یغرور یچه دختر ب گهیکنه نم یخودش م شیپ ینشده؟! چه فکر یزیرفتار کنم که انگار چ یشون و طور

 .بت شداش روم ثا رهیخ نگاه

 ...رو هم که کرده یکار یو حت یستیازش متنفر ن یاما تو گفت-

 .حرفش رو قطع کردم تیعصبان با

داستان  هیکه واقعاً کشش و اعصاب  نیرخساره، من تازه دو روز که حالم بهتر شده و ا یشه ادامه ند یم-
موضوع رو بفهمه تازه من هنوز  نیشه که اونم ا ینم لیاما دل ستمیندارم، آره گفتم ازش متنقر ن گهیرو د دیجد

 .دمشینبخش

 ....اما-

غرورم  نیاز ا شتریخوام ب یچون نم امیتونم ب یمن نم»گفتم: تیبار با قاطع نیو ا دمیحرفش پر یهم تو باز
م تون یکنم. هر چه قدر هم که ازش ناراحت نباشم اما باز هم نم کیخوام با اومدنم خودم رو کوچ یبشکنه، نم

 «!رفتار کنم فتادهین یفاقات چیکه انگار ه ییقدر راحت کاراش رو فراموش کنم و مثل آدما نیا

 :تلخ ادامه دادم یبا لبخند و

 !زنگ هم نزد! بعد من پاشم برم خونه شون یاز من نگرفت و حت یسراغ گهیتازه اون د-

 .زد یچشم نگاهم کرد و پلم یگوشه  از

کرد از بس زنگ زد و  یچند روز تمام خودکش ،یبشکون وتیکه گوش نیقبل از ا چارهیانصاف نباش اون ب یب-
 !زنگ بزنه آخه یوقت نکرده بود. بعدش هم به کدوم گوش چیدارم ه ادیکه تا  یکرد، کار یعذر خواه

 :ادامه داد یبعد از مکث و

 یگم به زور اومد یداره، باشه اصالً م ییحسا هیسوگند من مطمئنم اونم به تو  نیاز رفتارش ناراحت نشو، بب-
 که پرو هم نشه چه طوره؟

 !گم؟ یم یچ یفهم یکنم چرا نم کیو کوچخوام خودم یرخساره من که گفتم نم-
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 گهید»رو به باال گفت: ییهم فشرد و با پروندن ابرو یرو یو در آخر لب میدر مورد اون موضوع باهم کلنجار رفت یکم
 «.و گرنه قصد ناراحت کردنت رو نداشتم یش یکردم خوشحال م یفکر م یول یبگم، البته حق دار یدونم چ ینم

 :کم رنگ تر شد و گفتم اخمم

 «.مامان جونم شیگردم پ یمنم بر م دیشما بر یازت ول ممنونم»

 «.مونم یم شتیپ رم،یمنم نم یایخب حاال که تو نم»دستش گرفت و گفت: یرو تو دستم

 .دمیکش رونیتش برو از دس دستم

 .گردم خونه، تو هم همراهشون برو یالزم نکرده برم-

 .اش تو هم رفت افهیق

 ؟یکن یم یطور نیبابا سوگند تو چرا ا یا-

 روزیبه خدا د»گفت: ختیر ینگاهم م یکه نگاه پر عطوفتش رو تو یدر حال میمال یبا لحن یا قهیبعد از دق و
 یبرات خوشحال شدم چون باالخره کس یلیخ یزن یحرف م یکه دار یاز حس جانیبا ه یاون طور دمید یوقت

شه تجربه کرد باز  ینم شهیهم وحس ر نیسوگند ا اره،یو وجد ب جانیبه ه یطور نیشد که بتونه تو رو ا دایپ
 «.شو کیقدر راحت از کنارش رد نشو، قدرش رو بدون، بهش نزد نیگم ا یهم م

حس که سر تا پام رو  نیخواست از کنار ا یمن رو به فکر فرو برده بود. خودم هم دلم نم یهاش حساب حرف
نفر  کی دنیبار قلبم از د نیاول یرسوندم، ساده رد بشم. در واقعه برا یکرد و به اوج م یم جانیپر از شوق و ه

قلبم  یو قشنگ تو فیلط یکرده بود. حس انیپا یب یبود و وجودم رو غرق در لذت دهیاز جنس مخالف لرز
قدر  نیاون حس رو ا دیخودش در اورده بود و من نبا ریو سلطه گرانه به تسخ بینشسته بود و اون رو عج

 .کردم یشده بودم و به حرف هاش گوش م رهیکردم. به رخساره خ یم رونیراحت ب

 یخودت بگ شیکه زود فراموش شه و پ ستیو زود گذر ن یحس سر سر هی یکه تو دار یحس نیسوگند ا-
 !تمام

 :و گنگ لب زدم جیمردد بود و گ شمیپر تشو ذهن

 شه؟ یشم؟ غرورم خورد نم ینم ریبا اومدنم تحق یگ یتوم یعنی... یعنی-

 .به ابرو هاش انداخت ینیچ

 یهم که عذر خواه یاون اشتباه کرده نه تو، بعدشم که متوجه اشتباهش شد و کل یبش کیکوچ دیآخه چرا با-
 .کرد

روز  هیرو بهت بگم، باور کن من اگه  یزیچ هیبذار »و گفت: دیکامل به سمتم چرخ ه،یچند ثان یبرا یکثبا م و
کنم که بدستش  یخودم رو م یو تمام سع نمیش ینم کاریب یطور نیدوست دارم هم یجور نینفر رو ا هیبفهمم 

 «.دونم که تالش خودم رو کردم یخورم و م یحسرت نم گهیکه د نیاگه نشه، حداقلش ا یحت ارم،یب
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کالفه  یلیدونم خ ینم»گفتم: یکرده بودم و با کالفگ ریو مرددم گ ختهیرخساره و ذهن بهم ر یحرف ها نیب
 «.ام

 :جوانب، ادامه دادم دنیفکر کردن و سنج یو قدر یاز سکوت بعد

به من  یدونم اصالً حس ینم یکه حت یکنم اونم از کس ییخوام دوست داشتن رو گدا یشه، من نم ینه نم-
 نه؟ ایداره 

 .تخت بلند شدم یبا اون حرف آشفته از رو و

 .دمیتو گوش م فینشستم به اراج زا،یچ نیو چه به امن ،یعشق و عاشق یاصالً گور بابا-

 «!یفهم ینم گهید یگاو»گفت: یشده بود و با دهن کج یشاک یحساب

گفتم که  گهیفهمم، رخساره ول کن د یهمه اصرار تو نم نیا لیاما فقط دل یگ یکه تو م یآره اصالً من هر چ-
 .امینم

 ؟یبد یخوا یم یرو چ ییجواب دا اره،یخواست که تو رو هم با خودش ب ییجون از دا یاما گل-

 !به من نگفت یزیبابا چ یول-

 .گم یحاال که من دارم م-

 .نفسم رو محکم فوت کردم کالفه

 .اومدم یموندم و اصالً نم یمامانجون م شیبابا، کاش پ یا-

 .کنم یهمه دارم التماسش م نیو بگو ابدرک، واال. من ایخب حاال، اصالً ن یلیخ-

 .از جاش بلند شد و

 .ایب یرم کمک مامان خواست یمن م-

بود و با  کیآشپزخونه شدم. ساعت  یکمک راه یرفتم و برا رونیبعد از رخساره من هم از اتاق ب قهیدق چند
که رخساره  یی. با حرف هامینشست زیو با تعارف عمه دور م میدیناهار رو چ زیمهرداد همراه رخساره م اومدن عمو

 یاشتها بودم و عمه هم مرتب م یب ییجورا هیناهار هم  زیسر م یحوصله شده بودم و حت یب ،یزده بود حساب
کردم. بعد از خوردن ناهار و شستن  یصبحانه خوردنم رو بهانه م ریخورم که هر بار د ینم یزیکه چرا چ دیپرس

چه وضع غذا خوردن  نیا»که رخساره گفت: دمیتحت دراز کش ی. رومیظرف ها با کمک رخساره، به اتاقش رفت
 «.یردک یو کوفت مبود الاقل غذات

با  یهم گذاشته بود ییمگه تو برام اشتها»ذاشتم غضب آلود گفتم: یهم م یکه چشم هام رو آروم رو یدرحال
 «!مزخرفاتت اون

 !یکن یقدر ناز م نیدونستم ا یچه م یخواستم که خوشحال بش یکن! من فقط م یو خوب ایب-

 .کم بخوابم هیخوام  یکنم. م ینگو، خواهش م یزیچ گهیرخساره لطفاً د-
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 .یمون یبخواب بابا که مثل برج زهر مار م-

 .هم گذاشتم یآروم چشم رو م،یکرد یطور که باهم بحث م همون

 دهیکه چه قدر خواب یثابت مونده بود. وا یواریساعت د یگرد شده ام رو یپنج عصر بود، چشم ها کینز ساعت
 !بودم

نشسته  ییرایپذ یاز اتاق خارج شدم. عمه و رخساره تو یا قهیهم نبود. خودم رو مرتب کردم و بعد از دق رخساره
ساعت خواب، باالخره »و عمه با لبخند گفت:بودند. سالم کردم که متوجه اومدنم شدند  وهیو مشغول خوردن م

 «؟یشد داریب

 «؟ینکرد دارمیقدر بخوابم، رخساره تو چرا ب نیخواستم ا ینم»کردم و گفتم: سالم

 .فرستاد یدستش بود رو صدا دار گاز زد و با غنچه کردن لب هاش برام بوس یکه تو یاریخ

 .بود قیخوابت عمق یلیکنم خ دارتیب ومدیآخه دلم ن-

 .زدم یحیمل لبخند

 بابا کجاست؟-

خاله  یخونه  میگفتن ما خودمون بر رون،یو بابا رفتن ب ییدا»خورد با دهن پر گفت: یم اریکه خ یطور همون
 «.انیخودشون از اون ور م یگل

 «.برم گهیآماده بشم که د رمیپس من م»باال انداختم و معنادار گفتم: ییبه رخساره ابرو رو

 ؟یایبرم؟مگه تو نم یچ یعنی»ه با اعتراض گفت:رو که گفتم عم نیا

 .دینه عمه جون شما بر-

 .میاما بابات گفت تو رو هم با خودمون ببر-

 .استفاده کنم دیبا کارمیدرس دارم، امروز هم که ب یآخه کل-

 «.درس و کتاب رو عمه جان نیامروز ول کن ا هیحاال »داد و گفت: لمیتحو یاخم

تو  یبه اندازه  نمیب یمن که اصالً نم ستیرخساره ن نیچه خبره، مگه ا»رو به رخساره، گفت: ینگاه میبا ن و
 «!درس بخونه

 .نازک کرد یبهش طعنه زده و پشت چشم ایکرده  فیدونست ازش تعر یبود نم یدنیرخساره د ی افهیق

 یواال من به اندازه م د،یرسون یحرف رو به کجا م نیبه من داشت شما هم! بب یوا مامان خانوم االن چه ربط-
 !خوام آزمون بدم یکنه البته من که مثل اون نم یداره شلوغش م یسوگند الک نیخونم ا

 .رخساره خانوم مینیب ی:دانشگاهت رو هم معمه

 .باز رو به من کرد و
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 .سوگند جان شما هم حاال برو آماده شو-

 .چون واقعاً کار دارم گهیوز در هیحاال  امیتونم ب یعمه جون اما گفتم که نم یمرس-

 .بدم حداقل بهش زنگ بزن یشه تازه جواب بابات رو چ ی:اما گلرخ ناراحت معمه

 .آره بهتره خودم بهش زنگ بزنم-

 .زهیم ی:تلفن رورخساره

 .بوق خوردن جواب داد هیبابا رو گرفتم که بعد از چند ثان یتلفن رفتم، شماره  زیم سمت

 :الو... ؟بابا

 .اجون سوگندمسالم باب-

 :دیصدام بالفاصله پرس دنیشن با

 د؟یشما هنوز نرفت-

خواستم بهتون بگم من  یم»به عمه و رخساره گفتم: یگرفته بودم و با نگاه یدستم به باز یتلفن رو تو میس
 «.مامان جون شیپ رمیدارم م

 خونه گلرخ؟ میر یچرا مگه عمه ات نگفت م-

 .برم دیکار دارم با یسر هیچرا گفت اما -

ً با خودم ببرم، بده سوگند جان  یول- باباجون عمه گلرخت چند بار به من زنگ زده، خواست تو رو هم حتما
اون جا ما هم با عمو  دیبرو آماده شو با عمه زهرات بر زمیشه. برو عز یناراحت م یشناس یاخالقش رو که م

 .میرسون یمهرداد تاشب خودمون رو م

 :کش اومده بود و معترض گفتم نییو لوچه ام رو به پا لب

 ...باباجون یول-

بگم قطع کرد. تلفن رو سرجاش گذاشتم و به طرف عمه و رخساره رفتم که متوجه  یا گهید زیکه چ نیقبل از ا و
 :دیزدم که عمه پرس یبودم و با نگاهم بهش تشر یعصب یلب رخساره شدم. حساب ریز یخنده ها ی

 شد؟ یچ-

 .شل کردم نییرو به پا یحوصله شونه ا یب

 .امیباهاتون ب دیبابا گفت با یچیه-

 .با حرص به رخساره نگاه کردم و

 م؟یآماده بش یاری ینم فیتشر-
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 «.زمیچراکه نه عز»زد و با ادا گفت: یلج درار لبخند

فاصله حق به جانب بال یا افهیداخل اومد و با ق یدنیرفتم که رخساره با سرک کش یراه م تیاتاق با عصبان یتو
 «.جون اصرار کرده یگل ستیها، به من مربوط ن ینکن یسر من خال»گفت:

 .کردم کیچشم بار مغضوب

 ؟یتا بناگوشت باز بود البد تو به بابا اصرار کرد شتیپس چرا ن ؟یخواست یم ونیهم-

 .باال انداخت ییابرو جاخورده

 !نیهم یایبود که خوشحال شدم تو هم م نیا ینگفتم، خنده ام هم برا یزیبابا من چ یگ یم یچ-

 !؟یش یشم خوشحال م خیو سنگ رو  امیکه ب نیاز ا-

 .فوت کرد ینفس کالفه

 .شه یبهترم م یلیخ زیهمه چ یایباور کن اگه ب ،یکن یفکر م یطور نیآخه تو چرا همش ا-

 .ترسم یندارم م وشیاما رخساره من آمادگ-

 .باال کرد یگرفت و سر شیآرا زیپشت م یصندل یرو لبه  دستش

 ؟یاز چ-

 :تر کردم و مضطرب جواب دادم یهام رو با آب دهنم کم لب

شه چون  یبد م یلیرخساره خ ؟یبفهمه چ یزیو کنترل کنم، اگه از حسم چخودم دنشیترسم نتونم با د یم-
 یرفتار ایبدم و  یترسم بازم سوت یشم، م یخود م یاز خود ب یحساب نمشیب یم یکه وقت یدون یخودت م

 .بکنم که نشه جمعش کرد

 .کرد یا خنده

 .دمیشه من بهت قول م ینم یزینترس بابا چ-

 :ادامه داد یبا چشمک و

 ؟یایپس م-

 یکه مردد بودم اما ته دلم از رفتن راض نیجز رفتن نداشتم. با ا یواقعاً چاره ا گهیخواست بابا و اصرار عمه د با
 .انداختم یخودرو نگاه یپا و اون پا کردم و سرتا پا نیکم ا هیار بودم. قر  یب دنشید یبرا یبود چرا که حساب

 گم سر و وضعم چه طوره حاال؟ خوبه؟ یاوم... م-

بپوش  زیچ هیخب به نظرم  یول ستیسر و وضعت هم بد ن نه،یا»همراه با لبخندِ کش دار گفت: یزدن بشکن با
 «.ساده ان یادیز نایگرد شن، بنظرم ا یحساب دنتیکه چشاش با د
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 «!وردمیاما من که لباس ن»گفتم: یزونیآو یخودم رو نگاه کردم و با لب و لوچه  یمرتبه سر تا پا دو

 .رنگ لباس هاش اشاره داد دیکمد سف به

. دمیاصالً نپوش واشونیبگم که بعض نمیانتخاب کن و بپوش، اتفاقاً ا یدوست دار یبفرما اون کمد من، هرچ-
 .اندازه شه برات دوارمیقط امف یدون یخودت م گهید

 .تاب دادم یچشم

ً یوا من و تو که تقر-  .یستیهم چاق ن یلیوگرنه که خ یدار یتوهم چاق یتو خودت الک م،یهم وزن با

 «.کنه یهمش مسخره ام م شعوریب نیحس نیخب ا»انداخت و گفت: نییاش رو رو به پا شونه

 .خنده سر تکون دادم با

چه  نیگفتم حس یگه، راست یم یجور نیا یدونه تو حساس یاندازه چون م یکه دستت م یدون ینم یعنی-
 .و کردهقدر دلم هواش

 نیمثل ا دمشید ربد،یه کیتو بوت روزیاتفاقاً د»زد گفت: یکه موهاش رو شونه م یو در حال ستادیا نهیآ یجلو
 «.بود دهیرو بدجور دور د ربدیمشغول الس زدن بود. چشم ه کیبوت یتو یبا دخترا ینبود چون حساب ربدیکه ه

 «!شلوغه یپس سرش حساب»حرفش خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم: از

 .باال بست و سمتم برگشت یرو دم اسب موهاش

 ؟یش یپس تو چرا آماده نم نمیبب ،یلیآره خ-

نگاه کردن چند دست رو با  یقهایکردم و به طرف کمدش رفتم، بازش کردم و بعد از دق دییحرکت سر تأ با
کم برام گشاد بودند  هیکه انتخاب کرده بودم  یی. دو تا از مانتو هادمیکش رونیوسواس انتخاب کردم از کمد ب

لباس و نظر دادنِ رخساره، لباس  ضیتعو یدوست نداشتم. باالخره بعد از کل یلیرو هم که رنگش رو خ یکیو 
 یرنِگ کوتاه م یآب نِ یج رهنیپ هی رشیکه ز یرنگ یجلو بازِ مشک ینتوانتخاب کردم. ما دنیپوش یرو برا ییها

با هم ست کردم.  ،یمشک یبودند رو همراه با شال شیر شیهم رنگش که پاچه هاش ر نیخورد با شلوار ج
 .دمیصورتش بود چرخ شیبه رخساره که مشغول آرا ونگاه کردم و بعد ر نهیآ یخودم رو تو

 نیقدر که ا نیسوگند، باور کن ا یشد یعال یوا»گفت: نیسمتم چرخوند و با تحس نهیآ یرو از تو نگاهش
کم برام  هیچون  دمیاصالً نپوش ادی یبهت م یلیبه تو خ دمیمانتو رو م نیاصالً ا اد،یبه خودم نم ادیمانتو به تو م

 «.تنگه

 «.یکن یشلوغش م ینه بابا توهم، دار»آروم گفتم: یزدم و با پلک زدن یلبخند

 .اون ور تر یزیچ هیاصالً  ادی یبهت م یلیگم خ یم یجد-

وضع و لباس واقعاً باورش  نیبه نظر تو با ا»نامطمئن گفتم: یا قهیبه خودم نگاه کردم و بعد از دق نهیآ یتو باز
 «شه که من به زور اومدم؟ یم
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آره بابا، واال تو که »فت:باغنچه کردن لب هاش گ دیکش یرژ گونه رو محکم رو گونه اش م یکه فرچه  یحال در
 «داره؟ یچه ربط یپوش یلباس م یمدل نیا شهیخودت هم

 بنظرت؟ ستیتو چشم ن یلیاما خ-

 «!ها؟ یکت و دامن بهت بدم که بپوش رزنایمثل پ یخوا یاصالً م»گفت: زیبرام در اورد و تمسخر آم ییادا

 ه؟یچ گهیرقصم، د یم یزن یکه م ینکن، من که دارم به هر ساز یرو اون جور افهیخب بابا ق یلیخ-

 .زد یلبخند تیرضا با

 .خب پس نوبت سازه آخره-

 «هوم؟»منظورش نشده بودم و با حرکت چشم گفتم: متوجه

 .اشاره داد شیآرا زیم به

 .کنم شتیتا آرا نیبش ایب-

 :چرخوندم و پر تعجب گفتم یچشم

مثل عجوزه ها  یخوا یتونم، بعدشم االن م یتو هم؟! خودمم م یخوام برم عروس یوا مگه م ؟یکن شمیآرا»
 «.خوام لطفت کم رخساره خانم ینم ،یکن شمیآرا

 .دیتمسخر خند با

 !کم بهشون برس هیبابا  یقشنگ نیخوره. چشم به ا یبدرد عمت م یکن یکه تو م یشیواال اون آرا ،ینه تو خوب-

کردم. پشت  یمیمال شیرف هاش آرانشسنم و بدون توجه به ح نهیآ یجلو ،یصندل یبلند شدنش از رو با
 شینکنه االن آرا»با طعنه گفت: یا قهیکرد و بعد از دق یبهم نگاه م نهیآ یبود و با اخم از تو ستادهیسرم ا

 «!؟یکرد

 !باشه دیبا یچه طور گهیخب آره د-

 «.ساکت باش قهیفقط چند دق ،یفهم یصبر کن االن م»متفکرانه گفت: یاون حرف بعد از نگاه با

 .اومد و صورتم رو به طرف خودش چرخوند سمتم

 .گفته باشم یندار یاعتراض چیحق ه-

 .کنم، منم گفته باشم یباشه پاکش م ظیغل یلیخواد، رخساره اگه خ ینم الیخ یبابا ب یا-

 .الل شو قهیسوگند دو دق-

خودم  نهیآ یکنار رفت و خواست تو شم،یصورتم شد. بعد از تموم شدن آرا شیبا دقت و وسواس مشغول آرا و
کرده  رتیخودم ح دنی. ماتم برده بود، واقعاً از ددمیچرخ نهیتفاوت نگاهم رو گرفتم و سمت آ یرو نگاه کنم. ب
 !اومد یچشم بهم م شیبود چه قدر آرا
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 .ستادیکنارم ا یژست خاص و مغرورانه ا با

 ومد؟یچرا ماتت برده، نکنه خوشت ن ه؟یچ-

 .چرخوندم یو لب و دهن ظهیغل یادیکردم ز یخوشم اومده بود اما حس م یچرا حساب دروغ

 ست؟ین ظیغل یلیخوبه اما خ-

 .دیکش یپوف

نصفه موند، خدا رو شکر که  شمیکمم به خودم برسم آرا هیپاشو تا  نمیسوگند؟ پاشو بب ظهیکجاش غل نیا-
 !یتشکر کردن ندار یزبون برا

 «.رخساره جون یمرس»کش دار گفتم: یکردم و با خنده و لحن یقدر شناسانه ا نگاه

منتظر نشسته  ییرایپذ ی. عمه آماده شده بود و تومیاومد رونیاز اتاق ب گهیو با هم د میدو آماده شده بود هر
عمه جان چه قدر خوشگل  یوا»به خنده وا کرد و با ذوق گفت: یمون لب دنیکه با د میرفت ییرایبود. سمت پذ

 «.وت یشد

 یمامام اریپس البد منم فرزند خونده ام! منم آدم به حساب ب»گفت: یکردم که رخساره با لحن خنده دار تشکر
 «.جان

 .کرد یکرد خنده ا یما نگاه م یبه هر دو نیکه با تحس یحال در

 .برم رونیب یخوشگل نیترسم با دو تا دخترِ به ا یمن م ه،یچ دیدون یاصالً م-

 ارنی یرو فکر نکنم بدزدن، صدر صد پسم م یکینه من »هم با لحن مسخره و حرکت دستش گفت: رخساره
 «.راحت التونیخ

 «.امان از دست تو رخساره»که عمه زهرا با تکون دادن سرش گفت: میدیسه خند هر

 «.واال»انگشت نوک خط چشم بلندش گفت: دنیو با کش دیهم خند خودش

 :دیدر ادامه رو به عمه پرس و

 کو؟ یعل ریام یراست-

رو هم همراه خودشون  یعل ریگفت ام رون،یخوان شام رو با بچه ها برن ب یزنگ زد گفت م نتیری:عمه شعمه
 .برن یم

 .از جاش بلند شد و

 .بهش زنگ زدم اد،یاالنکه آژانس ب گهید میخب بر یلیخ-

دونستم که با اومدنم  یاسترس داشتم و هنوز هم نم ی. حسابمیشد ادهیپ نیعمه گل رخ از ماش یخونه  یجلو
کرد اضطرابم رو کم تر کنه. زنگ  یم یدهنده اش سع نیتسک ینه. رخساره مدام با حرف ها ایکردم  یکار دست
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 ییبود و با خوش رو ستادهیا یورود ی. عمه جلومیعبور کرد اطیدر باز شد. از ح قهیکه بعد از چند دق میدر رو زد
پر مهر و  یاز اومدنمون ذوق زده بود و با رفتار ها یحساب م،یاستقبال کرد. با تعارفش داخل رفت تمام ازمون

کرد. درست مثل دفع قبل. عمه زهرا همراه عمه گلرخ به آشپز خونه رفتند و  یآدم رو معذب م یمحبتش حساب
 .مینشست یمبل یو رو میرفت نییمن و رخساره هم سمت سالن پا

شدم و با تکون دادن سرم و بستن  یعصب یلحظه ا یاون شب و اتفاقاتش افتادم که برا ادیآگاه باز هم  ناخود
پر شده از شربت پرتقال بود که  یبلند هیپا یها وانیل زیم یدر فراموش کردنشون داشتم. رو یچشم هام سع

 ینیس یرو از تو یشربت وانیبود. لپر شده  ینیو شر وهیعمه از قبل آماده کرده بود و از انواع مختلف م ایگو
خوردم نگاهم رو به اطراف چرخوندم و با چشم مشغول جست و جو  یکم ازش م هیکه  یبرداشتم و در حال

 یگل»گفت: یبلند یبه عقب چرخوند و با صدا یکنجکاوم شده بود، سر ینگاه ها یبودم. رخساره که متوجه 
 «ست؟یکجاست؟ ن ربدیجون ه

 :آشپز خونه گفت یعمه هم از تو که

 «.گفت یطور نیبه من که ا رونیامروز با دوستاش رفتن ب ستین نه»

که خونه  یدیقدر چش نچرخون، د نیا گهیخب د»و گفت: دیرو به من خند یحرف عمه، با چشمک نیاز ا بعد
 «!وقتا هیشن  یچشات چپ م ست،ین

 .اخم نگاهش کردم با

 .زهرمار، آروم چه خبرته-

 .دیخند زیر زیر

 .اریدر ن یقدر تابلو باز نیجان من ا ؟یتا ک یقدر مضطرب نیسوگند از االن ا-

 :نگاهش کردم که گفت ضیغ با

 «ینکن! گفتم که فقط مراقب باش یو جوربابا چشات باشه»

 .از جاش بلند شد و

 .نایمامان ا شیآشپزخونه پ میپاشو بر-

 یها یمبل گذاشتم و از جام بلند شدم، پشت سر رخساره به آشپز خونه رفتم. عمه زهرا سبز یام رو رو کوله
 .سس مخصوص بود یتو یماه یها کهیکرد و عمه گلرخ هم مشغول خوابوندنِ ت یخوردن رو پاک م

چه قدر  شده بود. دهیو بزرگ، چند تا قابلمه چ یاجاق صفحه ا یانواع غذا پر شده بود و رو یخونه از بو آشپز
 !هفت، هشت نفر آدم یبود اما آخه اون همه غذا برا دهیهم که تدارک د

و نشستم که عمه گلرخ رو به عمه زهرا  دمیرو کنار کش ی. صندلمیتعارف کرد و خواست که بشن عمه
 «ن؟یاومد ریقد د نیچرا ا یراست»گفت:
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خب تا دخترا »داد گفت: یدستش، مدل دار برش م یتو یکه ترپچه ها رو با دقت و چاقو یزهرا در حال عمه
 «.دیکم طول کش هیآماده بشن 

قربونتون برم من،  یاله»گفت: یبه من و رخساره کرد و با قربون صدقه رفتن یاون حرفش، عمه گلرخ نگاه با
 «.چه قدر هم خوشگل شدن نیبب

 «.جون یگل یرسم»گفت: اشیگوش یبه صفحه  رهیزدم و تشکر کردم. رخساره هم خ یلبخند

 !دستپاچه بود یرفت و حساب یم گهیسر آشپز خونه با عجله به سر د کیگل رخ مدام از  عمه

 :دیپرس اشیزهرا متعجب از اون دستپاچگ عمه

 .شهیساعت که تازه ش ؟یکن یقدر عجله م نیتو چرا ا یوا گل-

 نیهم یتو راهن، واسه  ربدیه یهمراه با عمه ها یگل رخ:پشت تلفن که بهت گفتم، آخه پدر و مادر مهد عمه
 .یکه کمکم کن یایگفتم زود ب

. با حرف عمه گلرخ، رخساره دمیفهم یاون همه تدارکش رو م لیجا خورده بودم و تازه دل یحرف عمه حساب از
فاقاً دلم چه خوب ات یوا ان؟یسحر و دخترا هم قراره ب یعنی»و گفت: دیباال کش یگوش یبا ذوق سرش رو از تو

 «.تنگ شده یلیبراشون خ

ً یگلرخ:آره تقر عمه  .رسن یم گهیساعت د کی با

 «!خورنت ینم ستن،ینگران نباش آدم خور ن»کردم. که آروم کنار گوشم گفت: یو واج به رخساره نگاه م هاج

 .کردم یاخم

 .یمزه ا یب یلیخ-

 :دیکه پرس دمیسؤال عمه گلرخ سمتش چرخ با

 ومد؟یسوگند عمه، مامانت چرا ن یراست-

 .مونم یمامان جونم م شیپ دیدون یدونم اخه من همون طور که م ینم-

 .گذاشت نکیس یتو فیکث یرو همراه با ظرف ها ریگ کف

 .بود دهیفا یاصرارم ب یول دیایفراموش کرده بودم، آخه بهش زنگ زدم گفتم با مامان ب یگ یآها راست م-

 :من، گفتبه  یزهرا با نگاه عمه

 «!اومد که ینم میسوگندم به زور اورد خوده»

 «عمت؟ یخونه  یاییبه زور م گهیآره سوگند؟واقعاً که حاال د»نگاهم کرد و گفت: یحرف عمه زهرا، با دلخور با

 «.نیکم کار داشتم واسه هم هیآخه  ه،یچه حرف نینه بابا ا»باال دادم و متبسم گفتم: ییابرو
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 :جواب داد یدنیهوا و خط و نشون کش یتکون دادن انگشتش تو با

 .زدم یباهات حرف نم گهیاون وقت بود که د ،یاومد یبود نم یفقط کاف-

 «.جام عمه جون نیحاال که ا»گفتم: یهمون لبخند با

 یاگه کار یخاله گل»مانتوش گفت: بیج یو با گذاشتنش تو دیکش رونیب یگوش یسرش رو از تو رخساره
 «م؟یمن و سوگند انجام بد دیهست بگ

جا  نیتو سالن ا دیبر دیکنم، حاال هم پاش یدرست کردن ساالد صداتون م یواسه  یگلرخ:االن که نه، ول عمه
 .رهیحوصله تون سر م

 «.نیدونم که دوست دار یبذار م یزیچ یکیموز هیرخساره جان ماهواره رو روشن و »گفت: یادامه با لبخند ودر

روبه رخساره  میکه به سالن اومد نی. به محض امیگفت و دو مرتبه به سالن برگشت یم با عشوه چشمه رخساره
 :دمیپرس

 هم دارن؟ یا گهید یمهمونا یچرا نگفت-

 «.دمیکه منم االن فهم یدید یکور که نبود»کج کرد و گفت: یلب

 کار کنم؟ یحاال چ-

 ؟یکار کن یرو چ یچ-

 «.یش یمثل خودش عاشقشون م ینیباورکن اگه عمه هاشم بب»گفت: یزیآم طنتیش یدر ادامه با خنده  و

و با نشستن رو مبل  دیبازوش کش یگفت. دستش رو رو «یآخ»از بازوش گرفتم که  یشگونیحرص ن با
 «تو؟ یشد یچته باز که وحش»گفت:

 :نشستم گفتم یکه کنارش م یبه اطراف چرخوندم و در حال یسر کالفه

 «.شناسم واقعاً سختمه ینم من اصالً اونا رو آخه»

مهربون و  یلیباور کن خ ،یاومد ینگران نباش اتفاقاً خوب موقع ا»مطمئن گفت: یهم گذاشتن پلک یرو با
 «.ادیمخصوصاً سحر. مطمئنم از تو هم خوششون م ش،یآال یطور صاف و ب نیو هم نیدوست داشتن

 .باال دادم یرخساره نامطمئن شونه ا برعکس

 .باشه چون من واقعاً استرس دارم رخساره یگ یکه م یطور نیخدا کنه هم یدونم واال! ول ینم-

 .نداشته باش-

 :ساکت شدم و باز گفتم یا قهیدق

 «که چند ساله شونه؟ نیچند تا عمه داره و ا یراست»
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 .داد هیسرش گذاشت و به مبل تک ریرو ز دستش

ساله  ش،یپسر پنج ش هیو هفت، هشت سالشه و ازدواج کرده  ستی. سحر بدهیسه تا، سحر، ساناز و سپ-
شه که  یم یچند ماه دهیرو دوست داره. سپ ربدیه یلیخ ربده،یهم داره که اسمش آرشه بد جورم عشقه ه

و  ربدیاز ه یتره حت کیساله، ساناز اما از همه کوچ شیپنج ش ستیب ربدهیعقده کرده و هم سنه خوده ه
 .ما بزرگتره از یسال کیدانشجوئه، 

 یهوم چه بانمک و چه جالب که عمه هاش هم تو رده سن»برام جالب بود و با تکون دادن سرم گفتم: یلیخ
 «!خودشن

کم کل کل  هیفقط با ساناز  کنیبه هم نزد یلیخ یعنیداره  یرابطه خوب یلیسه تا با سحر خ نیا نیآره، از ب-
 .در کل با هم خوبن یدارن ول

 .شوننمیکرد واقعاً مشتاق شده بودم که بب یم ربدیه یکه رخساره از عمه ها ییها دیو تمج فیتعر با

 یور م اشیکرد همزمان با گوش یکه خودش هم با خواننده همراه یگذاشته بود و در حال یکیموز رخساره
 .دمیپرس یداشتم ازش م ربدیه یکه در مورد عمه ها یهم من، سؤاالت نیب نیرفت، ا

 !یگوشه سالن بود، و چه انتظار کشنده ا یشده بود. چشمم به ساعت قد کیتار گهیهوا د هفت بود و ساعت

. مشوش و دل نگرون به رخساره دیچیگوشم پ یتو فونیبلند آ یفکر به انتظار نشسته بودم که صدا شونیپر
 یآشپز خونه رخساره رو صدا زد و ازش خواست که در رو باز کنه. با قطع کردن صدا ینگاه کردم که عمه از تو

در رو با فشردن  یا قهیبعد از دق ورو برداشت  فونیآ یرفت. گوش فونیاز جاش بلند شد و به طرف آ ونیزیتلو
 یفقط سع خودشه.»دندون فشرد و با ذوق گفت: یرو یدکمه اش باز کرد و دوباره اومد و کنارم نشست. لب

 «خب؟ یرفتار کن یکن عاد

کردم  یشده بود، حس م ادیکه چه قدر استرسم ز یکردم. وا نییکله ام رو باال و پا ع،یسر یو با حرکات مضطرب
کم خودم رو مرتب کردم و چند  هی. دمیشن یبلندش رو به وضوح م یتپش ها یزنه و صدا یدهنم م یقلبم تو

قفل شده اش  یدندون ها یال البهاون حالم شده بود آروم و از  یجه . رخساره که متودمیکش قیتا نفس عم
 «؟یآخه از االن وار رفت هیچه حال نیکم خودت رو جمع و جور کن ا هیسوگند »گفت:

 .لب زدم مضطرب

 نمشیبب یحالمه پس وقت نیا ومدهیهنوز ن یوا ست،یدست خودم ن یعنیکار کنم  یدونم چ یاوف رخساره نم-
 !رمیحتماً از حال م

 .کرد یا خنده

 .یکن آروم باش یبکش و سع قینفس عم هی-

و اضطراب محکم فشارش  جانیدستم گرفتم و از ه یو دست رخساره رو محکم تو دمیکش قیعم ینفس باز
 «!یو خورد کردکم آروم باش انگشتم هیگفتم »جمع شده گفت: یدادم که با خنده ا

 :لب زمزمه کردم ریز
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 !شدم وونهیدرسماً -

 .زد یخنده ا تک

 !نه عاشق وونهید-

 یرگیتندش گوشم رو پر رنگ تر پر کردند. با خ یباز شدن در سالن، ضربان قلبم باال تر رفت و تپش ها یصدا با
شد و  یتر م قیچشم دوخته بودم، لبخند پهنم لحظه به لحظه عم دیرس یکه به سالن م لیطو یبه راهرو

 یخنده ها یصدا رت،یو ح یناباور نیدر ع ادیکه خودش ب نیدوباره اش اما قبل از ا دنید یبرا یبیعج جانیه
 یشد و جا دهیلبم ماس یو سالن رو پر کرد. لبخند رو دیچیهم پ ینازک و پر عشوه تو ییبلندش با خنده ها

 .تلخ داد یخودش رو به خنده ا

 !نایاونم با م ربدیشد، ه یسالن ظاهر شدند. باورم نم یپله  یبعد رو یا لحظه

من جا خورده و مثل  دنیهم با د ربدیشده بودم، ه رهیبهشون خ ینشست. با ناباور امیشونیپ یرو یسرد عرق
مضحک و رفتار  یشدنم شده بود، خنده ها تمیباعث اذ شتریکه ب یزیکرد و چ یشوکه فقط نگاه م یآدم ها

و خنده  یبرد و با لوند ربدیرو سمت دست ه ما دستش دنیبا د ییخودنما یبود که برا نایم یزننده  یها
 «.گفت؟ چه قدر هم که قشنگه یم نیکه حس هیهمون انگشتر نیا یوا»گفت:

رو  ظشیو بعد هم اخم غل دیکرد مثل برق گرفته ها دستش رو کش یکه هنوز هم شوکه به من نگاه م ربدیه و
اندازه تمام وجودم رو پر کرد،  یب یحس حسادت نای. با لمس کردن دستش توسط مختیر نایم یچشم ها یتو

 یدر کنترل اون لرزش داشتم. اصالً نم یکرد و با منقبض کردنش سع دایپ یکیکه چونه ام لرزش کوچ یطور
معنا  نیدستش فشرد و به ا ی. رخساره دستم رو محکم تونمیبه چشم بب یا گهیتونستم بودنش رو کنار دختر د

که آب دهنش رو صدا دار قورت  یدر حال ربدیبود که ه یغول عشوه گرهم چنان مش نایبود که آروم باشم. م
باال رفت. رخساره هم مثل  عیپله ها قدم برداشت و سر طرفبه  یزمزمه کرد و بعد از لحظه ا یداد سالم یم

و  یاش تموم شده بود به طرفمون اومد و با غمزه ا یاون همه عشوه گر گهیکه انگار د نایمن ماتش برده بود. م
 «بچه ها؟ نیچه طور د،یشما نشدم ببخش یسالم اصالً متوجه »به دروغ گفت:

 :به روش زد و جواب داد یزورک یلبخند رخساره

 !یکه تو بهتر نیمثل ا یول میخوب-

 :نازک کرد و با ادا گفت یچشم پشت

 «.حالم خوبه یلیامروز خ اوهوم»

 :مضحک گفت یدر ادامه با خنده ا و

 «.شتونیپ امیبزنم بعد م سر به عمه هی رمیم»

کرد حال ناآرومم رو قرار ببخشه با لبخند محو و پر  یم یکه سع یرخساره سمتم برگشت و در حال نایرفتن م با
 یکه متوجه  گهیکه رفتارش رو باور کن دروغ م یدید ر،ینگ یجد یلیو خنکبت یدختره  نیا»استرسش گفت:

 «.ما نشده
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 «تو؟ یسوگند خوب»چشم دوخته بودم و ساکت بودم که باز گفت: ونیزیو مبهوت به تلو مات

داشتم و  یبیعج یحرارت گرفته بود. حس شکست خوردگ یباره به درد اومده بود و صورتم حساب کی سرم
چرا  گهیاما اون د یچیه نایخواست خفه اش کنم. م یافتادم از شدت خشم دلم م یم نایحرکت م ادیکه  نیهم
 !؟

از اندازه چه  شیب تِ یمینداره، پس اون خنده ها... اون صم یخوب یرابطه  گهید یه بود با دختراکه گفت رخساره
 !یداشت یمعن

 کیاون قدر خودم رو کوچ یکار کرده بودم چه طور یبودم، من چ یعصبان یدست خودم به خاطر اومدنم حساب از
 !کرده بودم

 .کرد یهم چنان دلواپس بهم نگاه م رخساره

 حالت خوبه؟ یشد یطور نیا هویسوگند چته تو؟ چرا -

کم سر درد دارم،  هیآره خوبم، فقط... فقط »گفتم: ،یبه نرم امیشونیزدم و با ماساژ دادن پ یکم جون لبخند
 «؟یاریمسکن برام ب هیشه  یم

 .از جاش بلند شد مضطرب

 .گردم یباشد االن بر م-

مسکن برگشت. عمه گل رخ هم پشت سرش اومد. و رو به من  یآب همراه با قرص وانیبعد با ل ی قهیدق چند
 «؟یشده عمه جون؟ رخساره گفت سردرد دار یچ»گفت:

 :ادامه داد یتر قیبعد از نگاه دق و

 ده؟یتو چرا رنگت پر نمیشده؟ بب تیزیچ-

 دیدرد گرفتم، اما نگران نباشسر  هوی... یدونم،  ینم»آروم گفتم: یکم خودم رو جمع و جور کردم و با لحن هی
 «.شم یقرص رو که بخورم بهتر م نیا

 هم که اومده؟ ربدیدکتر ه میبر یخوا ی:معمه

 .دیکارتون برس دیواقعاً، شما به بر ستین میزینه چ-

 ؟ی:مطمئنعمه

 .آره شما برو-

دونم  یآب رو به طرفم گرفت. نم وانیاز حالم مطمئن شد دوباره به آشپز خونه برگشت. رخساره ل نیاز ا بعد
 نیزم یاز دستم سرخورد و رو وانیدستم شروع به لرزش کرد و ل هویرو ازش گرفتم  وانیکه ل نیچرا اما هم

شد؟  یچ»مون اومد و گفت:طرف هب مهیاومد. سراس رونیشکستنش عمه گلرخ از آشپز خونه ب یافتاد. باصدا
 «!شکستن اومد یصدا
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 .از دست سوگند افتاد وانیه جون لخال ستین یزی:چرخساره

عمه جون خودمم  دیب... بخش»گفتم: یمبل جا به جا شدم و با شرمندگ یکم رو هیبه خودم اومده بودم،  تازه
 «.شد یچ دمینفهم

 «؟یشد یطور نیعمه جان؟ چرا ا یاصالً تو خوب نمیبب ه،یچه حرف نیا»کرد و گفت: یاخم

 .دیهم کار دار یجا، کل نیکشونم ا یشمار رو هم م یخوام ه یخوبم، عذر م دینگران نباش-

 «شکست؟ یشده گلرخ چ یچ»گفت: یبلند یآشپز خونه با صدا یهمون موقع بود که عمه زهرا هم از تو یتو

 «.بود وانیل هیفقط  یچیه»رخساره گفت: که

 .و مانع شد ها رو جمع کنم که عمه دستش رو به طرفم اورد شهیخواستم خورده ش ینشستم و م نیزم یرو

 .ارمیگردم برم جارو و خاک انداز ب یها، االن برم ینه دست نزن-

شکسته شده رو، از  یها شهینشستم تا ش نیزم یرو رونیتوجه به حرفش، مسخ و ح یکه عمه رفت ب نیهم
کنه، با  یجمع م ادیعمه االن م نمیپاشو بب»و گفت: دیجمع کنم. رخساره معترضانه بازوم رو کش نیزم یرو

 «.یبر یو مجات هیشه االن  یدست که نم

مشغول جمع کردن خرده  ن،یبه زم رهیثابت خ یبودم و با مردمک تیاهم یرخساره هم ب یبه حرف ها یحت
. با دیبر خورد کرد و بر شهیش یشکسته شده  یها کهیاز ت یکی زیت یآن دستم با لبه  هیها بودم که  شهیش

 .باره چشم بستم کیسوزش دستم 

دستمال رو از  یکه راه افتاده بود دستپاچه جعبه  یخون دنیو رخساره با د دیچک یم نیزم یخون رو یها قطره
آخه  یقدر لجباز نیاه تو چرا ا»گفت: یسرزنشگر و عصب یکنارم نشست. با لحن عیبرداشت و سر زیم یرو

 «!دختر، خاله که گفت دست نزن

 ً  «.کار کرده یدستش رو چ نیاوف بب»با بستن چشم هاش گفت: نگاهش رو گرفت و اکراها

فاصله بود که عمه با جارو خاک  نیهم یو کف دستم گذاشت. تو دیکش رونیچند تا دستمال رو از جعبه ب و
مگه نگفتم  یکار کرد یچ»نگران و وحشت زده گفت: تیاون وضع یمن تو  دنیانداز به طرفمون اومد. با د

 «.با خودش چه کرده نیبب یدست نزن! وا

 یخواست بهش نگاه یکه م نیدستش گرفت، هم یگذاشت و دستم رو تو نیزم یو خاک انداز رو رو جارو
 «.کهیفقط جراحت کوچ هیعمه جون  ستین یزیچ»و گفتم: دمشیبندازه آروم عقب کش

 .نگاهم کرد نگران

 .درمونگاه میربباشه ب ازیباشه و ن قیعم دیشا نمشی! بذار ببست؟ین یزیچ یچ یعنی-

بالفاصله مداخله کرد و رو به عمه  ستمیدونست درمونگاه برو ن یکردم، رخساره هم که م یچنان مخالفت م هم
 «.ستین یازین کهیزخمه کوچ هیجون  یگه گل یراست م»گفت:
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 :چرخوند و گفت ضیبا غ یچشم عمه

 «شه؟ یکه نم یجور نیکنه عمه جان ا یبابا خب عفونت م یا»

 .لب زدم ملتمسانه

 .کنم عمه جون یخواهش م-

 ً  .زانوهاش گذاشت یداد و دست رو رونیب ینفس ناچارا

 .برات شست و شوش بدم نیتا الاقل با بتاد ییخب پس برو تو دستشو یلیخ-

 «.شرمنده عمه جون همش دردسر شدم براتون»بهش نگاه کردم و آروم گفتم: ینامحسوس هیشرمندگ با

 .کرد یاخم

 ست؟ین قیکه عم یحاال مطمئن نمیتو؟ بب یکرددوباره شروع -

 میپاشو بر»و گفت: دیچیدر اورد و دور دستم پ گهیکردم که رخساره چند تا دستمال د دییتکون دادن سرم تأ با
 «.ییتو دستشو

 .رو به عمه کرد و

 .کنم یم زیجا رو تم نیا امیخودم بعد م-

ما عمه  یشد. با سر و صدا یبا مخالفت من رو به رو م درمونگاه و هم چنان میباز هم اصرار داشت که بر عمه
 :دیکرد و پرس یاومدند. عمه زهرا هاج و واج نگاه رونیاز آشپز خونه ب نایزهرا هم همراه با م

 شده سوگند؟ یچ-

 دنیگرد و گز ییخون روشون ثبت شده بود، با چشم ها یکه لکه ها ییها یبا نگاه کردن به دستمال کاغذ و
 «شده عمه جون؟ یدستت چ»لبش گفت:

 .هیسطح یدگیبر هیمامان جون  ستین یزی:چرخساره

 .بغلش گرفت یاومد و دست هاش رو تو ییبود چش و ابرو ستادهیهم که کنار عمه ا نایم

 .ادیخوب عمه که گفت داره خودش م ؟یخب چرا دست زد-

 یدلم م یحت گهیاون از طرف د یصدا دنیطرف و شن کیکرد. درد و سوزش دستم  یم تمیقدر بودنش اذ چه
نگاهش کرد و  ینطق کردن باز نکنه. رخساره چپ چپ یدهنش رو برا گهیخواست صداش رو خفه کنم که د

 «.شده ینیب یحاال که م»گفت:

 «خته؟یر نیقدر خون رو زم نیپس چرا ا هیاگه سطح»نگاه کرد و گفت: یزهرا با نگران عمه
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 ً به رخساره کردم که  یدرمونگاه رفتن و نگاه معنا دار یکالفه شده بودم از اون همه سؤال و اصرارشون برا واقعا
به  دی! شما ها برگهید ستین یریگم چ یمن دارم م دیکن یمعذبش م نیبابا دار یا»گفت: هیرو به عمه و بق

 «.رسم یمن که گفتم بهش م د،یکارتون برس

 «.ارمیرو ب هیاول یکمک ها یجعبه  رمیخب پس م یلیخ»زم گرفت و گفت: گلرخ نگاه دلواپسش رو ا عمه

بلند شدم و همراه  نیزم یشکسته، شد. از رو یها شهیزهرا هم با جارو و خاک انداز مشغول جمع کردن ش عمه
 ییعمه رفته بود. با ورودم به دستشو شیو باند پ نیگرفتن بتاد ی. رخساره برامیرفت ییبا رخساره سمت دستشو

کرده  فیکردم، چه قدر خودم رو خوار و خف یبه خودم نگاه م نهیآ یآب رو باز کردم. تو ریآروم در رو بستم و ش
 !کرده بودم ریبا اومدنم اون همه خودم رو تحق یبودم، چه طور

چشمم از اشک تار  یزد بشم و لحظه ا یچنگ م یکه گلوم رو حساب یتونستم مانع اون بغض لعنت ینم گهید
چشمم بود.  یهنوز هم جلو ربدیو ه نایم شهیچند لحظه پ ریصورت پر حرممم. تصو یرو زششونیو ر شد
 !شکنجه شده بود هیکه برام مثل  یریتصو

تو... »گفت: ریکرد و متح یداخل اومد. نگاه یچند ضربه به در به خودم اومدم. رخساره بود که بعد از لحظه ا با
 «؟یکن یم هیگر یسوگند تو دار

صورتم، اشک هام رو پاک کردم. دستش رو به طرف  یپشت دستم رو دنیبا کش عیرو ازش برگردوندم و سر روم
 .صورتم اورد و به سمت خودش چرخوند

 مگه نه؟ یکرد هیگر-

 ً نسبت به  یخودم بزرگش کرده بودم آخه مگه اون آدم تعهد یدونستم چرا اون قدر اون موضوع رو برا ینم اصال
 !ره؟یگرم بگ یا گهید یمن داشت که نخواد با دخترا

 !کرده بود تمیهمه اذ نیا نایکنار م دنشیشد چرا د یمن م یاون ک مگه

نسبت به اون نداشتم اما چه  یحق چیکه من ه نیشد، ا یتلخ ختم م قتیحق کیسؤاالت به  نیا یهمه  و
 !منطق کرده بودم یطرفه و ب هیحس  کی ریخودم رو اس یطور

مثل  دیلرز یکه چونه ام از بغض م یو نابه سامونم از قبل هم آشفته ترم کرده بودند و در حال شونیپر افکار
 «.سوزه یکم م هیدستم  یعنینه... »بچه ها بغض آلود گفتم:

 .نگاهم کرد متأثر

 .خوام سوگند یکردم، معذرت م یاومدن بهت اصرار م یاون همه برا دیمنه، نبا ریهمش تقص-

 «.فراموشش کن ست،یمهم ن گهید»و با فوت کردن نفسم گفتم: دمیگز یلب

 .حرص لب هاش رو به هم فشرد با

ً  یلیشدن! خودمم خ یمیصم نایقدر با م نیچه طور ا هویدونم  یاصالً نم-  .جا خوردم واقعا

 .زدم یتلخ لبخند
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 !تونه داشته باشه ینداره اما اگه بخواد م یخوب یرابطه  یلیکه با دخترا خ یگفته بود-

مهم  نیفعالً به دستت برس ا ریبگ»رو سمتم گرفت و با همون حالت متأثرش گفت: هیاول یکمک ها ی جعبه
 «.تره

 یی. پشت سر رخساره از دستشومیکرد یچیباند پ ن،یکمک رخساره زخم دستم رو بعد از شست و شو با بتاد با
انداخته بود و  نییبسته سرش رو پا یینشسته بود. با چشم ها نییسالن پا یمبل تو یرو ربدیاومدم. ه رونیب

تو »دستش پشت کمرم گفت: تنو با گذاش دیزد. رخساره ستم چرخ یضربه م نیزم یپارکت ها یبا پاش رو
 «.گردم یجعبه رو بدم عمه برم نیا رمیم نیبرو بش

کم اون ور تر از اون  هی یمبل یکه بهش نگاه کنم رو نیآروم و نرم سمت سالن رفتم و بدون ا یقدم ها با
برام  یکه حساب یا یمبل جا به جاشد و با نگران یکم رو هیکه نشستم، سرش رو باال گرفت،  نینشستم. هم

 :دیبود پرس بیعج

 دکتر؟ میبر یخوا یم... م ؟یخوب-

چرا حواست رو جمع »آروم گفت: یتر اومد و با لحن کیمبل نشسته بود نزد ینگفتم و همون طور که رو یزیچ
 «؟یستیو مراقب ن یکن ینم

 یا یرنگ و خمار بودم اما دلخور یقهوه ا یکرد، واقعاً دلتنگ اون چشم ها دایپ یدر امتداد نگاهش تالق نگاهم
 .رمیازش بگ عیسر یلیکه ازش داشتم باعث شد نگاهم رو خ

 !کنم یم رو جمع نمشدم، بهم گفته بود چرا حواس ریدلگ یکه زد حساب یحرف از

کار  یتونستم جمعش کنم و رو یخواستم نم یاگر هم م یاونه و حت شیدونست که تمام حواسم پ ینم اما
کم عقب تر رفت و رو  هی ربدیموقع بود که رخساره اومد و کنارم نشست. ه نیهم یمتمرکز بشم. تو یا گهید

 «ن؟ییجا نیا یچرا نگفت»به رخساره گفت:

 «کنه واست؟ یم میمگه فرق»گفت: یگرفتن افهیهم که ازش ناراحت بود با ق رخساره

 .کرد زیاون حرف رخساره، چشم هاش رو ر با

 ه؟یمنظورت چ-

تونستم بهش بگم که  یحواسم بهش بود، چه قدر هم که امروز ظاهرش فرق کرده بود و کاش م یچشم ریز
 .ادی یچه قدر بهش م دیجد یمدل مو

 .بگه عمه گل رخ به طرفمون اومد ،یزیساره چکه رخ نیاز ا قبل

 سوگندجان؟ ی:خوبعمه

 «.آره عمه جون خوبم»گفتم: یلحن آروم با

 میزیحاال چ»ذاشت گفت: یم زیم یرو رو ینیکه س یدستش به سالن اومد و درحال یشربت تو ینیهم باس نایم
 «!گهیخراشه د هی دیکن یقدر شلوغش م نینشده که شما ا
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 !شب تحملش کنم یخواستم تا انتها یخدا چه طور م یلحظه چشم هام رو باز و بسته کردم، وا هیحرص  با

 «!یکن یبهت که گفتم دست نزن اما کار خودت رو م»کرد و شماتت گر گفت: یکم دستم رو وارس هی عمه

 .دیدر ادامه نگاهش رو سمت آشپزخونه کش و

ساالدا رو  نیایهم ب نایصدام کن عمه جان. رخساره تو و م یخواست یزیکمک زهرا دست تنهاست، چ رمیمن م-
 .تونه یدستش نم نیسوگند که با ا دیدرست کن

خوبم »بهم نگاه کرد که آروم گفتم: یگفت و پشت سر عمه به آشپزخونه رفت. رخساره با نگران یبا ناز چشم نایم
 «.نگران نباش

باشه، من  وانیدفعه حواست به ل نیفقط ا یکم بهتر ش هیبرات مسکن اوردم بخور »اشاره داد و گفت: زیم به
 «.برم کمک عمه

هم فشردم که از  یرو دییتأ یبه نشونه  یکرد. لب یرخساره گوش م یکنجکاوش به حرف ها یبا نگاه ها ربدیه
بشقاب بود خوردم.  یکه تو یبرداشتم و همراه با مسکن ینیس یشربت رو از تو وانیجاش بلند شد و رفت. ل

 :دیو کالفه پرس دیتوموهاش کش یدست دنیگذاشتم با کش زیم یرو رو وانیکه ل نیهم

 ه؟یچ یچت شده بود مگه؟ مسکن برا-

 ً ببره اما  شیخواست من رو تا مرز سکته پ یو با رفتارش فقط م دمیفهم یرو نم اشیاون همه نگران لیدل واقعا
سوگند دارم باتو »باشم و باز هم سکوت کردم که گفت: الیخ یکردم آروم و ب یم یو سع دادمیباز وا م دینبا

 «ن؟یاومد یاصالً شما ک نمیزنم! بب یحرف م

بهش نگاهم رو سمتش کشوندم که لب هاش رو با آب دهنش تر کرد و با تکونودادن  دهیرنج یلحظه ا یبرا
 «اد؟یکه ب نیشما بهش گفته بود نمیبب دم،یدر د یرو جلو نایم یعنی... من... زهیچ»سرش گفت: یها

رو  نایخواست بگه م یکرد. مثالً م یم حیبه اون حرف هاش زدم. رسماً داشت کاراش رو برام توج یخند زهره
 !دهید یتصادف

کالفه اش کرده بود و  یخواست باهاش حرف بزنم و باز هم به سکوتم ادامه دادم که حساب یاصالً دلم نم اما
باال رفت. احساس  یبا خشم به سمت طبقه  ،یبرداشت بعد از نگاه زیم یرو از رو اشیگوش یبا آشفتگ

 اطیداشتم. از جام بلند شدم و با گذر از راهرو خودم رو به ح ازیآزاد ن یکردم و اون لحظه به هوا یم یخفگ
 ینم گهیداد. د یخنک و نرمب صورتم رو نوازش م میبود نشستم. نس اطیاز ح یکه قسمت قیاالچ یرسوندم. تو

 یکه صدا دیطول نکش یلیگذاشتم و چشم هام رو بستم اما خ زیم یفکر کنم؛ سرم رو رو یزیستم به چخوا
 یموها یتو دنیو دست کش طنتشیپر ش یکه با خنده ها رفتم. سرم رو باال گدیچیگوشم پ یتو نیبشاشه حس

 «!؟یستینکنه مثل من به سالم معتقد ن ایاصالً  یستیتو سالم بلد ن نمیبب ک،یعل»براقش گفت:

 :زد و گفت یرمق سالم کردم که چشمک یب یبردم و بعد از زدن لبخند زیم ریشده ام رو ز یچیباند پ دست

 «نگفت؟ یزیچ ربدیه یاومد یتو؟ ک یطور چه»

 .میشه که اومد یم یساعت هیخوبم، -
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 ؟یجا نشست نیدونستم. خب حاال چرا ا ی:اِ نمنیحس

 .بال انداختم یا شونه

 متوجه نشدم؟ یاومد یتو ک ،یطور نیهم-

 .رمیو بگدارم اومدم اون ربدیه شیپ یامانت هیاالن اومدم  نی:منم همنیحس

 «شده؟ یزیچ یحوصله ا یقد ب نیتو چرا ا نمیبب»گفت: یقیبا نگاه دق و

 .تکون دادم یسر

 .کم سردرد دارم هیفقط  ستمینه ن-

 .دندون هاش فشرد نیکرد و زبونش رو ب یا خنده

 .رمیپذ یباشه م یول یگ یخوام مثل اسب دروغ م یکنم مثل س... نه معذرت م یکه حس م نیبا ا-

 «؟یدیسامان رو ند نمیبب ،یندار رفتنیهم جز پذ یچاره ا»زدم و گفتم: یلبخند امیحوصلگ یتمام ب با

 «.فکر کنم رفت باغ دمش،ید ربدیآها چرا اتفاقاً امروز عصر با ه ؟یسام»فکر کرد و گفت: یا قهیدق

رفتارش  یکه تو یبه صفحه اش انداخت و با عجله ا یزنگ خورد. نگاه اشیهمون فاصله بود که گوش یتو
 «.نمتیب یکم کار دارم بعداً م هیمن باس برم »بود، گفت:

 «؟یبار یکار»گفت: زیر یهمراه با چشمک یدر ادامه با لحن بانمک و

 «.ندارم، تو هم برو به کارت برس ینه کار»تن پلک هام گفتم:هم گذاش یلبخند و رو با

برام،  یاومد و با تکون دادن دست رونیدستش ب یتو یبا پاکت یا قهیداخل رفت و بعد از دق عیسر یلیخ نیحس
 «.فعالً قسم خانوم»گفت:

شادش و بشاشش حتماً حالم رو خوب  ی هیموند با اون روح یم گهیکمه د هیحرفش خنده ام گرفته بود و  از
خواستم داخل برم که  یمن هم از جام بلند شدم و م نیاومد. با رفتن حس یکرد و حوصله ام سرجاش م یم
 یتفاوت نگاه یکرد. ب یم اهبود و بهم نگ ستادهیبزرگ اتاقش ا یشدم؛ پشت پنجره  ربدیه یلحظه متوجه  هی

رو  یحوصله مجله ا یمبل نشسته بود و ب یپله ها باال رفتم. رخساره روو از  دمیراهم رو کش ریکردم و سر به ز
 .زد یورق م

 :دینشستم که باز پرس کنارش

 ؟یخوب-

 .اوهوم-

 .دیسمتم چرخ به

 ...بشه باز هم معذ یجور نیخواستم ا یسوگند من نم-
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 .میشد رهیخ فونیبهم به آ یبه صدا در اومد. هر دو بعد از نگاه فونیحرفش تمام نشده بود که آ هنوز

و  فونیآ یباز کردن در رفت. با نگاه کردن به صفحه  یاومد و خودش واسه  رونیرخ از آشپز خونه بگل عمه
 :از همون فاصله گفت میکرد ینگاه م یزدن دکمه اش، رو به ما که با کنجکاو

 «.باالخره اومدن خودشونن»

 «.نیخوب یآدما یلیبهت که گفتم خ ستین ینگران یبرا ییجا»به رخساره نگاه کردم که گفت: مضطرب

 ی قهیو چند دق ستادیسالن ا یورود یجلو ییاستقبال و خوش آمد گو یکم خودش رو مرتب کرد و برا هی عمه
همون آرش پسر سحر  ایبامزه که گو یهمراه با سه تا عمه هاش و پسر بچه ا ربدیبعد پدر بزرگ و مادر بزرگ ه

 رونیهم از آشپز خونه ب نایزهراو م هدادم.عم رونیصدا دار ب یکم دلواپس بودم و نفس هیبود، داخل اومدند. 
 .بود ربدیه یگرم خوش و بش با عمه ها یکردند. رخساره حساب یشروع به سالم و احوال پرس یاومدند و همگ

از اون  ی، کلرخساره یجواب سالمم رو دادن و با معرف ییسالم کردم که با خوش رو یهم بعد از لحظه ا من
بودند  یکردند. عمه زهرا و عمه گلرخ همچنان گرم حال و احوال با پدر و مادر عمو مهد یاظهار خوشحال ییآشنا

 .نشستند یبا تعارف عمه، همگ قهیو باالخره بعد از چند دق

شتند؛ مخصوصِ به خودشون رو دا یها ییبایکردم، هر سه ز یبا کنجکاو نگاه م یهر سه خواهرِ عمو مهد به
که  کشیکوچ ینیکرد و ب یجلب توجه م یرنگ ساناز حساب یاز اندازه درشت و قهوه ا شیب یمثالً چشم ها

کرد  یناز ترش م یلیو خ ترف یکه موقع حرف زدن داخل فرو م دهیسپ قیچاله لپ عم ایمعلوم بود عمل شده 
داشت. آرش کوچولو هم با اون صورت گرد و بانمکش کنار سحر  یبیسحر که آرامش عج نیدلنش یو چهره 

 ی. هنوز هم عمه زهرا و عمه گلدیخند یاورد م یرو به رخساره که براش شکلک در م طنتینشسته بود و با ش
 رخان،یاردش ،یبودند. پدر بزرگ عمو مهد یعمو مهد ادربه پدر و م شونیطوالن ییخوش آمد گو یمشغول ادامه 

 یقهوه ا قهیجل زونیهم آو یو پر برق یفلز یدست داشت و ساعت یشده تو یرنگ و کنده کار یوه اقه ییعصا
و  دیدست سف کی ییتر شدم؛ موها قیدق یبود. کم یپوش و خوش ظاهر کیهم مرد ش یرنگش بود و حساب

 .داشتند ینیمهربون و شر یو هر دو چهره ها خانمدرست مثل محبوبه  ،یشمیابر

جا  ربدیبغل ه یو خودش رو تو دییفراوون سمتش دو یاومد که آرش با ذوق نییهم پا ربدیه قهیاز چند دق بعد
 یرو یکرد که آرش هم با ماچ آبدار یلخت آرش فرو کرد و صورتش رو ماچ محکم یموها یداد. دستش رو تو

و مادر بزرگش پدر بزرگ  طرفگذاشت و به  نیزم یآرش رو رو یا قهیکرد. بعد از دق یصورتش اظهار دلتنگ
کرد که سحر  یو سانازه سالم و رو بوس دهیبا سحر، سپ بیو به ترت دندیآغوش کش یرو تو گهیرفت، هم د

دوستش داشت چون موقع بغل  هیاز بق شتریبغلش کرد. معلوم بود که ب گهید یسفت و محکم تر از دوتا یلیخ
خودش رو از سحر جدا کرد و با حرکت  یا قهی. بعد از دقردک یتاب و ذوق زده نگاهش م یب یلیخ ربد،یکردن ه

کنار خودم نگاه کردم. درست حدس  یخال یلحظه به جا هینشستن گشت که  یبرا ییچشم هاش به دنبال جا
مشغول صحبت  یکردم. جو گرم تر شده بود و همگ یزدم و باالخره اومد و کنار من نشست، جا خورده نگاهش م

 .بودند

کم  هی هیبق یحداقل جلو»طلبکارانه گفت: یلب با اخم ریزد آروم و ز یرو باال تا م رهنشیپ نیکه آست یحال در
 «.حفظ ظاهر کن و خود دار باش
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کردند اما بدون  اشیعصب یگرفتن هام حساب دهیها و ناد یتفاوت یگره خورده اش معلوم بود که ب یابرو ها از
 .صورتم رو ازش بر گردوندم یتوجه

کرد و  ینشسته بودم نگاه ربدیهم داشت، به من که کنار ه ینیو دلنش نیریش یکه چهره  ربدیه مادربزرگ
گذاشتن دندون  شیو به نما میمال یکرد با لبخند یچشمش جا به جا م یکم رو هیرو  نکشیکه ع نیبعد از ا

شگل و ناز رو دختر خو نیا نهنک قه،یچه قدر هم خوش سل»گفت: دهیکه انگار اصالً من رو ند ینقره اش، طور
 « ...قراره

 ینه مادر»و فوراً گفت: دیهول شده بود تو حرفش پر یکه حساب ربدیکه جمله ش رو کامل کنه ه نیقبل از ا اما
 «.سوگنده خواهر سامان نیا

 یبودم طور دهیخجالت کش یکرده بود. از حرف مادر بزرگش حساب امیهم گفته بود خواهر سامان و باز عصب باز
و بعد هم که مامادر  دمیشن یخنده هاشون رو م ینگاه کنم. فقط صدا یبه کس میتونستم مستق ینم یکه حت

که  میوقت یتو برام ناآشنا اومد مارو شناختم ا نایآخ ببخش دخترم آخه رخساره و م»گفت: یبزرگش با خنده ا
 هیچه قدر هم که شب یلافتاده و یدست به کار شده و اتفاقات ربدیه دیگفتم شا ینشست ربدیکه کنار ه دمید

 «.سامانه

 :حرف، عمه گل رخ هم گفت گونیا با

 «.همن هیشب یلیخ یول ستنیکه دوقلو ن نیبا ا آره»

متقابالً  یزدند و من هم با لبخند یرو باال گرفتم که با عمه هاش چشم تو چشم شدم، مدام بهم لبخند م سرم
 .دادم یجوابشون رو م

 یو دختراشون گذشته بود. بابا و عمو مهرداد هم اومده بودند. همگ یاز اومدن پدر و مادر عمو مهد یساعت مین
شام کمک کنند و از من هم  زیم دنیخواست که تو چ نایگرسنه بودند و عمه گل رخ از رخساره و م یحساب

باال  یبه طبقه  ربدیه یهاعمه  مراهخواست که همراه سحر و دخترا باال برم تا لباس هاشون رو عوض کنند. ه
رو که عمه براشون آماده کرده بود باز  ینداشتم. در اتاق ییبا هاشون آشنا یلیکم معذب بودم چون خ هی. میرفت

 «.دیلباساتون رو عوض کن دیتون یجا م نیا دییبفرما»کردم و با اشاره به داخل گفتم:

 «.سوگند جان یمرس»گفت: مانهیزد و صم یاون حرفم سحر لبخند با

 دمتیاول که د یهمون لحظه »آروم، گفت: یانداخت با خنده ا یبهم م یقیکه نگاه دق یهم در حال ساناز
 «.یسامان هیشب یلیچون همون طور که مامان گفت خ یزدم خواهر سامان باش یحدس م

 .زد یدر ادامه با خنده چشمک و

 .ها یمثل دادشت خوشگل-

 .و سر تکون داد دیهم خند دهیحرفش خنده ام گرفته بود و سپ از

 .از دست تو ساناز-
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 دیلباس عوض کن دیخب بر یلیخ»تکون داد و گفت: یچهره اش سر یتو نیدلنش یبا همون لبخند ها سحر
 «. میشام بخور میخوا یم گهیکم د هیکه 

مردم از گرما  یوا»پرت کرد و گفت: یکه وارد اتاق شد شالش رو گوشه ا نیساناز به محض ا م،یاتاق رفت داخل
 «.یچه قدر گرمه ول

 .گذاشت و پر تعجب نگاهش کرد نیزم یچمدونش رو رو دهیسپ

 !ستیاصفهان که گرم ن یبه اندازه  گهیها، د یگ یم ییزایچ هیکجاش گرمه؟ -

 .رو به من کرد دهیحرف سپ دییهم در تأ سحر

 .کنه سوگند جان یاش آدم رو کالفه مگرم قاً،یدق-

 ً رو به من هم منتقل کردند. واسه  شونیو راحت تیمیزود اون صم یلیداشتند و خ یا یمیبرخورد گرم و صم واقعا
که بودنم معذب شون نکنه و راحت لباس شون رو عوض کنند از جام بلند شدم و با قدم برداشتن سمت  نیا ی

که راحت لباستون  رونیرم ب ی. منم مگهید یزایکمد هست، حوله و چ یعمه گفت تو دیکه بخوا یهرچ»در گفتم:
 «.دیرو عوض کن

 .صدام زد دهیبرم سپ رونیکه ب نیقبل از ا اما

 .انتخاب لباس کمکم کن یشه بمون و تو یاگه م یعنینرو، -

 :به لباسم و برانداز کردن سر تا پام ادامه داد یبا نگاه و

 .یا قهیخوش سل یلیمعلومه که خ دنتیاز لباس پوش-

 .در جواب زدم یلبخند

 .دیتر از من قهیخوش سل یلیممنون، نظر لطفتونه اما شماها خودتون معلومه که خ-

 :زد و گفت حیمل یرو بهم لبخند سحر

 «.نیبش ایب»

 میگرم صحبت بود یتخت کنارشون نشستم. حساب یاون حرفش در اتاق رو بستم و بعد از اون رفتم و لبه  با
بهم  نشیسراسر دلنش یکه سحر با چهره  می. مشغول حرف زدن بودمیشد یمیصم گهیزود با هم د یلیو خ
 «.سوگند جان ییوو تو دل بر لهیپ لهیش یب یلیخ»گفت: دیو تمج فیپر از تعر یکرد و با لحن ینگاه

 .دیبه صورتش گرفت و لب برچ یدر ادامه شکل بامزه ا و

 .و آروم تیدرست مثل سامان باشخص ،ینیش یبه دل م یلیبگم که خ یجور نیا-

گه، من که  یسحر راست م یآبج»حرفش گفت: دییزد و در تأ یبود، لبخند قشنگ یو ناز فیکه دختر ظر ساناز
 «.سوگند جون یماه یلیازت خوشم اومده خ یلیخ
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 :دیازشون تشکر کردم که ساناز پرس یبا لبخند و شرم همراه

 ؟یخونم تو چ یم کیمن که گراف ؟یریدانشگاه م نمیبب-

 هی یقبول شدن تو ینه هنوز، چون فعالً مشغول خوندن هستم برا»تخت جا به جا شدم و گفتم: یکم لبه  هی
 «.دانشگاه خوب

 «.شدم یدانشجو م دیبا نایوگرنه زود تر از ا»ادامه دادم: میشونیبه پ ینیرو به باال با چ ییبا انداختن ابرو و

 :فشرد و گفت یهم با لبخند لب سحر

کردم اما با تولد آرش از  یهم م سیخوندم، تدر یقی. منم موسزمیعز فتهیبرات ب یخوب یشالله اتفاقا ان»
 «.کم فاصله گرفتم هی سیتدر

 .پهن تر شد لبخندم

 یلیو فوق العاده ست من که خ یدوست داشتن یلیخ یقیزنم، موس یم تاریگ یتا قسمت یچه خوب منم کم-
 .دوست دارم

 «.خوبه یلیخ نیا ،یزن یم تاریپس که گ»اون حرفم با ذوق گفت: با

 .ستمین یحرفه ا یلیآره اما خ-

 ادیبهت  یکس ای یکالس رفت»اوردند گفت: یم رونیچمدون رو ب یتو یلباس ها دهیکه با کمک سپ یحال در
 «.زد یخوب م یلیسامان هم بلد بود و خ ادمهیداده؟ آخه 

 :گفتم یکردم و بعد از مکث ینگاه

 «.کوچولو بلد بودم هیداده البته از قبل هم  ادی ییزایچ هیبهم  ربدی... هاوم»

 «اوه! واقعاً؟»اون حرفم ساناز متعجب با اون چشم هاش درشتش گفت: با

 «.داد ادیآره اون بهم »گفتم: نییچرا اون همه تعجب کرد و باال شل کردن شونه هام رو به پا هویدونم  ینم

 .زد یخنده ا تک

 !داده ادی تاریگنده دماغ به تو گ نیمن موندم چه طور ا-

 .خنده ریزدن ز دهیبعد خودش و سپ و

 .براشون تاب داد یمتذکراً چشم سحر

 !دخترا-

 «!خوش اخالقه یلیخب نکه خ هیچ»گفت: دیخند یکه هنوز هم م یدر حال ساناز
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چه طور دلتون »خوش فرمش گفت: یبامزه و جمع کردن لب ها یو باحالت دیهم کش یاخم هاش رو تو سحر
 «د؟یراجب عشق من حرف بزن یجور نیا ادی یم

 «.بابا میکن یم یشوخ»هم با خنده گفت: دهیسپ

تخت  یتعادل و گند اخالقه. سحر از رو یب یلیدونستند آقا خ یدلم خنده ام گرفته بود پس اون ها هم م یتو
خب  یلیخ»اوردن لباس ها از چمدون هاشون بودند، گفت: رونید و رو به دخترا که همچنان مشغول ببلند ش

 «.نییپا میبر دیلباستون رو عوض کن نیصحبت بسه پاش

که راحت لباس شون رو عوض کنند از اتاق  نیانتخاب لباس بهشون کمک کردم و بعد از اون هم واسه ا یتو
 .دمیخودم د یرو جلو ربدیتم و از اتاق خارج شدم هکه درو بس نیاومدم و هم رونیب

کرد. چپ و  یبهم نگاه م یهول کرده بودم. دست هاش رو به کمر زده بود و با ژست خاص یکم دنشید با
بود که  ستادهیا یهمون طور یخواستم که از سر راهم کنار بره ول یازش م ییجورا هیکردم و  یراست رو نگاه

 «کنار؟ یشه بر یم»آروم گفتم:

به اطراف چرخوند با حالت عبوسش بهم نگاه کرد و  یکه سر نیتوجه به حرفم جلوتر اومد و بعد از ا یب اما
 «!خاموشه؟ اونم چند روز تیچرا گوش»گفت:

ً  ییاز اون سؤال و جوابش تعجب کرده بودم. عجب بچه پرو یحساب  !هم بود واقعا

 .نگاهم کرد ظیغل یمو با اخ دینگفتم که ابروهاش رو تو هم کش یزیچ

شه پس چرا  یکنه و حالت بد م یم تتیاذ دنمیقدر د نیفهمم اصالً اگه ا ینم ه؟یادا ها چ نیچته تو هان؟ ا-
 مگه زورت کرده بودن؟ ؟یاومد

 یآره چون واقعاً به زور اومدم، فکر کرد»بهش نگاه کردم و با حرص گفتم: تیشده بود و با عصبان زیلبر صبرم
 «!جام؟ نیخوشحالم که ا یلیخ

 :ادامه دادم تیکه با همون عصبان دیدور دهنش کش یدست یعصب

چون هر بهانه و  ادشهیز یجام فقط به خاطر عمه و اصرارا نیکنم اگر ا کیو کوچجا که خودم نیا ومدمیمن ن-
 !که اوردم نتونستم قانع شون کنم، هم بابا رو و هم عمه رو یلیدل

 « ...تونستم بگم عمه جون پسرتون یچون نم»گفتم: ین زهره خندبا زد یبعد از مکث و

 .دیحرفم پر یتو یو آشفتگ تیکه حرفم تموم شه با عصبان نیقبل از ا اما

 ؟یکن میعصبان یخوا یچرا م ؟یکن یم یآور ادیموضوع رو برام  نیچرا هردفع ا-

 .پر تمسخر زدم یلبخند

بازم بزن البته اگه هنوز  یخوا یتو گوشم؟ اگه م یبشه؟ که بازم بزن یکنم که چ تیمثالً عصبان یخب که چ-
 .نداره، بازم بزن یاشکال یسامان نگاه کن یشه تو رو یهم روت م
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کم بهم  هیقرمز شده بود.  تیکه از شدت عصبان یکرده بودم طور شیعصبان یکه زده بودم حساب یحرف با
حد  نیتا ا یعنی»موج گرفته بود گفت: یو درموندگ یکالفگکه از  یپر خشم و لحن یشد و با نفس ها کینزد

 «؟یازم متنفر

رنگش غرق شده  یقهوه ا یچشم ها یخمار یشدم، تو رهیلحظه به چشم هاش خ هیبودم و  دهیچسب وارید به
از قبل دوستش داشتم و  شتریچه قدر که اون لحظه و با اون حالت خمار چشم هاش ب یبود ول بیبودم، عج

تونم ازش  ینم خواماگر هم ب یو حت تهیعصبان یخواست بهش بگم که همه حرف ها هام فقط از رو یدلم م
 .گرفتم یمتنفر باشم. آب دهنم رو قورت دادم و کلمات رو به باز

 ...یکن یفکر م یخ... خودت چ-

 دنیاومد. با د رونیبگه در اتاق باز شد و سحر ب یزیکه چ نیتبدارش روم ثابت مونده بود اما قبل از ا نگاه
بکنه  یخودش فکر شیکه سحر پ نیبه دندون گرفتم، از ا ی. شرم زده لبدیخودش رو عقب کش عیسحر، سر

 .دمیکش یخجالت م یحساب

 :دیطرفمون اومد و متعجب پرس به

 ن؟ییپا یسوگند تو هنوز نرفت نمیشده؟ بب یچ-

داشتم راجع به  دمیآخه امروز سامان رو ند ... من کارش داشتمزهیچ»نگاه کردم که رو به سحر گفت: ربدیه به
 «.دمیپرس یاون ازش م

 !گفت خوبه کل روز رو با سامان بودن یقدر هم که دروغ م چه

 .بهش کرد قیدق ینگاه

 ؟یرسیبنظر م یقدر عصبان نیپس چرا ا-

از  یکیآخه قبلش با  ستین یزیچ»گرفته اش گفت: یبود با چهره  ستادهیکه دست به کمر ا یطور همون
 «.میکم بحث کرد هیدوستام پشت تلفن 

 یبازم معده ات ناراحت م یکن یم یقدر خودت رو عصب نیچرا ا»که زد سحر با لحن نگرانش گفت: یحرف با
 «.مراقب باش شتریکم ب هیشه خب فدات شم، 

 .هم قرار داد یچرخوند و پلک رو یسر

 .ده ستشام آما زیم نییپا دیتو نگران نباش سحرجون، حاال هم بر-

 خب؟ ایتوهم زود ب ان،یو ساناز هم ب دهیتا سپ نییپا میری:باشد پس من و سوگند مسحر

 .امیکم معده درد دارم از عصر، بهتر که شدم م هی یعنیحاال،  امی ی:مربدیه

بودند با دست باال زد و  ختهیر اشیشونیپ یرو که رو شونشیرنگ و پر ییخرما یاون حرفش، سحر موها با
 «چرا؟ رمیبم یاز عصر اله»دلواپس تر از قبل گفت:



 

 
273 

 یدادن نفس رونیبه من کرد و رو به سحر با ب یبود. نگاه یقدر که رابطه شون قشنگ و دوست داشتن چه
 «.دونم یرو نم لشیخودمم دل»گفت:

 ؟ی:پس شام چسحر

 میخورد ییزایچ هی رونیب میکه باشگاه بودم با بچه ها رفتعصر  ام،یکم دراز بکشم بهتر که شدم م هی رمی:مربدیه
ً  رمیس  .فعال

کردم و چه قدر از خودم بدم اومده بود که به اون حال و روز انداخته بودمش  یچشم نگاهش م رینگرون و ز دل
کرد،  یام م وونهید یناراحتش حساب ی. چشم هانمشیبب شونیاون حال پر یو تو یتونستم اون طور ینم یحت

 !کارو بکنم نیاومد باهاش ا یآخه چه طور دلم م

بازوم  یکردم که سحر دستش رو رو یاش رو ازم گرفت و به طرف اتاقش رفت. رفتنش رو نگاه م دهیرنج نگاه
 .گذاشت

 .میبر یکن یرو نگاه م یسوگند جان چ-

 .چرخوندم نیسر به طرف یبا لبخند مضطرب

 .میبر یچیه... ه-

چشم به پله ها دوخته  ربدیاومدند. منتظر ه دهیبعد هم ساناز و سپ ی قهی. چند دقمیرفت نییسحر پا همراه
بودند  دهیرو چ زیم نایحالم گرفته شده بود. رخساره و م یواقعاً حالش خوب نبود و حساب نکهیبودم اما نه مثل ا

و محبوبه خانم، مرتب سراغ  خان ریاردش ،یهد. پدر و مادر عمو ممینشست زیدور م یهمگ یو با تعارف عمو مهد
اون هم  قهیخوردن شام صداش زد که بعد از چند دق یخاطر عمه باال رفت و برا نیگرفتند و به هم یرو م ربدیه

نگاه  ربدیبه ه یچشم ریکردم. ز یم یدستم، باهاش باز یبه غذا نداشتم و فقط با قاشقِ تو یلیم یلیاومد. خ
تابلو نباشه ناچاراً  یلیکه خ نیا یکرد و واسه  یم یمثل من با غذاش باز یحوصلگ یکه اون هم با ب کردم

 .شروع به خوردن کردم

مشغول شستن ظرف  دهی. رخساره و سپمیرو جمع کرد زیم ربدیه یاز خوردن شام با کمک دخترا و عمه ها بعد
به  ز،یز جمع کردن مهم بعد ا نای. سحر و ممیکرد یشام بودند و من و ساناز هم ظرف ها رو خشک م یها

کردن  فیآب و تاب مشغول تعر اشدم که ب یم نایکردم متوجه م یکه نگاه م یسالن باال رفته بودند و هرز گاه
 .سحر بود یبرا یزیچ

چهار  ی. آرش با حالت بامزه امیاومد رونیاز شستن و خشک کردن ظرف ها، همراه با دخترا از آشپز خونه ب بعد
ً یبود و از نظر چهره تقر یکرد. پسر بانمک یم ید و با تبلتش بازمبل نشسته بو یزانو رو خوده سحر  هیهم شب با

بهش زدم که با  یزیدرشت و روشن. موقع رد شدن از کنارش چشمک ر یو چشم ها دیگرد و سف یبود؛ صورت
 یهم با قربون صدقه رفتن دهیخودمم خنده ام گرفته بود و سپ دن،یشروع کرد به غش غش خند یذوق بچگانه ا

 .براش بوس فرستاد

گرم صحبت بودند. به سالن باال  یبا پدر و مادر عمو مهد ینشسته بودند و حساب نییسالن پا یتو هیو بق بابا
 زیم یرو وهیم یبشقاب ها دنیگفت و با چ یدی. سحر خسته نباشمینشسته بودند رفت نایکه سحر و م ییجا
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 هیو ساناز با روح میشده بود رفگرم ح یحساب وهی. همراه با خوردن ممیبخور هویتعارف کرد و خواست که م
حواسم به  شتریالبته من که ب دندیخند یهم م هیکرد و بق یم فیتعر یبامزه ا یکه داشت خاطره ها یبشاش

جست و جوگرانه همچنان سالن  ییکردم. با نگاه ها یم یهمراه یبود و فقط با خنده و گاهاً حرف نییسالن پا
 یخودش بود. نگاهم رو یهم تو ینشسته بود، حساب یبه عمو مهد کینزد یمبل یکردم. رو یرو نگاه م نییپا
که سرش رو به عقب چرخوند  نیسحر که از سالن باال صداش زد. هم یآن صدا هیثابت شده بود و  ربدیه

 .از جاش بلند شد و به سمت مون اومد یا قهینگاهم رو گرفتم. با خواست سحر، بعد از دق

 !عبوس و پر جذبه یمعمول هم همون چهره  طبق

 «جونم؟»رو که تاش باز شده بود باال زد و رو به سحر گفت: رهنشیپ نیآست

 .فدات شم یمرس ارم،یگه من که اصالً سر در نم یم یآرش چ نیجان بب ربدی:هسحر

 .بود صدا زد یمشغول باز ونیزیتلو یبا گفتن اون حرف، آرش رو که جلو و

 .برات درست کنه ربدیداداش ه ایب یگفت یم یمامان، چ یآرش ایب-

 دنیسمتش خم شد و با کش ربدیاومد که ه ربدیحرف سحر، آرش از جاش بلند شد و بدو بدو به طرف ه با
 «؟یجونم آرش»تو موهاش گفت: یدست

 یاصفحان یکم هم لهجه  هیبچگانه اش که  نِ یریگرفت با لحن ش یم ربدیکه تبلتش رو سمت ه یدر حال آرش
 یم یهر کار یکن یرو برام نصب م یباز نیا ربدیداداش ه»گفت: یتوش مشهود بود با باال انداختن شونه ا

 «.ستشیشه، مامان سحرم بلد ن یکنم نصب نم

 .نشست دهیسحر و سپ نیتبلت رو ازش گرفت و ب ،یلپ دنیبا کش ربدیه

ً یتقر یبود، همگ یبامزه ا ریتصو یلیخ نشست بود و  ربدیه یزانوهاش جلو یهم سن بودند. آرش هم رو با
که  ییچرخوند و عکس مسافرت ها یرو دست به دست م اشیکرد. ساناز همچنان گوش یمنتظر بهش نگاه م

داشتم، با تبلت آرش  رشنظ ریز یواشکی ییتوجه به جمع دخترا، با نگاه ها یداد. ب یرفته بودند رو نشون م
 یساناز رو برا یکه گوش یدر حال نایزد. م یضربه م اشیلمس یصفحه  یمشغول بود و متفکرانه با دست رو

 «تو چرا خاموشه؟ یسوگند گوش یراست»گفت: ییگرفت با ادا یعکس، سمتم م دنید

 !طور نیزدم اون هم هم یوقت به اون زنگ نم چیبهش نگاه کردم، از حرفش جاخورده بودم آخه من ه متعجب

 !بود؟ دهیپس چرا پرس اما

اومدم  یآخه داشتم م»گفت: اشیشگیهم یتر از قبل نگاهش کردم که با لبخند و اوندن عشوه ها متعجب
 «!یگفت چند وقته که خاموش یگرفت م یو ازم مسراغت دم،یرو د یجا مرتض نیا

کرد.  یگوش م نایم یکرد و با دقت به حرف ها زیسرش رو باال گرفت. چشم هاش رو ر ربدیه نا،یاون حرف م با
با  یخوب یلیخ یرو. درست بود که رابطه  شعویخواست خفه ش کنم دختره ب یچه قدر که اون لحظه دلم م

 !کردن عقده هاش انتخاب کرده بود یچرا امشب رو واسه خال دمیفهم یاما واقعاً نم میهم نداشت
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ً یتقر لوس و زننده اش به نظرم عمو  یرفتار ها شتریو مقصر ب میبا هم نداشت یخوب یهم رابطه  یاز بچگ با
از اندازه به اون بها داده بود و با رفتار  شیو ازدواج مجددش ب نایبود چرا که بعد از جدا شدن از مامان م دیسع

 .گستاخش کرده بودو  سلو یکه بهش داده بود حساب یاز اندازه ا شیب اراتیها و اخت

آره »کنترل شده گفتم: یتیبا عصبان یکه بعد از نگاه ربدیطور ه نیچشم به دهن من دوخته بودند و هم همه
 «.خاموشه

 .لب هام نشوندم یرو یساختگ یپرسؤال شون، لبخند یدر ادامه رو به نگاه ها و

 .افتاد و صفحه اش شکست نیزم یخب از دستم رو-

 .ابروش رو باال پروند یزد و تا یاون حرفم لبخند مرموز و لج درار با

 !و اونم شکسته نیکه افتاده رو زم نیهم مثل ا ربدیه یاِ چه جالب آخه گوش-

 !هوا پرونده بود یرو یطور نیرو هم یحرف یفکر یباز در اوج ب ایدونستم مغرضاً اون حرف رو زده بود  ینم

 یم یزیافتاده بود چ ربدیمن و ه نیکه ب یکه نکنه در مورد اتفاقات نیوردم و از اکه زد جا خ یلبخند مرموز از
بارش کردم اما نکنه  رلبیز یداده بود! و احمق ری. اصالً چرا امشب اون همه به من گدمیآن ترس هیدونست، 

 دونست؟ یم یزیواقعاً چ

 !گهیبا هم داشتن د یالبد رابطه ا دند،یرس یبنظر م یمیبا هم صم یلیگفته بود به هر حال خ ربدیهم ه دیشا

کرد و اون  یو کالفه ام م یعصب یداشته باشند حساب یبا هم رابطه ا نایو م ربدیه دیکه شا نیافکار و ا اون
 ظیغل یو اخم زیبا لحن تمسخر آم ربدیزد ه نایکه م یهم فشار دادم. با حرف یلحظه با حرص دندون هام رو رو

 :دیکرد و پرس زیرو بهش چشم ر

 !کجاش جالبه؟ یشه بگ یم-

 :جواب داد ،یبود با پشت چشم نازک کردن دهیلبش ماس یکه لبخند رو نایم

 گفتم مگه؟ یبد زیخوره حاال، چ یگفتم چرا بهت برم یطور نیخب هم-

 .تر شده بود ظیاز قبل هم غل اخمش

 !نگو یزیچ یطور نیهم گهیپس لطف کن د-

باهاش حرف  یجور نیداشتند پس چرا ا یاگه با هم رابطه ا یتعجب کرده بودم ول یحساب نایبر خوردش با م از
 !زد

جان،  ربدیه»اومد و گفت: ربدیه یبرا یی. سحر هم چشم و ابرودیخند یم زیر زیبه رخساره کردم که ر ینگاه
 «؟یقدر کالفه ا نیفهمم تو چرا امشب ا یکرد، بعدشم اصالً نم یشوخ نایم

 «.. خوبنستیطور ن نینه ا»باشه گفت: یکرد عاد یم یکه سع یحال در

 :دیپرسش گرانه نگاهش کرد و پرس دهیسپ
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 ؟یخاموش بود روزید نیشکسته؟! پس واسه هم تیواقعاً گوش-

افتاد کفِ  نیتریو یخب، خب آره از رو»گذرا به من، گفت: یابروش رو باال داد و بعد از نگاه دهیپرسش سپ با
 «.گرفتم گهید یکیو خورد شد اما  کیبوت

 «؟یهنوز نگرفت یتو چ»اون حرفش، ساناز رو به من کرد و گفت: با

 .هم فشردم یرو یلب

 .نه هنوز-

 آره؟ یچند روزه خاموش گهیکه م نایم ؟یریگ یم ی:خب کساناز

بلد  یا گهین کار دکرد. اصالً انگار جز اخم کرد ینگاهم م یهم بود و شاک یافتاد اخم هش تو ربدیبه ه نگاهم
 !نبود

 «.رمی... هنوز وقت نکردم برم بگزهیخب چ»به ساناز که منتظر بود گفتم: رو

 «.شلوغه یلیپس سرت خ»زد و گفت: یلبخند سحر

 :که جواب بدم رخساره جواب داد نیقبل از ا و

 .واال همش در حال درس خوندنه نمشیب یآره بابا منم بزور م-

 .دانشگاه خوب سخت مشغوله هی یتو یقبول ی:آره گفت که براسحر

چون دوست دارم شماره ات رو  ریپس زود تر بگ»گشاد گفت: یگرفت و با لبخند نایرو از م اشیگوش ساناز
 «.داشته باشم

 .رو بهش زدم یلبخند

- ً  .حتما

شت با البته با کمک رخساره که مدام قصد دا نیتلفن فاصله گرفت یگوش یکه بود از ماجرا یهر جور باالخره
به موقع  شهیدلم ازش تشکر کرده بودم، هم یبحث رو عوض کنه و موفق هم شد و چه قدر که تو یزدن حرف

 .دیرس یبه دادم م

کوچولوش  یزانو نشسته بود و دست ها یرو ربد،یه یکه جلو یکه آرش همون طور میگرم حرف شده بود باز
 میفردا بر ربدیداداش ه»سر کج کرد و گفت: ربدیمحبوبش رو به ه میزانو هاش زده بود با گفتن اسم ت یرو رو
 «م؟ینیفوتبال بب ومیاستاد

 :جواب داد ریرفت سر به ز یدستش ور م یکه با تبلت تو یدر حال همربدیه

هستن که اگه  گهید یمایبرمت البته ت یداشتن حتماً م یباز یوقت یندارن ول یقربونت برم من االن که باز-
 .ینیبرمت بب یم یبخوا
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 «هم هست؟ یا گهید میمگه ت»خوند پر مدعا گفت: یم یکه براش کُر یو در حال دیخند دهیاون حرف، سپ با

اعتماده به نفس  نیواال با ا ن،یو بباوه اعتماد بنفسش»گفت: دهیسپ یدر جواب کُر یهم با تک خنده ا ساناز
 «!رو هم فتح کرد شه اِورست یم

پس  زمیبله عز»کش دار گفت: یکه به خودش گرفته بود با لحن یاومد و با حالت خنده دار یعشوه ا دهیسپ
 «!یکه چ

 :به آرش اشاره کرد و گفت یخوندند که سحر با لبخند یم یهم کر یکردند و برا یبا هم کل کل م یطور نیهم

شده  اشیبود، کالً زندگ یفوتبال یلیخ یوفتم اونم تو بچگ یم ربدیه ادیهمه اش  نمیب یکه آرش رو م االن»
 «.بود فوتبال

کنه، موقع  یم وونهیو دآرش که رسماً آدم یوا»عاجزانه گفت: یحرف سحر با حالت و لحن یدر ادامه  ساناز
 «!کنه؟ یم یدادیچه داد و ب دیقاله بچه اگه بدون زیر نیفوتبال هم یتماشا

 :با خنده سر تکون داد سحر

بار  هی ادمهیشکوند،  یرو م یزیچ هی شهی! همنیگفت یم یچ نیدید یفوتبال م یاموقع تماش ربدویاگه ه-
 .اون موقع چهارده، پونزده ساله اش بود شه،یپرت کرده بود تو ش یرو از خوشحال یصندل

 .پهن باز شده بود یگفت به لبخند  یم ربدیه یکه از نوجوون یسحر و خاطرات یبا حرف ها لبم

زد که  یبه پهلوم م یخارج از کنترل و ناخواسته ام هر دفعه سقلمه ا یاون ذوق کردن ها دنیهم با د رخساره
لب هاش  یرنگ رو میکم و مال یکه خودش هم لبخند ربدیکم خودم رو جمع و جور کنم. سحر رو به ه هی

رو  یزیچ هی شهیهم اراحت،خوشحال بود چه از باختش ن مشیخالصه چه از برد ت»نشسته بود، با خنده گفت:
گفت فردا  یم نهیذاشت فوتبال بب یبعض وقتا نم یخورد حت یرخ جون چه قدر حرص مگل چارهیشکوند. ب یم
 «!دونم ینم گهیاالنش رو د یول ،یآدم عصب هی شهیم

ناک و خشم یآدم عصب هیواقعاً به عمه حق دادم چرا که درست  دم؛یدلم خند یتو یلحظه ا یحرف سحر، برا با
 اشیشونیپ یکه رو یرنگ یقهوه ا یقشنگ به صورتش و دسته مو یبا حالت ربدیزد و ه یبود. سحر حرف م

 یرو یداد که هم زمان موها یتکون م یهم سر یزد. هرز گاه یکرد و لبخند م یبود، به سحر نگاه م ختهیر
زد،  یکه م یقشنگ ین حالت و لبخند هااو دنیخورد و چه قدر که اون لحظه دلم با د یهم تکون م شیشونیپ

عبوسش  یتونسته بود گره از ابرو هاش باز کنه و چهره  یکیبود که باالخره  نیبراش ضعف رفته بود. جالب تر ا
 !پر از خنده شده بود

 یگفت موقع تماشا یم نیبار حس هی یوا ه،یطور نیاالنم هم»و خنده گفت: جانیحرف سحر، ساناز با ه با
بوده بخوره تو صورتش که جا  کی! گفت نزدواریکوبونده به د تیرو برداشته و از عصبان زیم یرو هیفوتبال، بطر

 «.داده یخال

 یبهش، متعجب و با لحن یآن سرش رو باال گرفت و با چپ چپ نگاه کردن هی ربدیکه ساناز زد، ه یحرف با
 «!بهت گفت؟ نیجان؟! حس»محکم گفت:
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. آب دهنش رو قورت میخند یکه داده بود م یا یاز حرف ساناز و سوت زیر زیه بود و رخنده مون گرفت یهمگ
اون موقع  یعنی زهیچ»که زده بود، گفت: یاش به خاطر حرف دهیهم ترس یگرد شده و کم یداد و با چشم ها

 «.گم یراست م ربدیهم شاهده بجون ه دهیاصفهان گفت، س... سپ نیکه اومده بود

 .کرد دییو حرفش رو تأ دیخند دهیسپ

 ست؟یازش ن یکجاست خبر نیحس نمیبب یراست گه،یآر بابا راست م-

جا پالس  نیکجا سرش گرمه وگرنه االن ا ستیمعلوم ن»دار رو به ساناز، گفت: یمعن یهم با خنده ا رخساره
 «.بود

 یهم بود، گوش یتو که هنوز هم از حرف ساناز اخم هاش ربدیکردند. ه دنیاون حرفش همه شروع به خند با
 «.اش رو برات نصب کردم گهید یکیداشت،  روسیو یباز یداداش ریبگ»رو به آرش داد و گفت:

و سحر، از جاش بلند شد و خرامان خرامان سمت سالن  دهیسپ یپا ها یبعد با گذاشتن دست هاش رو و
 .رفت نییپا

دندون هاش  یکه با لحن آروم و از ال به ال دمیپرس نیآروم تو گوش رخساره در مورد ساناز و حس ربدیرفتن ه با
 یهم که جرأت نم نیترسه، حس یم ربدیاز ه یحساب یول ادیخوشش م نیاز حس ییجورا هیخب ساناز »گفت:

 «!دارن فیتشر یرتیغ یلیشه آخه آقا خ کیکنه بهش نزد

 !برد یحساب م ربدیبرام جالب بود که ساناز اون همه از ه یلیکرد. خ دنیحرف شروع به خند نیبا گفتن ا و

 شیو حواسم مدام پ ریذهنم درگ یکردند اما من حساب یم فیزدند و خاطره تعر یمدام حرف م هیو بق سحر
 !کرد یرفتار م یطور نیامشب ا دیزده بود. اصالً چرا با نایبود م یاون حرف

 !؟یدونست چ یم یزیچ اگه

سالن انداختم اما  یِ نییبه قسمت پا یشدم و با اون فکر نگاه یکه داشتم خالص م یشبهه ااز اون شک و  دیبا
 !اون جا نبود ربدیه

کردم و از جام  یرفتن از بچه ها عذر خواه ییدستشو یمبل جا به جا شدم و بعد از اون به بهونه  یرو یکم
 رفتم. نه واقعاً نبود اما کجا رفته بود؟ نییبلند شدم. به طرف سالن پا

که داشتم  یو شک نایحتماً در مورد م دیکردم همه سرگرم حرف بودند. با یباز رفته بود باال. به اطراف نگاه البد
که سمت اتاقش قدم برداشتم همون لحظه  نیشمرده پله ها رو باال رفتم و هم یو با قدم ها دمیپرس یازش م

نگاه کردن، حالِت متعجب و جا  قهیاز چند دق دتعجب کرده بود و بع یحساب دنمیاومد. از د رونیدر باز شد و ب
توهم از کنارم رد شد که آروم  یا افهیکنه با ق یخواست تالف یکه انگار م یصورتش رو جمع کرد و جور یخورده 

 یهم هست که بخوا یا گهید زیچ هیچ»حوصله گفت: یکرد و ب یصداش کردم. به طرفم برگشت، نگاه سرسر
 «!یبگ

 «.ازت بپرسم یزیچ هیخواستم  ی... میم»گفتم: یکم مِن مِن کردم و بعد از مکث هی
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به چپ  یو با انداختن نگاه دمیکش یبهم نگاه کرد و با حرکت ابرو هاش، خواست که بپرسم. نفس یکنجکاو با
 :لب زدم نییپا یبه طبقه  یدنیو راست و سرک کش

 ....خوام بدونم ک یم-

 .فرستاد رونیتر کرد و و نفسش رو محکم ب یمردد بودم که لب دنیپرس یبرا

 ؟یبدون یخوا یرو م یچ-

 .که داشتم نگاهش کردم یصورتم و اخم تیگرفتم که بپرسم. با جد میتصم یدو دل یا قهیباالخره بعد از دق و

 «؟یگفت یزیتو بهش چ یعنی... یعنینه؟  ایدونه  یم یزیدر مورد اون شب و اتفاقاتش چ نایخوام بدونم م یم-

 .کرد کیپر تعجبش رو بار یتمام بهم نگاه کرد و چشم ها یسؤالم با آشفتگ نیا با

 !؟یکرد یفکر نیچرا همچ-

 باال انداختم یا شونه

 .ستیبود، ا... اصالً ولش کن مهم ن یجور هیخب آخه رفتارش -

 .دوخت و با لحن پرتشرش خواست بمونم بهم چشم زشیخواستم برم که با نگاه تند و ت یم و

 !ساینه وا-

اصالً  نمیبب»به کمر گفت: یبود با زدن دست انیچهره اش نما یکه کامالً تو یتیکه با عصبان ستادمیجام ا سر
رو براش  ییزایچ نیکه من بخوام همچ میباش یمیبا هم صم میتون یقدر م نیا نایمن و م یکن یچرا فکر م

 «!کنم؟ فیتعر

 یمن فکر»کوبنده گفتم: یبا لحن نا،یعصر و اومدنش با م یبا طعنه به ماجرا ارمیکه حرصش رو در ب نیا یبرا
 «!دمید دم،ید یم دیرو که با یزیکنم چون چ ینم

 .زد یعصب یلبخند

 !؟یو! البد بعدشم واسه خودت قصه بافتدختر احمق هی یهان؟ لودگ یدیرو د یهه، چ-

خنده هامون  لی. دلدمیدر د یو جلوقبلشم بهت گفتم که من اون»و پر حرص گفت: یجد یدر ادامه با لحن و
با  ارهیکه به رو ب نیو بدون ا ییکردم و اونم در کمال پرو یبود که بارش م ییها و حرفا کهیهم فقط بخاطر ت

 «!نیکرد هم یم دنیها شروع به خند وونهیمن مثل د یخنده ها دنید

پر تمسخرم،  یاون لبخندا دنیکردم که با د یلبم بود و معنا دار نگاهش م یرو یزیلبخند تمسخر آم همچنان
 «.با اون ندارم یتیمیصم چیمن ه»دندون هاش گفت: نیبا حرص و لحن قاطعش از ب

 .نگاهش کردم و شونه باال انداختم یکمال خونسرد در
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فهمم!  یرو نم حیهمه توض نیا لیشه، بعدشم دل یاصالً به من مربوط نم ،یچه نداشته باش یچه داشته باش-
 !من که نخواستم بدونم؟ یدیم حیقدر توض نیچرا ا

 یدونم تا کس یهم م ونیو ا»فکر عمل کرده بودم، گفتم: یکه باز ب یمسخره درحال یو لحن هیپر کنا یبا لبخند و
 « ...رهیدستش رو بگ یحت ایبشه و  یمیتونه باهاش صم یکس نم چیخودش نخواد ه

آخرم واقعاً خراب کرده بودم و باز هم احمقانه حرف زده  ی. با جمله دمیجمله ام رو بلع عیسر یلیزدم و خ پلک
 !کار خودش رو کرده بود یبودم و حسادت حساب

دندون فشردم.  ریو لب ز دمیکه زده بودم، بهم چشم دوخته بود. آب دهنم رو ذره ذره بلع یخورده از حرف جا
 !داشتم؟ یحیکردم چه توض یش مجمع یاوف حاال چه طور

همراه با حرکت ابرو  زیتمسخر آم یکرد و با لبخند ینگاه مرموز یا قهیبهش نگاه کردم که بعد از دق مضطرب
 «!شده؟ تینکنه حسود هیچ»هاش رو به باال، گفت:

 .سر باال کردم یتدافع یبهش نگاه کردم و با گرفتن حالت تیعصبان با

 بکنم؟ یکار نیهمچ دیچرا با یهست یجور آدم گهیتو دواقعاً  ؟یچ... چه حسادت-

کرد. نه مثل  یآروم سرش بهم نگاه م یو تکون دادن ها یهمراه با ژست خاص زشیآم طنتیش یخنده ها با
 .گند زده بودم یکه بد جور نیا

 .لب باز کردم میمستق یدادم و بدون نگاه کردن ها رونیپر خشمم رو ب نفس

 ؟یخند یچ... چرا م ه؟یمضخرفات چ نیاصالً منظورت از ا-

برده بود و بعد  شیبیبدون توجه به حرف هام دست هاش رو تو ج د،یصورتش خز یو نگاهم رو دمینشن یجواب
 :دیشده بود پرس یجد یکه حساب یبه اطراف در حال یاز نگاه

 ؟یرو چرا شکوند تیحاال گوش-

 .و حق به جانب، دست به انکار زدم یهام رو گرد کردم و با همون حالت تدافع چشم

 !نیو خورد شد هم نیزم یزدم؟ گفتم که از دستم افتاد رو یحرف نیهمچ یم... من ک-

 .کرد یقیدق نگاه

 !ش؟یکه من زنگ نزنم شکوند نینکنه واسه ا-

 یتالف یبرابودم  یکردم و به دنبال جمله ا یم یتالف یجور هی دیفرستادم اما با یرو لعنت م نایدلم مدام م یتو
 یشد؟ تو که گفته بود یچ هیچ»گفتم: یبغل گرفتن دست هام و لبخند کج یبا تو یا قهیکردن که بعد از دق

 «؟یریگ یرو از من م ی! پس االن حساب چیکن یرو روت قطع کنه نگاهم نم یکه گوش یبه دختر

جاذبه  یمرموز و نگاه ها یخودم با حرفم حالش رو گرفته بودم اما فقط سکوت کرده بود و با لبخند ها الیخ به
 !دمیفهم یکار هاش رو نم یکرد. اصالً معن یدارش بهم نگاه م
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گفت و فقط  ینم یزیاندازه موحشش شده بودم. چ یپر تالطم و ب یقبل جذب اون چشم ها یدفعه ها مثل
 جانیبرام بود و نفسم اون لحظه از ه ینیسنگ یشده بود. فضا رهیبهم خ قشیشنده و عمک یهمون با نگاه ها

اندازخ  یرو ب اشیو داغ مزنه و حر  یم رونیب شیکردم از صورتم آت یو اضطراب انگار بند اومده بود. حس م
 !بود؟ یکرد منظورش از اون رفتار ها چ یم یآخه چرا اون جور ایخدا یکردم. وا یحس م

 ً  یشد چراکه قلبم بد جور به کوبش افتاده بود و با صدا ها یموندم دستم براش رو م یم گهیکم د هی قطعا
کردم  یم یکردم. سع یمبهم تجربه م یحس رو همراه با لذت نیتر بیشد. عج یام فشرده م نهیبلندش به س

با  هیاز ثان یرو بستم و در کثر چشم هام یلحظه ا ینذاشته بود و برا یباق یراه چیبه خودم مسلط باشم اما ه
هم از طرفش نشدم. تند  یمنتظر واکنش یخودم رو به پله ها رسوندم و حت عیسر یلیعبور کردن از کنارش خ

 یو صدا ارمینگاهاش طاقت ب ریتونستم ز ینم گهیرفتم. واقعاً د نییتند با گرفتن دستم به نرده ها از پله ها پا
 یلحظه به حرف ها هیدونم چرا اما  ی. نمدمیشن یزد به وضوح م یو کوبنده م دضربان قلبم رو که هنوز هم بلن

 داشت؟ یرخساره فکر کردم، نکنه اونم واقعاً به من حس

 ً کرد کار هاش رو  یم یبده و چرا مدام سع حیرو برام توض نایخودش و م یداشت ماجرا یچرا اون قدر سع اصال
 !کنه حیبرام توج

 یکردم که اون هم ممکنه نسبت به من ب یفکر م نیبه ا یام لذت بخش بود و وقتفکر کردن بهش هم بر  یحت
و لذت بخش کش  قیعم ییشد و خود به خود لب هام به خنده ها یگونه هام قرمز م جانیحس نباشه از ه

همون حس لذت بخش  اکم که به خودم مسلط شدم و باز به جمع بچه ها برگشتم. در طول شب ب هیاومد.  یم
اومد و بعد از  نییکم بعد پا هیهم  ربدیکامل به سر بردم. ه یسر خوش یآوردن اون نگاه ها تو ادیبه  و با

هم براش شده  یکه چه سوژه ا ینشست. وا یبا خنده رفت و کنار عمو مهد یو تکون دادن سر یانداختن نگاه
آهو پا به فرار گذاشته بودم و چه قدر بد  هیمثل  یحرف چیبودم. خب حق هم داشت بهم بخنده آخه بدون ه

که نشسته  ییو جا نیینتونستم سرم رو سمت سالن پا گهیکه د یطور دمیکش یخجالت م یشده بود و حساب
 .باز نگاه مون بهم برخورد کنه دمیترس یبود بچرخونم چون م

و ساناز  دهیرفتن بشم. سپ یده وقت بود. بابا صدام زد و ازم خواست که آما ریاز دوازده گذشته بود و د ساعت
بهانه خودم رو از دستشون خالص کردم و ناچاراً ازم  یبمونم که با اوردن کل ششونیاصرار داشتند که شب رو پ

 هیحتماً برم. بابا و بق دنشونید یو برا معمه گلرخ هستند، بهشون سر بزن یکه خونه  یقول گرفتند تا وقت
 یهم گذاشتن پلک یمتبسم با رو دهیمبل برداشتم که سپ یله ام رو از رومعنول بودند، کو یمشغول تعارف ها

 «م؟یریباهات تماس بگ یچه طور یخانوم نگفت طونیش یراست»گفت:

 .به رخساره اشاره کردم یلبخند با

 .نیو دارمن یشماره  یعنی نیو داشته باشاگه شماره اون د،یبه رخساره زنگ بزن رمیبگ یکه گوش یتا موقع-

آخه  دیبه من زنگ بزن نیداشت یاگه کار گهیآره د»مسخره همراه با طعنه گفت: یبا لحن دییهم در تأ رخساره
 «!سوگند خانومم یبرنامه ها ریکه من مد دیدون یم

 .زد یزیکرد و با چشمک ر یخنده ا ساناز

 .میکن یرخساره جون پس اول با تو هماهنگ م یاوک-



 

 
282 

 .بازوم حرکت داد یبهم نگاه کرد و دستش رو پر محبت رو حیمل یهم با تبسم سحر

 .خوشحال شدم سوگند جان دنتیبود واقعاً از د یشب خوب یلیخ-

 :و رخساره گفت نایدر ادامه رو به م و

 «.واقعاً بچه ها یمرس»

 .تشکر کردم یفشردن دستش همراه با لبخند با

. بعد ادیبردنش ب یبرا دیقرار بود عمو حم ایهم که گو نایزهرا و عمو مهرداد هم آماده رفتن شده بودند. م عمه
خواست قبل از رفتن  یاومدم. دلم م رونیب هیکه با سحر و دخترا داشتم، جلوتر از بق یا یطوالن یاز خدا حافظ

 !زده بشیکجا غ هویاما معلوم نبود  نمیرو بب ربدیه

گذاشتم متوجه  رونیکه پام رو از در ب نیرفتم و هم اطیرنگ ح یاومدم و سمت در بزرگ و مشک نییپله ها پا از
کوله ام  یفلز یها زیبهم خوردن آو یبودند. با صدا ستادهیکوچه ا یدر تو یشدم که جلو ربدیو ه یمرتض ی

 .شد که برگردم ینم گهیبود و د دهیفا یخواست داخل برم اما ب یدلم م د،ینگاهشون سمت من چرخ

 !ذاشتم؟ یدلم م یرو کجا یمرتضفوت کردم. حاال  یحرص نفس با

به سمتشون برداشتم و سالم کردم.  یاون نور کم قدم یبود و چراغ ها خاموش شده بودند و تو کیتار کوچه
 «!ییجا نیاِ تو هم ا»گفت: یمتعجب نگاهم کرد و بعد از سالم یمرتض

 .کرد ربدیحرف رو به ه نیبا ا و

 ؟ینگفته بود-

 .تکون داد و شونه هاش رو باال انداخت یکم هول شده بود سر هیکه به نظر  ربدیه

 !یدیدونم بابا تو هم، حاال که فهم یرفته چه م ادمی دیخب، خب شا-

 .حالم کرد دنیو شروع به پرس دیسمت من چرخ باز

 خوبن؟ ییتو، مادر جون و زندا ی:خوبیمرتض

 .جواب دادم یزورک یزدن لبخند با

 خوبه همه خوبن؟ ین، زن عمو چه طورن، داداش مصطفرسون یممنون خوبن سالم م-

 .زد یفشرد و لبخند یلب

 سامانم هست؟ نمیهمه خوبن، بب یمرس-

 .باال پروندم ییابرو

 نه چه طور مگه؟-
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 .جز اون دمیآخه امروز همه رو د یطور نیهم یچی:هیمرتض

 .کم رنگ زدم یهم قرار دادن پلک هام لبخند یبارو

 .شلوغه یکه سرش حساب یدون یم-

 واریشلوارش برده بود به د بیج یکه دست هاش رو تو یهم در حال ربدیو ه میزد یحرف م یو مرتض من
به  یمرتض یهمون موقع بود که گوش یکرد و تو یفقط نگاه م یزده بود و با ژست خاص هیساختمون تک یسنگ

ست، اس ام اس  یداداش مصطف»به صفحه اش گفت: یو با نگاه دشیکش رونیب بیج یصدا در اومد، از تو
 «.کجام نهیزده بب

لحظه نگاهش روم ثابت شد. از اون  هیصورتم خورد و  یتو لشیموبا یسرش رو باال گرفت که نور صحفه  و
مشغول کردن خودم با کوله ام  یو الک نییکه اصالً دوست شون نداشتم و با انداختن سرم رو به پا یینگاه ها
 .ربط از دهنم خارج شد یب یجمله ا

 !هویشده  گنیچه قدر سن-

 اشیخواستم که نور گوش یزد. از مرتض یهم که متوجه شده بود فقط پوز خند دیریزده بودم ه یحرف پرت یلیخ
بر انداز  یکه سر تا پام رو درست و حساب یروم انداخت و در حال شتریاما بر خالف حرفم نور رو ب رهیرو کنار بگ

 «!جا نیچه خبر بوده مگه ا وها»چشم هاش بود گفت: یکه تو یبا برق یا قهیعد از دقکرد ب یم

 «!باشه؟ یخواست یم یخب مثال چ... چه خبر»باال انداختم و دست پاچه گفتم: یا شونه

 «!یقشنگ کرد»گفت: یوار با چشمک یکرد شوخ یا دارانهیخر نگاه

 .کنه یرو ادهیکم تو رفتار و حرف زدنش ز هیباعت شده بود که  نیبودم و ا دهیبه روش خند یادیکه ز نیا مثل

بود.  ومدهیبه مزاق اون هم خوش ن یلیخ یمرتض یکرد. انگار جمله  ینگاه کردم که عبوس نگاهم م ربدیه به
 «!گهید یمهمون میاومد رسرمونیخ...خب خ»آب دهنم رو قورت دادم و دستپاچه تر از قبل گفتم:

هم بوده،  یا ژهیخاص و و یحتما مهمون گهیبله د»گفت: یکش دار یپروند و با گفتن بله ابروش رو باال  یتا
 «!زنگم نزد هیخان که به ما  ربدیه

 :خمار کرد یو چشم دیکش شینیب یکه تا اون لحظه ساکت بود انگشت شصتش رو رو ربدیه

نبود، من خودم  یخاص زیمختصر گرفته بود وگرنه چ هیمهمون هیاومده، مامان  رمیخان گفتم که بابا اردش یمرتض-
 .نداشتم یاطالع دمیاومدم خونه فهم یوقت

 «.کنم داداش یم یشوخ»زد و درجوابش گفت: یلبخند

رو به  رکنندهیغافل گ یباره با سؤال کیداد  یجا م بشیرو تو ج اشیکه گوش یدر حال ربدیبه ه یبعد از نگاه و
 شتریب یلیخ یگم قبل یمن که م ؟یاون قبل ای ادیبهش م شتریب دیجد یمدل مو نیبه نظر تو ا»من گفت:

 «اومد نه؟ یبهش م

 !که منتظر جواب بود نیچشم هاش رو به دهن من دوخته بود و مثل ا ربدیسؤالش جا خورده بودم و ه از
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که  یو طور یتفاوت یاومد اما با ب یهم بهش م یلیخ دیجد یبه نظرم مدل مو یکه برخالف حرف مرتض نیا با
 یرو هم درست وحساب یمتوجه نشدم چون قبل یلیدونم، آخه من خ ینم»نداره گفتم: یتیانگار اصالً برام اهم

 «.ستین ادمی

 :گفت یزیآم هیباال انداخت و با لحن کنا ییابرو ربدیاون حرفم ه با

 بهیمونه عج یاز چشت پنهون نم یچیو ه یهست ینیب زیتو که ماشاال دختر ر ،یجا بود نیا شیهفته پ هی اما»
 «!ستین ادتی

که  نیا یکه کرده بودم. برا یو حسادت احمقانه ا ناستیم ی هیدونستم منظور از طعنه اش همون قض یم
 «!مونه یهم تو خاطرم نم یزیاما هرچ نمیب زیآره ر»گفتم: یجواب نذارم با پوز خند یاش رو ب هیکنا

 ختهیآم یبا حرص یا هیهم رفت و بعد از ثان یاش تو افهیلحظه ق هیبهش بر خورده چون  یبود که حساب معلوم
 «.! اوهوم خوبه؟یزیعجب هرچ»با خنده، گفت:

 :دیحرف زدن، ما پرس زیکرد و از اون لحن طعنه آم یجینگاه گ یمرتض

 .گفتم یزیچ هیقدر بحث نداره حاال من  نیمدل مو که ا هیچتونه شما دوتا؟ -

 «!داش من؟ یکن یشلوغش م یچرا الک یچه بحث»مچاله گفت: ی افهیهم با همون ق ربدیه

 .شل کرد با خنده سر تکون داد نییرو به پا یو دهن یلب یمرتض

 .بابا اصالً ولش،کن الیخ یب-

 :دیکنه پرس یکه حس کردم داره باز خواستم م یتمام جور ییباز رو به من با پرو و

 ؟یجا بود نیا شیپ ی که هفته ینگفته بود نمیبب-

 ً  ینسبتاً جد یو لحن یزورک یربطش کالفه شده بودم و با زدن لبخند یب یاز اون همه سؤال و جواب ها واقعا
 «!اطالع بدم هیبه بق رمیکه هرجا م ستیخب قرار ن»گفتم:

 .از اون جوابم محو شده بود لبخندش

هم مشغول جمع کردن خنده اش بود معلوم بود که از اون  ینگاه کردم که با فشردن لب هاش رو ربدیه به
 یو باال حرکت داد و با لبخند نییرو به پا یسر یبود. مرتض ومدهیبدش هم ن نیهمچ یلحن حرف زدنم با مرتض

 «.یگ یآره خب راست م»کم رنگ گفت:

 .باز سؤال و جواب هاش رو شروع کرد یدر ادامه بعد از مکث و

 خبر نداشت؟ دمیپرس نایوشه از مچرا خام تیگوش یراست-

 ،یقابل تحمل مرتض ریغ یکردن در برابر سؤال ها و رفتار ها یجز صبور یبود اما چاره ا انیرو به پا صبرم
 .کنه جواب دادم ینتونه سؤال گهیکه د یتفاوت و با لحن ینداشتم. ب

 !چون خراب شده-
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 مشغول حرف زدن شدند. من ربدیگفت و دومرتبه با ه یاوهوم

کردم  یرو لگد م نیزم یرو یها زهیجفت کرده بودم و با پا سنگ ر نهیس یکه دست هام رو رو یدر حال هم
 یکه مراسم خدا حافظ نیاومدند. مثل ا رونیبعد بابا و عمو مهرداد از خونه ب یبودم. کم ستادهیا یمنتظر کنار

 !ودندب ومدهیو کش دار شده بود چون هنوز عمه و رخساره ن یطوالن یبد جور

 دیدون یشما بابا جون، م دییکجا»زدند و حواسشون هم به ما نبود گفتم: یبه بابا که با عمو مهرداد حرف م رو
 «آماده باشم؟ دیبه من گفت یک

با  میببخش بابا جان داشت»دستش گفت: یرو یبه ساعت فلز یاوپ حرف سرش رو باال گرفت و با نگاه با
 «.گذر زمان نشدم یمتوجه  میزد یف محر  یخان راجع به، مسئله ا ریاردش

 یمرتض یجواب داد و بابا که تازه متوجه  ییرو به بابا و عمو مهرداد سالم کرد که عمو مهرداد با خوش رو یمرتض
 یومدیعمو جان چرا ن یستادیدر ا یپس چرا جلو ،یجان خوب یسالم مرتض»گشاد گفت: یشده بود با لبخند

 «داخل؟

 .اش گذاشت و با حرکت سر از بابا تشکر کرد نهیس یاحترام رو یرو به نشونه  دستش

دونستم  یبزنم، نم ربدیبه ه یسر هیشدم گفتم  یجا رد م نیاز ا گهیبودم د رونیممنون عمو جان، راستش ب-
 .اومدم یوگرنه زودتر م دییجا نیا

 :لب با حرص گفتم ریاون حرفش ز با

 «.یدونست یبهتر که نم همون»

عمه زهرا و  قهیذره آرامش رو هم با رفتار هاش ازم صلب کنه. بعد از چند دق هیخواست همون  یم! وگرنه واال
عمو مهرداد پارک شده بود و منتظر جابه  نیماش یها، جلو هیاز همسا یکی نیرخساره هم باالخره اومدند. ماش

 ی. رخساره هم با روستادیظر امنت یکنار یضبا مرت یگرم ی. عمه زهرا بعد از احوال پرسمیها بود نیماش ییجا
پس؟ شما که پشت سر من  نیکجا بود»سمت ما اومد. معترضاً رو به رخساره گفتم: فشیدوش انداختن ک

 «!نیاومد یم نیداشت

 .کرد یا خنده

بود گفت مثل  یشاک یقدر زود رفت نیکه ا نیدر هنوز مونده بود، تازه ساناز از ا یجلو یآخه مراسم خداحافظ-
 .قدر زود رفت نیواسه رفتن عجله داره که ا یلیکه سوگند خ نیا

البد »گفت: یبگم با پوز خند یزیکه چ نیاش انداخت و قبل از ا یشونیبه پ ینیچ ربدیاون حرف رخساره، ه با
 «!قدر عجله داره واسه رفتن نیکه ا گه،یبد گذشته د

 :جواب دادم یزدم و با آرامش خاص یلج درار لبخند

 .بود یخوب یلیب خاتفاقاً ش-
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خنده ام  یدلم حساب یو خودم تو میکرد یم کسانیرو با خاک  گهیهم د میهامون داشت یپرون کهیبا ت قشنگ
 یداشت که به زور تو یدستش بود و سع یتو یحلقه  ریدرگ یکه حساب یهم در حال یگرفته بود. مرتض

 «.اون ور نیاومد یسرم م هیخب »انگشتش فروش کنه، گفت:

 «ن؟یومدیخب شما چرا ن»دوشش جا به جا کرد و گفت: یرو یرو رو فشیک رخساره

 :بود با منقبض کردن چونه اش، جواب داد ریکه هنوز هم درگ یحال در

 .ستمیخونه ن انیدر جر یلیبودم خ رونیمن ب-

 .دیکش یا ازهیدهنش برد و خم یدستش رو جلو رخساره

 ؟یریباهاش در گ یجور نیتو دست که ا هیحاال اون چ نمیبب ،یخونه نبود یوقت یگ یم یپس چرا الک-

چه  ن،یا»انگشتش کرده بود گفت: یکه تا نصفه تو یاون سؤال دستش رو باال اورد و با نشون دادن حلقه ا با
 «طوره؟

 «.نمیچه قشنگه بده بب»لبش گفت: دنیدندون کش ریکرد با ز ینگاه رخساره

بود از دستش دراورد و به  یقشنگ یهم حلقه  یلیرو که خ یگرن ینقره ا یحلقه  یبا اون حرفش، مرتض و
 .دیرخساره داد. بالفاصله دستش کرد و رو به من چرخ

 قشنگه مگه نه سوگند؟ یلیخ-

کرد.  یزده بود و نگاه م کهیت واریبه د لکسیر یلیافتاد که خ ربدیلحظه نگاهم به ه هیکردم و  دییحرکت سر تأ با
 نیو رفتارش حساس شده و با ا یمرتض یکم رو هیبودم که  دهیرو فهم نیگل کرده بود. ا طنتمیش شهیمثل هم
 .چرخوندم یگرفتم و لب رهکنم با نگاه کردن بهش، حلقه رو از رخسا کشیکم تحر هیفکر که 

 .قشنگه یلیاوهوم خ-

 گهی! واال دیریگ یم یحلقه کشت نیبا ا یاست که دار قهیپنج دق»گفت: یرو به مرتض یبا تک خنده ا رخساره
 «!جناب ینمونده بود که انگشتت رو خورد کن یزیچ

خاطر  نیبود و به هم یچی. به دست راستم نگاه کردم که باند پدیخند یهم با چشمک و دراوردن زبون یمرتض
 یم ربدیبا ه یاون کار ها رو فقط به خاطر لجباز یدست چپم کردم. همه  یاز انگشت ها یکی یحلقه رو تو
شدم شده  یچیدست باندپ یکه تازه متوجه  یمخم رفته بود. مرتض یرو یکه بد جور نایم یماجرا یکردم و تالف

 :دیبود بالفاصله پرس

 شده؟ یدستت چ یراست-

 :جواب دادم الیخیکردم ب یدستم نگاه م یتو یکه به حلقه  یحال در

 .کم خراش برداشت هیشکسته  یها شهیموقع جمع کردن ش-

 ؟ی:دکتر رفتیمرتض
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 .ستین یمهم زینه بابا چ-

 یرو کم ربدیکه بتونم ه نیفقط به خاطر ا لشیدونستم دل ینشده بودم و م یمیصم یحاال اون قدر با مرتض تا
خواست  یهم دلم م نایم هیداد. البته سر قض ینشون م یبهم داشت قطعاً واکنش یکنم چون اگر حس کیتحر

مسخره دستم رو باال گرفتم  یذوقکرد. با  یموشکافانه نگاه م ب،یت به ج. دسارمیکم هم من لجش رو در ب هی
 «چه طوره؟»گفتم: یانگشتم رو به رخساره و مرتض یتو یو با نشون دادن حلقه 

 «.ادیبهت م یلیخ»گفت: یبا چشمک دییدر تأ رخساره

 .سر تکون داد نشیشلوار ج بیج یبا فرو کردن دست هاش تو یحرف رخساره مرتض یادامه  در

 .ادیبه دستت م یلیگه خ یاوهوم رخساره راست م-

 «!نداره یاما قابل ستیمن ن یکه برا نیبا ا»گفت: ،ییبا حرکت ابرو ربدیبه ه یدر ادامه با نگاه و

 «ست؟یمال تو ن گهید ادیاِ حاال که به دستم م»گفتم: یصدا دار و به شوخ یخنده ا با

 یگفتم آخه حلقه  ینه جد»گفت: دیخند یجمع شده اش مرموز م یکه با لب ها ربدیو با اشاره به ه دیخند
 «.چه قدر تالش کردم یدیکم برام تنگ بود مگه ند هیتازه  ربده،یه

هم دقت نکرده  یلیبودم البته خ دهیدستش ند یلحظه جا خوردم اما پس چرا من تو هی ربدیاسم ه دنیباشن
 !بودم

 زیاضطراب انگ یحلقه رو از انگشتم خارج کردم و با تر کردن لب هام با لبخند یا هیزدم بعد از ثان یپلک هول
 «.هم واسم گشاد بود یکم هیکنم، انگار  یاالن که دارم دقت م یعنیکردم بابا،  یم یممنون شوخ»گفتم:

ً دیخند یهم گذاشتن پلک هاش بهم م یشد. با تمسخر و رو دهیکش ربدیبا اون حرف نگاهم سمت ه و  . مثال
کرده بودم. رخساره هم که متوجه موضوع  عیخودم رو ضا شهیمثل هم یکنم ول یباهاش لجباز یخواستم کم یم

خرده براش  هیآره منم احساس کردم که »حرفم گفت: دییجمعش کنه در تأ یجور هیکه  نیا یشده بود، برا
 «.گشاده

رفت.  نیکرد و به طرف ماش یحافظ. رخساره بالفاصله خدامیعمه که خواست سوار ش یبعد صدا یلحظه ا و
مشتم که تا نصفه تا شده  یکرد و از تو یعصب یگرفتم که نگاه ربدیدستم بود به طرف ه یحلقه رو که هنوز تو

 یخواستم برم مرتض یکه م نیکردم و هم یاش رو گرفت. زمزمه وار خداحافظ دهیبود برش داشت و نگاه رنج
کرد با چشم  ینگاهم م رهیکه خ یدر حال یشتم که با لحن معنا داراز پشت سر آروم صدام زد. به طرفش برگ

 یبهت م یلیخ یمشک یراست»لبش، گفت: یپر احساس گوشه  یپربرق و نگاه مسخش، همراه با لبخند یها
 «.ادی

اون حرف  ربدیه یجلو دیکرد که نبا یپسر چه قدر امشب گستاخ شده بود اصالً با خودش فکر نم نیخدا ا یوا
 !بود نستادهیرو بزنه و انگار که اونجا وا

اندازه سرخ  یب یبودم و صورتم از شرم دهیخجالت کش یحساب ربدیه یجمله اش رو گفته بود که جلو یجور هی
بودم حاال  یازش فرار شهیکه هم یدادم. من یم دونیاون قدر بهش م دیبودم نبا یشده بود. از خودم عصبان
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خودش  شیپ ربدیمسخره ام گستاخش کرده بودم. اوف حاال ه یحد با رفتار ها و خنده ها نیتا ا یچه طور نیبب
 !کرد؟ یم یچه فکر

 یلبش فشرد و با حرکت سر بهم اشاه م یدندونش رو رو یعصب یبهش نگاه کردم که با حالت یلحظه ا یبرا
به  یا گهیحرف د چیکردم. بدون ه یرو ادهیبرم. خودم هم متوجه شده بودم که واقعاً گند زدم و ز گهیداد که د

دلم بهش مدام بد و  یو توگرفته شده بود  یحساب یمرتض یمسخره  یرفتم. حالم با اون جمله  نیطرف ماش
 !پروا شده بود؟ یقدر ب نیاواخر ا نیتونستم درکش کنم، چرا ا یگفتم. اصالً نم یم راهیب

راه افتاد. رخساره با  یا قهیشدم و عمو مهرداد بعد از دق نیگرفته، سوار ماش یو حال زونیآو یلب لوچه ا با
اش  افهیق هویچرا  ربدیه نمیکردم بب یشده؟ داشتم نگاتون م یچ»اون حال پکرم آروم کنار گوشم گفت: دنید

 «هوم آره؟ نومسوگند خا یاورد فیو تشر یختیرفت تو هم؟ نکنه باز زهر خودت رو ر

 :حوصله و ملتمس لب زدم یب

 .نگو یزیچ قهیرخساره تو رو خدا چند دق-

 .و حالت متعجبش ساکت شد نییبا شل کردن شونه هاش رو به پا و

در  یرو به انفجار بودم و سع تیشد. از عصبان یاز خاطرم دور نم یلحظه ا ربدیاکشن ه یو ر یمرتض حرف
جرات نکرده  یرخساره حت دن،یو تا رس نیماش یبودم که تو نیو خشمگ یکنترل خودم داشتم. اون قدر عصب

 .ازم بپرسه یبود سؤال

. میدیخونه شون رس یجلو قهیدق ستیعمه گلرخ داشت و بعد از ب یتا خونه  یکم یعمه زهرا فاصله  ی خونه
اوردن  یکردن ما برا ادهیرفته بود. عمو مهرداد هم بعد از پ نا،یعمه ا نگیاز پارک نشیاوردن ماش رونیب یبابا برا

داخل اما  میبودم. عمه اصرار داشت که بر ستادهیکوچه منتظر بابا ا یخواهرش رفته بود. تو یبه خونه  یرعلیام
که  دمیکوب یم نیزم یبا حرص نوک کفشم رو رو یبابا به خاطر تنها بودن مامانجون قبول نکرد. همون جور

 :دیرخساره کنجکاو پرس

 گفته؟ یزیچ ربدیشده؟ نکنه ه یچ یبگ یخوا یبابا نم یا-

 .هم فشردم یلب رو یعصب

 .اون حرف رو زده بود ربدیگفته بود اصالً کاش ه یزیکاش اون چ یا-

 .نگاه کرد پرسشگرانه

 ست؟ یمنظورت مرتض یعنی ؟یچه حرف-

 :اوردم با حرص تمام، گفتم یکه اداش رو در م یکج درحال یلب و دهن با

 «.! اصالً بگو بتوچهادی یچه قدر بهت م یمشک یگه راست یم ربدیه یپر رو برگشته جلو ی پسره»

 گشاد شده اش از تعجب، نگاهم کرد یچشم ها با

 ربد؟یه یحرف رو زد! اونم جلو نیا یجد-
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 .انداختم نییو گرفته سرم رو پا ناراحت

 .بد شد یلیرخساره، خ دمیچه قدر خجالت کش یدون ینم-

اصالً تو امشب  نمیبب گه،یخودته د ریالبته تقص»و مقصر دونستنم گفت: ییکرد و با اومدن چشم و ابرو ینگاه
 «.تعجب کرده بودم ی! واال من که حساب؟یشده بود یمیهمه باهاش صم نیا هویچرا 

 :دمیحق به جانب لب برچ یا افهیو با ق دلخور

 !که نبود، بود؟ نایاون و م تیمیدر حد صم تمیمیصم گهید-

 .شونه ام گذاشت یمتأثرش رو بهم دوخت و دستش رو رو نگاه

 ؟یهنوزم ناراحت-

 .خارج کردم نهیرو آه مانند از س نفسم

 یقدر به کس نیها شدم. تا حاال ا ونهیمثل د دمشونید یاون جور یچه قدر برام سخت بود، وقت یدون ینم-
 .حسادت نکرده بودم رخساره

 .دیبازوم کش یرو یرو به نرم دستش

 ینگران شدم و کل یلیخ دمیاون حالت رو د یکامالً مشخص بود، وقت یکه داشت یاز حال ،یگ یم یدونم چ یم-
 .اومدن مجبورت کردم یبه خودم فحش دادم که چرا برا

 یخواست یتو فقط م»زدم گفتم: یضربه م نیزم یبغلم گرفته بودم و آروم با پا رو یکه دست هام رو تو یحال در
 «.خودت رو سرزنش نکن یپس الک یبهم کمک کن

 ؟یشده بود یطور نیتا حاال ا نمیبب دم،یترس یلیخ دمیلرزش دستات رو د یوقت یدونم ول ینم-

 .یعصب یکه شهرزاد فوت شده بود به خاطر فشارا یبار، اونم زمان هیاوهوم فکر کنم -

لحظه  دنشید یچه قدر واسه  یدون یآخه تو که نم»بغض آلود و حالت بق کرده ام گفتم: یدر ادامه با صدا و
داد که  حیتوض یدلم شکست، شوکه شدم البته خودش کل یلیخ دمیاونا رو با هم د یکردم اما وقت یم یشمار
 «.شم یم تیهم اذ شیآور ادیبا  یببرم حت ادیتونم از  یرو نم نایاما بازم رفتار م دنیرو د گهیهم د یاتفاق

 .مردمک چشمش رو ثابت کرد ریمتح

 دم؟یپس چرا من ند ؟یواقعاً، ک-

 .کرد حیکارش رو برام توج یآره کل ،یدونم، خب تو سرگرم حرف بود یچه م-

 .کرد کیتکون داد و چشم بار یسر

 یداده، حتماً هم همون طور حیهمه برات توض نیکه ا یچه قدر براش مهم بود نیبب ه،یخوب زیچ نیاتفاقاً ا-
 .داشته باشه یرابطه ا نایازش دارم عمراً بتونه با م که یچون با شناخت گهیبوده که اون م
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داشت  یقدم بر م نیاورد. عمه هم کنار ماش رونیب نگیرو از پارک نیبزنم بابا ماش یا گهیکه حرف د نیاز ا قبل
کم رنگ  یبا لبخند دمیبابا خواست که سوارشم. صورت رخساره بوس یا قهیزد و بعد از دق یو با بابا حرف م

 «.ارمیلباسا رو بعداً برات م زیبابت همه چ یمرس»پرتشکر گفتم:

 .نگام کرد ضیغ با

 .لباس! گفتم که مال خودت کهیکوفت توهم واسه دو ت-

 .راه نداره گهیکه کمدم د یدون یخودت م-

 .هم برو هم نباشه حاال یا گهیکادوئه اصالً، حرف د نایا یدونم ول یوا حاال انگار من گفتم نداره! م-

 .شدم که بابا بالفاصله حرکت کرد نیکردن از عمه سوار ماش یازش جدا شدم و بعد از خداحافظ یلبخند با

دستت »که بابا متعجب گفت: دمیکش یا ازهیدهنم گذاشتم و خم یهم خوابم گرفته بود، دستم رو جلو یحساب
 «شده بابا جان؟ یچ

 :به دستم انداختم و گفتم ینگاه

 «.از دستم افتاد و شکست وانیشد، ل یجور نیعمه گلرخ ا یخونه  که،یزخمه کوچ هی هی ستین یزیچ»

 :دیپرس نگران

 ست؟ین قیکه عم یمطمئن-

 مامان زنگ نزد؟ ی. راستدینگران نباش کهیکوچ یلیزخم خ هینه گفتم که -

چرا اتفاقاً حالت رو »چرخوند و چشمش به رو به رو بود گفت: یانگشت هاش م نیکه فرنون رو ب یحال در
 «.طور مادرجونت نیدلتنگته هم یلیخ د،یپرس

 نیگرد یشما االن بر م نمیبب دمشون،ید یرفتم و م یدلتنگشونم، وقت نشد که برم باغ وگرنه م یلیمنم خ-
 باغ؟

محلقا خانوم گفت آخر هفته  یگردم باغ. راست یرسونم خودمم بر م یبرم، تو رو م دیکاردارم با یسر هی:آره بابا
 .گرده یپدر بزرگت برم

 نگفت؟ یزیچه خوب، پس به من چ-

 .فراموش کرده دیدونم شا ینم-

- ً  .آره حتما

از رفتنم به داخل خونه، مطمئن شد حرکت کرد و  یکرد و وقت ادهیجون پبابا یخونه  یبعد بابا من رو جلو یکم
چراغ ها به جز چراغ اتاق مامان جون، خاموش بودند.  یگذاشتم و باال رفتم. همه  فمیک یرو تو دمیرفت. کل

از چراغ روشن اتاقش معلوم بود که هنوز  م؛باال رفتم. به طرف اتاق مامان جون رفت نیپاورچ نیآروم و پاورچ
 .نشدستش بود و مشغول خوند یتو یآروم به در زدم و داخل رفتم. کتاب ی. با دست ضربه ادارهیب
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 .سالم کردم یلبخند با

 هنوز؟ دیداریب-

 ً  .به روم زد یلبخند متقابال

 خوندم. پس بابات کو؟ یآره داشتم کتاب م ،یمادر اومد زیسالم عز-

 .برگشت باغ-

 !موقع شب نی:چرا؟ امامانجون

 .برگرده دیدونم گفت کار داره با ینم-

 :دیبست پرس یکه کتابش رو م یدر حال نیهمچنان با همون لبخند دلنش و

 چه طور بود خوش گذشت دخترم؟ یمهمون-

 «!هم گذشت یاوه چه خوش»دلم با خودم گفتم یزدم و تو یاون پرسشش زهر خند با

 .کردم دییحرکت پلک تأ با

 د؟یندار یکم خسته ام شما کار هیمن برم بخواب  گهیخوب بود، خب د یشما خال یآره جا-

 .بخوابم گهیچراغم خاموش کن که منم د یر یم یرفقط دا ر،یجون:نه دخترم شبت بخ مامان

 .ریچشم، شبتون بخ-

 یکه مامان جون برام رو یرخت خواب یرو خاموش کردم و به طرف اتاقم رفتم. لباسام رو عوض کردم و رو چراغ
 .دمیانداخته بود، دراز کش نیزم

که  یچشم هام بود و درحال یقبل از خواب، باز به سراغم اومده بودند. باز هم چهره اش جلو یها الیو خ فکر
 .اون بود ریبسته شدن چشم هام هم با تصو یلبم نشست. حت یگوشه  یبستم لبخند یپلک هام رو م

**** 

ً یتقر صبح ستن صورتم، لباس از رخت خوابم کنده شدم و بعد ازش عیبه زور پلک هام رو از هم باز کردم. سر با
بود و من هم  ومدهیاومدم و به طرف آموزشگاه به راه افتادم. بهاره هم ن رونیو آماده شدم. از خونه ب دمیپوش

شدند به کالس  یباز م یمراد یآقا یها شکنبار با ب کی قهیکه چند دق ییحوصله با چشم ها یخواب آلود و ب
 .کردم یگوش م

 لمیوسا عیاصالً حوصله نشستن سر کالس رو نداشتم. سر گهیبود چون درو شکر کالسم زود تموم شده  خدا
دونه  هی یخواست اما حت یو به طرف خونه به راه افتادم. باز دلم بارون م رونیرو جمع کردم از آموزشگاه زدم ب

 !آسمون نبود یابر هم تو



 

 
292 

حرف  یو قشنگش، اداهاش موقع  تمیخوش ر یشده بود؛ خنده ها دهیکش ربدیمثل هر دفع سمت ه فکرم
 ...شد یم ختهیر اشیشونیپ یرو تیرنگش که موقع عصبان ییخرما یموها یدسته ا یزدن، حت

کرد.  یلبم جا خوش م یکه رو یا یخود به خود یاومد و لبخند یبند م جانینفسم ازه زایفکر کردن به اون چ با
رو برخورد کردم که با بر خورد  ادهیپ یتو یبه عابرا یبار با حواس پرت نیشده بود که چند رشیاون قدر ذهنم درگ

 راهیبهم بد و ب یبشند. غرولندکنان کل نیدستش پخش زم یتو یباعث شده بودم پاکت ها یبا خانم جوون
 !گفت. رسماً مجنون شده بودم

 :بغلش بود گفتم یهم تو کیکوچ ینشستم و رو به اون خانوم که دختر بچه ا نیزم یرو یعذر خواه با

 «.کمک تون کنم دیخوام بزار یهم معذرت م باز»

 «.کارا حواست رو جمع کن نیا یالزم نکرده به جا»گفت: یو شاک دیهم کش یهاش رو تو اخم

 .لب و با غر زدن مشغول جمع کردن شون شد ریز و

همشون  گهیاالن د نیرو جدا کنم بب ناینستم او رو کردم تا تو ریتره بار رو ز ک،یکوچ یبچه  نیاز صبح تا حاال با ا-
 .له شدن

 .نگاهش کردم و باز عذر خواستم یشرمندگ با

 .اصالً حواسم نبود دیکردم، باور کن یمن که عذر خواه-

پخش شده بودند بردم تا جمع شون کنم که  نیزم یکه رو ییها وهیبا گفتن اون حرف دستم رو به طرف م و
پنجه هام رو باز و بسته کردم اما تا دستم رو دراز  یلرزش دست هام شدم. چند بار یمتوجه  یلحظه ا یبرا
 .شد یکردم باز لرزششون شروع م یم

 ینداره پاشو برو خودم جمع م بیخب ع یلیخ»گفت: یبیخانم هن متعجب بهم نگاه کرد و بعد از نگاه عج اون
 «.کنم

 «!هست شیزیچ هیکه واقعاً  نیمثل ا»گفت: رلبیباز ز و

راه مدام به دست هام  یکردم و از اون جا دور شدم. تو یبار عذر خواه نیچندم یبودم و برا ختهیبهم ر یحساب
در رو باز کردم و داخل رفتم.  دیو نگران کننده بود. با کل بیکردم. واقعاً برام اون شدت لرزش، عج ینگاه م

سالم دختر قشنگم »و پر محبت گفت: مخورد. سالم کردم که گر  یم یتخت نشسته بود و چا یمامانجون رو
 «.یخسته نباش

 .نوش جونتون د،یخور یم یممنون. چا-

 .مادرجون زمیتو هم بر یتا واسه  ای:برو لباست رو عوض کن و بمامانجون

 .در شدم یصدا یخواستم باال برم که متوجه  یگفتم و م یچشم دنش،یاز د قیعم یلبخند با

 .خواست از جاش بلند شه گرفتم یمقابل مامانجون که مرو  دستم
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 .کنم یمن باز م دینیشما بش-

. لب هام به خنده باز دمیخودم د یکه در رو باز کردم سامان رو جلو نیقدم بر داشتم و هم اطیدر ح سمت
براش تنگ با ذوق بغلش کردم. چه قدر که دلم  یخوشحال بودم و بعد از سالم دنشیاز د یشده بودند و حساب

به به آقا سامان چه »گفتم: هیاکه ازش جدا شدم با کن نیازم جدا شد و هم امیشونیپ دنیشده بود. با بوس
 «عجب؟

 «داخل؟ امیب یتعارف کن یخوا یخب نم نم،یاومدم خواهر کوچولوم رو بب ستین یعجب»و گفت: دیخند

 .بودم و راهش رو بسته بودم ستادهیدر ا یجلو

 «.دییالبته، بفرما»خنده و حرکت چشم هام با عشوه، گفتم: با

تخت نشسته بود رفت و با به آغوش  یبا اون حرف کنار رفتم که داخل اومد. به طرف مامان جون که رو و
 «شما؟ یچه طور یسالم مامان»کرد و گفت: یاز صورتش رو ماچ محکم یطرف دنش،یکش

 .دیصورتش کش یرو یو دست دیجون هم صورتش رو بوس مامان

 .دلتنگت بودم یتو حساب ییکجا زم،یمن قربونت برم پسر عز یاله-

 «.من پیپسر خوشت»گفت: دیپر تمج یسرتا پاش رو برانداز کرد و با لبخند دارانهیخر یدر ادامه و با نگاه و

 .اش رفتقربون صدقه قیعم یهم با خنده ا سامان

 قربونتون برم؟ گهید یشما بشم من، منم دلتنگتون بودم. خوب یفدا-

 .شم یبهتر هم م نمی:خوبم پسرم اگه شما ها رو ببمامانجون

اون ور ترش نشستم.  یتخت نشست و من هم کم ی. لبه نهیبا حرکت دستش از سامان خواست که بش و
 :دیو پرس ختیر یمامانجون براش چا

 ومد؟یپس مامانت کجاست؟ اون چرا ن-

 «.حاال ادی یامتحاناش تموم شده م گهیخونه بود فکر کنم، د»رو از مامان جون گرفت و گفت: یچا استکان

 یتلفن با گذاشتن دستش رو یصدا دنیاومد و مامانجون با شن یزنگ خوردن تلفن م یداخل خونه صدا از
 .زانو، از جاش بلند ش

 .تازه ست، امروز صبح از تر و بار گرفتم یتازه  ارمیرو هم ب خچالیتو  یاون هندونه  ه،یک نمیبرم بب-

 .ی:ممنون مادرسامان

خورد و  اشییکم از چا هیتخت بلند شد و خرامان خرامان سمت پله ها رفت. سامان  یبا اون حرف از رو و
 «؟ینیب یگذره ما رو نم یجا خوش م نیخب سوگند خانوم چه خبرا؟ ا»گفت:

 .دمیورچ یلب یدلخور با
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 !دمتید یم یلیکه انگار اون موقع که باغ بودم خ ینیب یرو نمما یگ یم یجور هی-

 .زد یزیکرد و چشمک ر ینیریش ی خنده

 .زدم که یم یحاضر هیحداقل  گه،ینکن د یانصاف یب-

 «.فراموش کرده بودم ونیاوه بله ا»خنده گفتم: با

تخت  یکه رو یبه صدا دراومد. همون جور اشیموقع گوش نیهم یکه تو میکرد دنیبا هم شروع به خند و
 یتو ی. با گذاشتن استکان چادیکش رونیب بشیج یرو از تو اشیپاش رو دراز کرد و گوش هینشسته بود 

 .بالفاصله جواب داد ،ینیس

 ؟ید یزنم جواب نم یزنگ م یچرا هر چ یی:الو.... جونم، من کجام؟ تو کجاسامان

 یدونم با ک یخوردم به سامان که نم یچرخوندم و قلپ قلپ ازش م یدستم م یکه استکان رو تو یحال در
 .تر کرد کیرو به گوشش نزد یزد چشم دوخته بودم. گوش یحرف م

 یواسه  گهیاما بهت که گفتم کار داشتم. آره د امیخواست ب یخسته بودم خودمم دلم م یلیخ شبیباورکن د-
 .کم سرم خلوتر شده هی اما یانیخودت که درجر دمیزحمت کش یپروژه کل نیا

-... 

اتفاقاً  ایباشد منتظرتم پس زود ب ؟یآدرس رو که بلد نمیآره بب نم،یو ببباباجونمم. اومدم سوگند یاالن؟ خونه -
 .نمتیب یدادم کارواش. باشه داداشم م وردم،ین نیماش

 !واقعاً خودش بود یعنیپشت خطه،  ربدیکه زد حس کردم ه ییحرف ها با

 «؟یندار یبرم تو کار دیمن با گهیخب د»رو قطع کرد و رو به من گفت: یگوش

 .نگاهش کردم دلخور

 ؟یزد یحرف م یاصالً باک ؟یوا کجا؟ تو که االن اومد-

 .دنبالم ادیداره م نیهم ی. واسه میبر ییجا هیبود، قراره با هم  ربدی:هسامان

بودم  ریکم درگ هیخونه شون اما  امیبهم زنگ زد که ب شبید گهیآره د»حدسم درست بود و در ادامه گفت: پس
 «چه طور بود؟ نمیکرد. بب یاالن داشت گله م ام،یو نتونستم ب

 .زده بهش نگاه کردم بهت

 ؟یک-

 «.گهیگم د یعمه رو م یخونه  ی هیبابا؟! مهمون یچ یک»که از تعجبم خنده اش گرفته بود گفت: یحال در

 .که چه قدر خنگ شده بودم یوا

 .خوش برخورد و مهربون بودند یلیهم خ یعمو مهد یخوب بود. خواهرا یلیآهان، خب خ-
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 .لپش گذاشت یقندون برداشت و گوشه  یاز تو یقند

به سحر  یسر هی شهیاصفهان هم میرفت یم ربدیکنن، قبالً که با ه یآره بابا رسماً آدم رو از محبت خفه م-
 .میزد یخانوم م

 .کردم دییهم فشار دادم و حرفش رو تأ یهام رو رو لب

ً یآره دق-  .قا

 ...که یخوا ینم یزی: خب چسامان

 .زنگ خورد و جواب داد اشیکه حرفش رو کامل بگه باز گوش نیقبل از ا اما

 .امیباشه االن م ؟یدی:رسسامان

 :داد و گفت یشلوارش جا بیج یرو باز تو اشیجمله گوش نیبا گفتن ا و

 «.که تو کوچه ست نیمثل ا ربدهیه»

ترمز  ی. صدادیکش رونیبه ب یحرف از جاش بلند شد و سمت در رفت. در رو باز کرد و سرک نیبعد از گفتن ا و
شدم؛ خود به خود  یم یو خاص بیحال عج هیاومد  یکه اسمش که م نی. همدمیشن یرو م نشیکردن ماش
 .دمیکش یاز سامان خجالت م ییجورا هی جانیگرفتم و به خاطر داشتن اون حس و ه یاسترس م

 لبم از اون حس خجالت دنیگز با

 .سامان سرم رو باال گرفتم یبعد با صدا یا قهیانداختم که دق نییسرم رو پا آور

 تو دختر؟ ییکجا-

 .آب دهنم رو فرو هوردم دستپاچه

 ؟یگفت یزیب...بله چ-

 .انداخت یدستش نگاه یساعت رو به

 .کن خب یمنتظره، تو از ماماجون خدافظ نیماش یتو ربدیرم ه یفقط دارم م یچیه-

 ً  یشه، بدون خداحافظ یناراحت م یستین نهیب یم ادی. خب مادیکجا بابا بزار مامان جون هم ب»گفتم: معترضا
 «!شه یکه نم

 .در منتظره یجلو ربدی:آخه هسامان

 «.داخل ادیب قهیپس بذار بگم چند دق»فکر کردن گفت: یا قهیبعد از دق و

 !شدم یباهاش روبه رو م یدر، چه طور یجلو شبمیبودم. حاال بعد از رفتار د مونیکه کرده بودم پش یاراصر  از
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فکر کردن،  یا قهیبودم و بعد از دق یکه باهاش رو به رو نشم به دنبال راه فرار نیا ی. برادمیکش یپوف کالفه
خودم  عیقبل از اومدنش سر دیو از جام بلند شدم. با دمیچ ینیس یتو یو هول هولک عیسر یلیاستکان ها رو خ
 نیب یتو ینیلرزش س یباره متوجه  کی هبر نداشته بودم ک شتریب یرسوندم اما چند قدم یرو داخل خونه م

رو  ینیدست س هیکه با  یهم منتقل شده بود و در حال ینیدست هام به س دیدست هام شدم. لرزش شد
نگه  یام و عدم تعادلم برا گهیداشتم پنجه ام رو باز و بسته کنم که با لرزش دست د ینگه داشته بودم، سع

 کیموزائ یبا ضرب، رو ینیبعد هم افتادن س یسقوط کردند و لحظه ا نییاستکان ها سمت پا ،ینیداشتن س
 یرو ینیافتادن س بیمه یبه پودر شده بودند. صدا  لیتبد نیزم یو نازک رو فیظر ی. استکان هااطیح یها
 .گوشم گذاشتم یشوکه ام کرده بود. محکم دست هام رو رو یحساب نیزم

 مهیاون حالت من سراس دنیاومد و با د یم نییدستش بود پا یکه تو یاز پله ها با ظرف هندونه ا جونمامان
 .و نگران سمتم پا تمد کرد

 :دیپرس بالفاصله

 ؟یشده سوگند مادر؟ چرا گوشت رو گرفت یچ-

 دهیشده چرا رنگت پر یچ»و نگاه مشوشش گفت: یگوشم برداشتم که با همون نگران یهام رو از رو دست
 «دخترم؟

 .سرم رو به درد اورده بود یکرده و حساب دایسرم انعکاس پ یها تو کیبا موزائ ینیبرخورد س یصدا

 .مِن مِن لب هام رو تکون دادم با

 .خوام ی... اَ... از دستم افتاد معذرت مزهیچ-

 .تر شد قیعم اشیشونیپ یها نیکرد و چ یاخم

 .شده حاال یخودت مادر گفتم چ یسرت، خوب یفدا هیچه حرف نیا-

 «.هندونه اوردم مادر مینیاون جا بش میبر ایب»کردم که با اشاره به تخت گفت: دییحرکت سر تأ با

 «...رو جمع کنم نایا دیب... با»گفتم: جیفکر و گ شونیپر

 .آرامش پلک زد با

 سامان کو مادر؟ یراست م،یکن یولشون کن بعداً جمع م-

عطر مست  ادیکه خودش ب نیقبل از ا شهیداخل اومدند. مثل هم ربدیبگم سامان و ه یزیکه چ نیقبل از ا و
لرزش دست هام و شکستن استکان ها رو  یلحظه ا ی. برادیچیدماغم پ یگرفت و تو یشیکننده اش، ازش پ

 هیچشم ازش بردارم اما  تخواس یکه اصالً دلم نم یپوش و جذاب. طور کیش شهیبردم، باز هم مثل هم ادیاز 
چشم گرفتم.  عیسر یلیام تشر زدم و خ حانهیوق یلحظه با قرار گرفتن سامان کنارش به خودم و اون نگاه ها
 :دیها پرس شهیه شو خرد نیزم یرو ینیسالم کرد که آروم جواب دادم و سامان با نگاه کردن به س

 شده؟ یچ-



 

 
297 

 .کرد یپرونده شده به باال، متعجب و جا خورده نگاهم م ییبود که با ابرو ها ربدیبه ه حواسم

 :جواب داد ماماجون

 .گهیپسرم چند تا دونه استکان بود د ستین یزیچ-

 «.نینیبش نیایبفرما پسرم ب»که ماتش برده بود گفت: ربدیرو به ه و

 «!اومد داخل، واال به زور اوردمش ینم»گفت: ربدیرو به مامانجون کرد و با اشاره به ه سامان

شما  دیخوب»گرفت رو به مامان جون دو مرتبه سالم کرد و گفت: یکه نگاهش رو از من م یهم در حال ربدیه
 «محلقا خانوم؟

 .پسرم مامان خوبه یدلم، تو خوب زیجون:ممنون عز مامان

 .خدمتتون:سالم دارن ربدیه

 .جون:سالمت باشن مامان

 شهی. جارو و خاک انداز رو که کنار پله ها بود برداشتم و مشغول جمع کردن خرده شنندیباز تعارف کرد که بش و
 ه،یدختر چه قدر دست و پا چلفت نیگفت ا یخودش م شیکه چه قدر بد شده بود البد االن پ یها شدم. وا

حواسم بهش  یچشم ریکردم ز یم معهارو ج شهیکه ش یاز االن. درحال که نمیدستم ا دنیو بر شبیاون از د
 .تخت نشست یبود، همراه سامان رفت و رو

 ؟یبود مادر ی:تلفن کسامان

 .جون:خاله افسانه ات بود، زنگ زده بود حالم رو بپرسه مامان

ها رو بهونه کردم. بعد از جمع  شهیکه جمع کردن ش نمیبش ششونیخواست برم و من هم پ یازم م سامان
اِ سوگند »که برگردم، سمت پله ها رفتم که مادرجون در همون حال از پشت سر، گفت: نیکردنشون بدون ا

 «.ات رو بخور وهیم ایول اونا کن ب ایجان ب

 :پله گذاشته بودم جواب دادم یبودم و پام رو رو ستادهیکه پشت بهشون ا یطور همون

 .داخل رمیکار دارم م کم هینوش جان من -

 «.کاراش افتاده حاال ادیجام  نیکه من ا قهیدو دق نم،یبب نیبش ایب ؟یچه کار»اون حرفم سامان هم گفت: با

 ً  «.گردم یببرم باال، برم نارویپس ا»گفتم: ناچارا

سطل زباله  یها رو تو شهیدوتا کردم و باال رفتم. به آشپز خونه رفتم و ش یکیبلندم پله ها رو  یبا گام ها و
 .ختمیر

شده بودم؟ من چم  یجور نیشده بودم. آخه چرا ا رهیو نشستم. به دست هام خ دمیرو کنار کش یا یصندل
 !شده بود
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که از آشپزخونه  نیکالفه باالخره از جام بلندشدم و هم یدادن نفس رونیو منگ بودم. با ب جیگ یا قهیدق چند
 !کار داشت؟ یجا چ نیاما ا دمید ییرایپذ یرو تو ربدیاومدم ه رونیب

 :دیپرس یکم جلو اومد و بعد از مکث هیبودم که  ستادهیجام ا سر

 کجاست؟ ییدستشو-

 .اشاره کرد اشییمویل نیبه شلوار ج و

 .شلوارم یهندونه افتاد رو-

 «.ییدر رو به رو»رفتار کنم گفتم: یداشتم عاد یکه سع یکم به خودم مسلط شدم و طور هی

 «تو؟ یهست؟ خوب یمشکل»نگاهم کرد و با حرکت ابرو هاش گفت: نانهیب زیر

 «.ستین ینه مشکل»گفتم: یکه به چشم هاش نگاه کنم با لحن خشک نیدر هم و بدون ا یا افهیق با

 «بکشم؟ رونیبه زور از دهنت حرف ب دیبا هیچ»گفت: ظیغل یکمرش زد و با اخم یهاش رو رو دست

که  شبیمثل د یتون یم ،یاصالً فکر کن منم مرتض»گفت: یعصب یو خنده ا زشیآم هیدر ادامه با لحن کنا و
 « ...با منم یبرخورد کرد یمیاون قدر گرم و صم

 .حرفش رو قطع کردم تیعصبان با

 ...مش ستیبعدشم مشکل از من ن ،یگ یم یدار یبا اون ندارم لطفاً بفهم چ یتیمیصم چیمن ه-

رو  یزیمن چ»اش و نصفه گذاشتن حرفم، گفت: هیو پر کنا زیخر آمقبل از تموم شدن حرفم با لحن تمس اما
در مورد  یبشه و حت یمیتونه باهاش صم یکس نم چیبعدشم آدم تا خودش نخواد ه دمید دم،ید یم دیکه با

 «!هم نظر بده دنشیلباس پوش

 :آلود نگاهش کردم که گفت غضب

 «که نرفته؟ ادتی یگفت یم یداشت شبید گه،یخودته د یحرفا نای! ا؟یخودتم اعتقاد ندار یبه حرفا یحت هیچ»

 ً خودم رو، به خودم پس داده بود.  ینداشتم. با ذکاوت تمام، حرف ها یحیبود و توض یجواب دندون شکن واقعا
دادم  حیرو بهت توض زیهمه چ یمن قبالً در مورد مرتض»گفتم: یا قهیهم گذاشتم و بعد از دق یرو یپلک یعصب

 «!باشه؟ ادتیالبته اگه 

 .کرد یتند نگاه

اون  یکه مرتض یکه ناخواسته باعث شد یبگ یخوا یم یکه در موردش بهم زد ییبا وجود تمام حرفا یعنی-
 !اره؟یمضخرفات رو به زبون ب

 ً هم  گهیدادن نداشتم و از طرف د یبرا یجواب چیبودم، ه یعصبان شبید یاز دست خودم به خاطر ماجرا واقعا
 ییچشم به دستشو یبشه، با اشاره  الیخ یکه ب نیا ینگران بودم و برا یسر برسه حساب هویکه سامان  نیاز ا

 «!یکن زیلباست رو تم یخواست یکه م نیمثل ا»گفتم:
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 .دیدور دهنش کش یدست یعصب

 ؟یهنوز جواب سؤالم رو نداد-

 :از اون مآخذش جواب دادم ریو دلگ آزرده

 .ماجرا ندارم نیا یتو یریتقص چیناخواسته بود و من ه یآره ناخواسته -

با حرص سرش رو باال و  ختهیآم یتیبا عصبان یا هیهم گذاشت و بعد از ثان یاون جوابم چشم هاش رو رو با
 .کرد نییپا

 ...شیو اون همه آرا یبود دهیلباس پوش یست که تو اون طور یمرتض ریآره تقص-

ً باورم نم یرفش حسابموهاش زد. از ح یتو یچنگ یادامه نداد و با آشفتگ اما شد  یجاخورده بودم، واقعا
 !بود یمنظورش از اون حرف ها چ

 !اون هم آشفته اش کرده بودند؟ یمرتض یبود و رفتار ها یاون همه عصب چرا

 :لب هام رو تکون دادم یو کالفگ ریتح با

 داره؟ یموضوع به تو چه ربط نیاصالً ا هیحرفا چ نیمنظورت از ا ؟یریگ یرو از من پس م یتو... تو حساب چ-

و کوبنده اش دندون  یو با لحن جد دینگاهم کرد و بعد از اون دستش رو سمت در کش یرگیفقط با خ یا قهیدق
 .هم فشرد یرو

 .یلیخ کهیبه من نزد یلیاون خ اره،یدرب یپشت سر سامان باز یخواد کس یچون دلم نم-

کرد با همون لحن محکم همراه با حرکت سرش  یم دیحرفاش تأک یکلمه به کلمه  یکه رو یدر ادامه درحال و
در  یپشت سرش باز یخوام کس یسامان داداش منه، نفسم به نفسش بنده، همون طور که گفتم نم»گفت:

 «.و مسخره اش کنه ارهیب

 !درمورد من کرده بود یدلم شکسته بود، اون چه فکر یحرف هاش حساب از

به کم جلو برداشتم و بغض آلودم  یبغض بدجور راه گلوم رو بسته بود. قدم باز هم مثل هر دفعه سامان. و
نفست »کلماتم گفتم: یرو دیزدم با تأک یکه من هم مثل خودش شمرده شمرده حرف م یهمراه با حرص در حال
 «اهرش؟دونه خو هیگوش  ریز یخوابون یاتاقت، م یخونتون، تو یبه نفسش بنده که تو

 .دندونش فشرد یو روزد و لبش ر یمحکم پلک

 ؟یچرا ساکت هیجواب بده؟ چ-

 .صورتش براق شدم یتو یو دلخور یدگیبا رنج یدر ادامه بعد از مکث و

 .تونه هر جور که بخواد با من رفتار کنه ینم یبدون که نفس اونم به نفس من بنده و هر کس نمیپس ا-

 .مون کمتر از دو سه قدم بود فاصله
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 ینامحسوس داده بود. بهم نگاه م یچشم هاش، جاش رو به غم یو خشم نشسته تو دیرس یبه نظر م آشفته
 :عاجزانه لب زد نشیتمام و لحن سراسر غمگ یکرد؛ صدا دار آب دهنش رو قورت داد و با کالفگ

کشم، هنوزم از خودم بدم  ینباشه هنوزم به خاطر اون شب دارم عذاب م اشیخوام دن یبه جون خودش که م-
 ...بفهم ونیکشم، بفهم ا یکنم بازم عذاب م یتو صورتش نگاه م ی. وقتو.. اد،یم

 .بشه لیتبد هیبودم که هر آن ممکن بود به گر یدر فرو دادن بغض یکرده بود و سع دایام از بغض لرزش پ چونه

 «.انصاف نباش سوگند، نباش یقدر ب نیا»گفت: یآشفته اش رو به چشم هام دوخت و با عجز و درموندگ نگاه

 یام از رو دهیصورتم سر خورد و بعد از عبور دادن نگاه رنج یرو یاشک یبغضم مغلوب شد و قطره  باالخره
 :گرفته بود، لب زدم یفیکه لرزش خف ییصورتش، سخت و با صدا

اگرم  یمنم هست ح.. حت زیسامان همه چ ،یکن یقضاوت م ینیب یکه م ییزایو با چکه من ییانصاف تو یب-
 .بفهم ونیتوهم ا ارمیدر ب یتونم پشت سرش باز یبخوام نم

اندازه برام سخت بود، احساس  یاون حرف ها از دهنش، ب دنیکرده بود و واقعاً شن دایراه خودش رو پ اشک
من  دمش،ید یم دینبا گهیهم د دینشم. شا کیبهش نز گهیخواد بهم بفهمون که د یم میمستق ریکردم غ یم

پرنده  هیدادم چون احساس من  یبهش اجازه اوج گرفتن م دیدادم. نبا یبه اون حس اشتباه پر و بال م دینبا
 یها وارهیشدنش به د دهیپرواز دادنش فقط و فقط به کوب یبال و پر بسته و محبوس بود و تمام تالشم برا ی

 ...بازنده هیاحساس،  یزاون با یبازنده بودم تو هیشد. من  یم یسخت اون قفس که سامان بود، منته

هم گذاشتم ملتنس خواهش  یلب، چشم هام رو رو یکردم و با فشار دادن دندون رو یاشک رو حس م یشور
 .کردم

ً  نیاالن سامان رو ور دار و از ا نیلطفاً هم-  .جا ببر... ل... لطفا

 نمیواکنشش رو بب یکه حت نیا بدون

که  یدم و خودم رو به اتاقم رسوندم. در رو محکم بستم و در حالاز کنارش عبور کر  زونمیو حالت اشک ر هیگر با
 .زانوهام بردم یسر خوردم و سرم رو رو نیزم یداده بودم آروم رو هیبهش تک

گردنم رو به درد  یسرم بلند بود و کم ریرو به زور و با چند بار پلک زدن باز کردم. بالشت ز نمیسنگ یها پلک
افتاد؛  وارید یبه سر و گردنم دادم. چشمم به ساعت رو یبالشت برداشتم و تکوت یاورده بود. آروم سرم رو از رو

رو به  نیچه موقع خوابم برده بود فقط ا بودمدادند، اصالً متوجه نشده  یرو نشون م شیعقربه ها ساعت ش
پنهون کرده بودم. لباسم رو مرتب کردن و از  یبالشت ونیاشکم رو مدارم که بعد از فرارم به اتاق، صورت پر  ادی

 هیبه صورتم بزنم. چشم هام  یرفتم تا آب ییکرد و سمت دستشو یم ینیکم سنگ هیاتاق خارج شدم. سرم 
ماساژ دادم تا اون  یصورت و پلک هام خشک شده بود. با آب سرد صورتم رو کم یخورده باد کرده و اشک رو

 یب یداشتم و حساب یبیاومدم. سردرد عج رونیب ییکه از دستشو نیبره. هم نیصورتم از ب یده حالت پف کر 
دستش که از عدس پر شده  یتو ینیآشپز خونه با س یبعد مامان جون از تو ی قهیحوصله ام کرده بود. چند دق

 :دیاومد. سالم کردم که پرس رونیبود، ب
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 باالخره؟ یشد داریسالم دخترم ب-

 .صورتم رو با دست گرفتم یمونده رو یبودند پشت گوش انداختم و آب باق ختهیرو که دورم ر موهام

 رفت؟ یسامان ک یشه، راست یم یا قهیآره چند دق-

زود  یلیهمون موقع خ»داد گفت: یتکون م زیر یپاک کردن عدس ها یدستش رو برا یتو ینیکه س یحال در
 «.کنم یاصالً نموندن گفت ازت خداحافظ گهیعجله داشت. د ربدیکه ه نیرفتن، مثل ا

 عیسر یلیکه به حرفم گوش کرده بود و خ نیکرده بودم افتادم، مثل ا ربدیکه از ه یدرخواست ادیلحظه  هی
 .سامان رو از اونجا برده بود

 «!طور نیکه ا»حوصله گفتم: یب

 .شد قیبهم دق یکم

 تو مادر؟ یسوگند جان خوب-

 .ماساژش دادم یکرد گذاشتم و کم یام که زق زق م قهیشق یرو رو دستم

 هست که بردارم؟ خچالی یتو یزیچ یمامان جون مسکن نمیبب-

 .بهم نگاه کرد نگران

 ؟یمسکن چرا خوب-

 .سردرد گرفتم هویدونم  ینم-

 .رنگش رو گشاد کرد یطوس یها چشم

 دکتر؟ میبر یخوا یم یشد ضیشه مادر نکنه مر یمگه م ییهوی-

 «قرصا کجاست؟ دینه، نه فقط بگ»گفتم: یتکون دادن دستم به نشونه منف با

 .رو به سمتم گرفت ینیس

 .هست نمیتا برم بب ریرو بگ نیا-

 دیشما زحمت بکش خوادیممنون نم»نشستن گفتم: یسمت مبل برا تشیرو با دست رد کردم و با هدا ینیس
 «.کجا رو بگردم دیکنم فقط بگ یم دایخودم پ دیبه کارتون برس دیبر

 .زد یلبخند میو مال دیورچ یلب

 .مادر یکن دایپ یتون یم نیجعبه است بب هیباال  نتیکاب یتو-

برداشتم. چند  نتیکاب یرو که مامان جون گفته بود از تو یکردم و بالفاصله به آشپز خونه رفتم. جعبه ا تشکر
نکردم البته به جز دو، سه  دایپ یزیر گشتم چمسکن بودم اما هر چه قد یرو مشغول جست و جو برا یا قهیدق
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چهارچوب در و نشون دادن  یتو ستادنیدارند و با ا یدونستم چه استفاده ا یو کپسول که نم یبسته قرص رنگ
 نیا یمامان»مبل نشسته بود و مشغول پاک کردن عدس بود، گفتم: یقرص رو به مامان جون که رو یجعبه ها
 «روش نوشته نشده؟ یزیچ هیچ یقرصا برا

اون »انگشت گفت: یو اشاره  ینیب یرو نکشیکردن چشم هاش و جا به جا کردن ع زیبا ر د،یسمتم چرخ یکم
و با خودش بسته اش هیمال آقاجونته که  زاهمیر یمنه مادر جون، اون قرصا یرنگ قرصا یقرمز و قهوه ا یجعبه 

 «رجون؟ماد رمیانه برات بگبرم داروخ یخوا یم ؟ینکرد دایمسکن پ نمیبرده. بب

 :بستم گفتم یداروها رو م هیریو حص کیکوچ یکه جعبه  یحال در

 «.کنم یم شیکار هیمامان جون  یمرس نه»

 دیطبقه اش قرار بدم چشمم به بسته قرص سف یخواستم جعبه رو تو یکه م نیرو باز کردم و هم نتیکاب در
آشپز خونه مامانجون رو باز صدا  یگذاشته شده بود افتاد. از تو نتیکاب یلبه  ،یا شهیش یکاسه ا یکه تو یرنگ
 .زدم

 شماست؟ یبرا نمیا ه؟یچ یواسه  دهیقرصا که جعبه اش سف نیا یمامان-

 .جواب داد ینسبتاً بلند یهال با صدا یاز تو و

 .نمیبب اریدونم دخترم، ب ینم-

 «کجا بود؟ نایاِ ا»گفت: یچهار چوب در قرار گرفتم که بعد از نگاه یتو دومرتبه

 .باال انداختم یا شونه

 مگه؟ نیبودن چ نتیکاب یتو-

 .دیرو برچ ییها زهیو سنگ ر دیکش ینیس یتو یعدس ها یرو رو دستش

گرفته  یمدت افسردگ هی اشیکه بعد از حاملگ ادتهیاعصابه سوگند جان، مال خاله افسانه اته،  یقرصا نایا-
خوب شده مصرف  گهیکرد اما االن که د یاستفاده م نایماه از ا کیاون  یجا بود و تو نیکه ا یتا زمان گهیبود، د

 «.کنه ینم

قرص رو سر جاش بذارم  یخواستم اون بسته  یباال انداختم و به آشپز خونه برگشتم. م یتفاوت باز شونه ا یب
که  یدیشد یو سردرد ها یافتادم که خاله افسانه بخاطر کم خواب ییروز ها ادیلحظه به فکر فرو رفتم و  هیکه 

رو فکر کردم، سردرد بدجور کالفه  یا قهیکرد. دق یقرص ها استفاده م نیداشت و گاهاً لرزش دست هاش از ا
م اورد رونیجعبه ب یدونه اش رو از تو هیبگم  یزیکه به مامانجون چ نیتعلل و بدون ا یام کرده بود و بعد از کم

 .خوردم وانیل یتو یآب ختنیو با ر

 یم یکم احساس سست هیگذشته بود واقعاً سردردم خوب شده بود و حالم رو بهتر کرده بود البته  یساعت مین
که راحت و  نیا یشل شده بودند. شب قبل از خواب واسه  یرفته بود و حساب لیکردم و انگار که عضالتم تحل

برداشتم و همراه با آب خوردم. بدون  اشجعبه  یاز اون قرص ها رو از تو گهیدونه د هیبدون فکر به خوابم باز 
 .هم خوابم گرفت عیسر یلیکه متوجه بشم خ نیا
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*** 

. متعجب دمیسمتش چرخ عیبهاره چرتم پاره شد و سر یزدم. با صدا ینشسته بودم و مدام چرت م سرکالس
 شبیمگه د یزن یچرت م یاشم که دارهمه یکسل یلیخ یشد یجور هیشده تو چرا  یزیچ»نگاهم کرد و گفت:

 «؟یدینخواب

بدنم سست و کم  یدو ساعت یکیکه خورده بودم اون قدر باال بود که بعد از مصرف، تا  ییو دوز قرص ها فشار
بدم و بگم که قرص  یحیتونستم توض یبود. نم ادشیز یاز اثراتش هم خواب آلودگ گهید یکیشد و  یجون م

واسه  دمیخواب ریآره شب د»زدم گفتم: یکه آروم پلک م یحرف خودش در حال دییاعصاب مصرف کردم و در تأ
 «.ادیکم خوابم م هی نیهم ی

 نیکه باز ا یخوا ینم»درس بود، آروم گفت: حیکه مشغول توض یاومد و با اشاره به خانم قاسم ییو ابرو چشم
 «.ایبه صورتت بزن و ب یآب هیپس پاشو برو  بارونت کنه؟ کهیت یقاسم

 .کردم دییخمار شده از خواب، سرتکون دادم و تأ یچشم ها با

گرفتم به آموزشگاه نرم.  میاز کالس ها منحل شده بود و اون روز تصم یآموزشگاه بعض نیخاطر جلسات ب به
ً یترج رفته بود و  دیشد زدم و خونه موندم. مامانجون واسه خر یرو هم که برگزار م یهمون دو تا کالس دیق حا

دو  یکیقبل باز  یکردم مثل روز ها یتنها خونه بودم. ساعت پنج بود و منتظر رخساره نشسته بودم، فکر م
. دست آخر هم با تلفن خونه، شماره ومدین دمیاما هر چه قدر که انتظارش رو کش ادیب دنمید یرو برا یساعت

ً یهم دمق بودم. هوا تقر یاما در دسترس نبود! حوصله ام سر رفته بود و حساباش رو گرفتم  شده بود  کیتار با
 یها رو باز کردم و نگاه نتیخودم واسه پختن شام دست به کار شدم. کاب دکرده بو ریجون دو چون مامان

و  ازیمورد ن لیکردن وسا بود و با آماده یخوب بلد بودم درست کنم ماکارون یلیرو که خ یزیانداختم. تنها چ
 زیتمبودم و بعد از  ختهیبهم ر یمشغول شدم. موقع درست کردن شام، آشپزخونه رو حساب ز،یم یرو دنشونیچ

 اهیس یرفتم. آسمون پرده  اطیاومدم و داخل ح رونیشام، ب زیم دنیشلوغ و چ یو مرتب کردن اون آشپز خونه 
و گسترده رو  اهیسراسر س یکم نور و گاهاً درخشان اون پرده  ییرنگ خودش رو پهن کرده بود و با ستاره ها

 اطیح یخونه فضا کیاذان از مسجد نزد یاتخت نشستم، صد یبود. رو یفیمطبوع و لط یکرده بود. هوا نیتزئ
 یرو یاشک یدلم تنگ تر شده بود و ناخودآگاه قطره  یداشتم، گره  یبیپر کرده بود؛ اون لحظه چه حس غر

 یها یکم رنگ و شاد یهام برده بود به زمان غصه ها یمن رو به بچگ یاذان حساب یصدا د؛یصورتم چک
 ...قمیعم

تخت جا به جا  یکم رو هیصورتم پاک کردم و  یدر به خودم اومدم، رد اشک رو رو یتو دیچرخوندن کل یصدا با
هاش کمکش کنم. پاکت ها رو ازش  دیباال بردن خر یشدم، مامان جون بود. سالم کردم و به طرفش رفتم تا تو

 .گرفتم

 ن؟یکرد ریقدر د نیشما چرا ا نییکجا-

 :دیکش یرو از سرش کند و نفس بلند چادرش

 .یاومدم و تنها موند ریخونه حاج خانوم بودم دخترم، ببخش د-

 خب حاال خوب بودن عمه محترم؟ ه،یچه حرف نینه بابا ا-
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 .خوب بود یلیند روز گذشته خ:بهتر بود، خدارو شکر نسبت به چمامانجون

 .خدا روشکر-

 یوا»بهم کرد و گفت: یشام نگاه قدر شناسانه ا یشده  دهیچ زیم دنی. مامان جون با دمیباال رفت گهیهم د با
 «.چه کرده نیدستت درد نکنه دختر قشنگ من، بب ،یزحمت افتاد یتو یسوگند جان حساب

 .زدم یلبخند

خوب شده  دوارمیبارم من درست کنم فقط ام هیگفتم  دیکش یهمه شما زحمت م نیقربونتون برم ا یچه زحمت-
 .تونم درست کنم یخوب م یلیغذا رو مثالً خ هی نیباشه چون من فقط هم

دلم،  زیمعلومه که خوب شده عز»گفت: زیم یبا گذاشتنش رو خت،یر یظرف م یرو تو یکه ماکارون یحال در
 «.هم داره ییبه به چه بو

 .هم گذاشتم یرو یهم پلک یکردم و با قفل کردن دست هام تو یا خنده

 .کرده باشم یکار شاق یلیهمه بلدن درست کنن فکر نکنم خ گهیغذا رو که د نیا دینه بابا شلوغش نکن-

 .تکون داد نیبهم کرد و سر به طرف یجواب نگاه پر ذوق در

 .داره یخوره چه لذت یبار م نیاول یدست پخت نوه اش رو برا یآدم وقت یدون یآخه تو که نم-

واقعاً خوردنش براتون لذت بخش  دوارمیپس ام»کردم و با باال پروندن شونه هام گفتم: یحرفش خنده ا نیا از
 «!باش تا عذاب آور

 «.معلومه که لذت بخشه»گفت: ینیریهم فشردن لب هاش با حالت ش یرو با

 .ز لب باز کردملحنم بود لب ا یکه تو یزدم و با حسرت یکم جون لبخند

 .دیبر یهمه لذت م نیهم ا زایچ نیتر کیچه خوب که شما از کوچ-

 یپس فکر کرد هیچ»گفت: نشیکرد با لحن آروم و دلنش یرو از کف قابلمه جدا م یماکارون گیکه ته د یحال در
 «!واسه لذت بردن نیبیغر بیعج یزایکه همش دنبال چ مییمثل شما جوونا

 .دمیرو کنار کش یزدم و صندل یزیر چشمک

 بود؟ کهیت نیاالن ا یعنیاِ -

 .زد یو پلک نرم دیخند

 .زنم یرک و راست حرفم رو م ستمین هینه مادرجون من مثل شما ها اهل گوشه و کنا-

افتادم. چه قدر که اون روز باحرف هاش دلم رو شکونده بود  ربدیمدام ه یها هیگوشه و کنا ادیاون حرفش  با
 .زدم و نشستم. آروم با کشبدن غذا زمزمه کردم یگرفت. لبخند تلخ یبا فکر کردن به اون حرف ها بغضم م یحت

 .حق با شماست-
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آروم و بدور از  یبه رختخواب رفتم و خودم رو به خواب یا گهیاز خواب مثل شب قبلش با خوردن قرص د قبل
 .دعوت کردم الیفکر و خ

**** 

 !در کمال تعجب زنگ هم نزده بود یاز رخساره نبود حت یاصالً خبرگذشته بود.  یچهار روز سه،

 نیازش ناراحت و دل خور بودم و با ا یبهش زنگ زده بودم که دست آخر هم خاموش بود. حساب یسه بار دو
خواستم  یدلم نم گهیکه د یشد طور شتریب امیریدلگ ربده،یه یفکر که حتماً مشغول وقت گذروندن با عمه ها

بهم خبر بده.  ربدیتونست از ه یبود که م یشدم چرا که اون تنها کس مونیزود پش یلیگ بزنم اما خبهش زن
رو گم کرده بودم. نبود رخساره  یزیچ هیهاشده بودم کالفه، خسته.... انگار  وونهیاون چند روز رسماً مثل د یتو

 .در اورده بود ریکه قلبم رو به تسخ یبیعج یِ دلتنگ یو هجمه 

عمه  یبه طرف خونه  یشون بزنم. آماده شدم و با گرفتن آژانس سر به خونه هیگرفته بودم که  میتصم باالخره
انگشت  ریرو ز فونیآ یشدم. دکمه  ادهیخونه شون پ یبعد جلو ی قهیساعت، چهل دق میزهرا به راه افتادم. ن

خونه شون رو هم  یشماره  یحتنبود  یرو زدم اما نه خبر فونیآ گهی. چند بار ددمینشن یفشردم اما جواب
گرفته  یبود که اون هم شکسته بود. با حال امیگوش یشماره ها تو ینداشتم که بهش زنگ بزنم چرا که همه 

 مینیرو نب گهیام کرده بود. شده بود چند روز هم دکالفه یحساب یخبریبه راه افتادم. ب ابابونیخ یو به ناچار تو
 !زد یم یزنگ هیاما الاقل 

 ربدیه یبا عمه ها یبا خودم همره کردم. حتماً حساب ریمس یکفشم، تو یرو با ضربه ها یایو گرفته بطر ریدلگ
از  یمعرفت شده بود. آه یبرده بود و چه قدر که ب ادیاز  یجور نیگذروند که من رو ا یسرگرم بود و خوش م

 شتریخواد من رو ب یبودند دلشون م تهاز دست اون هام دلخور و ناراحت بودم، آخه گف یحت دم؛یسر دل کش
 !نبود یخبر چیپس چرا ه نندیبب

 !ازم نگرفته بودند؟ یسراغ چرا

جوب پرتاب کردم.  یرو با حرص تو یداشتم و بطر یآروم قدم بر م ال،یفکر و خ یبا کل ابونیخ یتو سرگشته
 !دمیعمه گلرخ رس یخونه  یکیتا نزد یچه طور دمیآروم بود که اصالً نفهمو نا ریاون قدر ذهنم درگ

تونستم حرف ها  یم یتونستم، آخه چه طور یخواست برم و زنگ بزنم اما نه نم یدودل بودم. دلم م ستادم،یا
 !دادم یم یجواب یدفعه چ نیقبل گفته بودم که به زور اومدم ا ی. دفعه رمیبگ دهیو رفتار هاش رو ناد

 یآشنا یرفتم که باصدا یراه م ابونیخ یتو یطور نیدور شدم. هماز اون جا  یفکر راهم رو کج کردم و کم نیا با
 !یعنیحد  نیتا ا یخدا بدشانس یشدم. وا خکوبیسر جام م یمرتض

 ؟یچ دهیجا د نیبگه که من رو ا ربدیبه ه اگه

هم گذاشتم و به عقب برگشتم. به طرفم اومد و فوراً سالم  یرو یتونستم بدم. با حرص پلک یم یحیتوض چه
 .چشمش رو برداشت یرو یتب نکیکرد. جواب سالمش رو دادم که ع

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا ؟یخوب-
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دارم بر  گهیاطرافه، االنم د نیشون ااز دوستام بودم آخه خون یکی شیپ... پ»هول، گفتم: یلکنت و نگاه با
 «.گردم خونه یم

 .تکون داد یسر

 .یایآها آخه فکر کردم از خونه عمه گلرخ م-

 .کم هول شده بودم و با انکار سر به چپ و راست چرخوندم هی

 ام؟یاز اون جا ب دینه بابا آ... آخه چرا با-

 .نگاهم کرد متعجب

 !؟یبر دیخب چرا نبا-

 .به خودم مسلط شدم یگفتم. کم یاش داشتم چرت و پرت مپاچه شده بودم و همه دست

 .بود نینداشتم که بخوام برم اون جا منظورم ا یکار خاص یعنی-

 :به شونه هاش داد و گفت یحرکت

 «که؟ یدون یم ستنیجا ن نیآخه اصالً ا نه»

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

 کجا رفتن مگه؟-

 .تر از قبل بهم چشم دوخت متعجب

 !تعجب کردم یلیکردم رخساره بهت گفته باشه، خ یخب فکر م ی! ول؟یدون ینم یعنی-

 «؟یدون یواقعاً نم یعنی ؟یگ یم یجد»کردم که در ادامه گفت: ینگاهش م یرگیخ با

به رخساره داره؟  یفهمم چه ربط یاصالً نم»گفتم: یجیسردرگم و کالفه بودم و با نگاه گ یحرف هاش حساب از
 «خب مگه کجا رفتن؟

عمه گلرخ با »ابروش رو به باال گفت: یتا هیم نامرتب بود درست کرد و با دادن ک هیرو که  رهنشیپ ی قهی
عمه زهرا رو هم به  گهید نا،یعمه ا یالیرو رفتن شمال و یچند روز هیخان و بق ریاردش ،یپدر آقا مهت یخانواده 

 «.هم همراهشون بود نایاصرار با خودشون بردن البته م

بودند و در لحظه  ختهیسرم ر یرو یکه آب سرد یشوکه شده بودم انگار یحساب یمرتض یحرف ها دنیشن از
 !رو بهم نگفته بود یمهم زیچ نیرخساره همچ یتونستم باور کنم چه طور یبسته بودم. اصالً نم خی

 !چرا؟ گهیرو همراه خودشون برده بودند، آخه اون رو د نایم یحت

 «؟یموقع چه سفر نیآخه ا ؟یتو مطمئن»گفتم: یرو به مرتض ریو تح یآشفتگ با
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 .کرد زیچشم هاش، چشم ر یتو دیتر کرد و با تابش نور خورش یلب

کم  هیو  دهیخواب آقاجون رو د شایکه چند وقت پ نیبه خاطر عوض شدن حال عمه گل رخ رفتن، مثل ا شتریب-
که حال  نیاز قبل قصد شمال رفتن رو داشتن به خاطر ا ایهم که گو ربدیپدربزرگ ه گهیشده، د شونیحالش پر

 .مونن فقط چند روز ینم یلیعمه هم عوض شه زود تر رفتن، خ یو هوا

مادرجون هم ازش  گهیکردن، د یمن اون روز اون جا بودم عمه رو به زور راض»گفت: یدر ادامه بعد از مکث و
 «.بره قبول کرد که عمه زهرا هم همراهشون نیخواست که بره و با شرط ا

 نیکردم. واقعاً هضمش برام سخت بود، هنوز هم باور کردن ا یفقط مات و مبهوت نگاهش م قهیچند دق یبرا
 ربدیفکرم سمت ه یلحظه ا یرفته باشه برام سخت و دور از ذهن بود. برا ییکه رخساره بدون اطالع من جا

 !؟یچ کیاون هم همراه شون رفته بود؟ پس بوت یعنیشد،  دهیکش

 !گذاشته بود یرو واسه ک اون

 یم یکه سع یاون سفر همراه شون رفته و از رفتنش مطمئن بشم در حال یهم تو ربدیکه بفهمم ه نیا یبرا
 :کرد گفتم یبود و نگاهم م ستادهیا یکه همون جور یجلوه کنه رو به مرتض یکردم رفتارم عاد

 «ن آره؟همه رفت ست؟یکس خونه عمه ن چیاالن ه یعنیپس  زهیچ»

 .به کمر زد یدست

. نیرو سپرده به حس کیهم که بوت ربدیهم چون وقتش آزاد بود باهاشون رفت. ه یآقا مهت ستین ینه کس-
 .اونا رو، اون برونه نیکه ماش نیسحر خانوم رفت و ا یعالقه مند هم نبود که بره اما فقط به خاطر اصرارا یلیخ

 «به تو نگفته بود؟ یزیواقعاً رخساره چ یعنی»گفت: یدر ادامه با ناباور و

نداشتم که اطالع  یآخه من گوش یعنینه، »گفتم: یجواب دادن و بعد از لحظه ا یبودم برا یدنبال جمله ا به
 «.نشدم ریگیپ یلیخودمم خ گهیبودم، د نایدرس و ا ریخورده هم درگ هیبده. 

 :ادامه دادم یزورک یبا لبخند و

 .سالم برسون هیبه عمو و بق یکه گفت من برم ممنون گهیخوب د-

 :دیگفتن اون جمله عزم رفتن کردم که پرس با

 !کجا؟-

 .و واج نگاهش کردم هاج

 !گردم خونه یگفتم که بر م-

 .نگاهم کرد میمال یاخم با

 .اوردم نیرسونمت ماش یم-
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اون فروشگاه پارکش کردم، اومده بودم  یجلو»داد گفت: یکه که با دست به پشت سرش اشاره م یدرحال و
 «.دمیجا د نیکه تو رو ا رمیرو که مامان بهم داده بود بگ یستیل

 ً  .هم فشردم یدست لب رو یام توخواست همراهش برم و با فشردن بند کوله یدلم نم اصال

 .شم برو به کارت برس یکم قدم بزنم مزاحم تو نم هیخوام  یم یمرس-

شم،  یدلخور م یلیخ یاگه قبول نکن»کرد و گفت: یود اصرار پشت اصرار. نگاه پرخواهشاما مگه ول کن ب اوف
 ً  «.لطفا

 .چرخوندم و مردد لب زدم یو دهن لب

 .تونم برم یخودم م ستین یازیآخه ن-

 .رسونمت یم یریمس هیخب پس الاقل تا -

 ً از اندازه اش رو نداشتم و ناچاًر  شیب یرسوندنم و اصرار ها یاون بحث و جدل رو برا یحوصله ادامه  واقعا
. در جلو رو برام باز کرد و میبزرگ پارک شده بود رفت یفروشگاه کیکه نزد نشیقبول کردم. باهم به طرف ماش

فکر  یمرتض ی. هنوز هم به حرف هادرفت و سوار شد، لحظه بعد هم حرکت کر  نیخودش هم با دور زدن ماش
کارش  نیا یبرا یحیچه توج دمید یم دیو ناراحت بودم، حاال با یصبکردم، چه قدر که از دست رخساره ع یم

 !بهم نگفته بود یزیقابل قبول نبود. آخه چرا چ یحیتوج چیداره که البته ه

بود که  یزیچ نیو ا نایاال رفتن م امیتونستم کنار ب یم یزیبا هرچ دیمشوش. شا یبود و حساب ریدرگ ذهنم
از هم  کبارهیبه خودم اومدم و رشته افکارم  یمرتض یکرده بود. با صدا امیناراحت و عصب زیاز همه چ شتریب

 .گسست

 تو؟ یخوب-

داده بودم جواب  کهیت شهیسرم گذاشته بودم و آرنجم رو به ش ریدستم رو ز هیکه  یتمام در حال یحوصلگ یب با
 :دادم

 آره، چه طور مگه؟-

 .کرد ینگاه مین

 .یحوصله ا یکم ب هیآخه انگار -

 .فوت کردم ینفس یکالفگ با

 .خوبم ستین یزینه چ-

 «؟ینکنه از دست من ناراحت»سکوت بود که باالخره گفت: یا قهیدق چند

 ً  !رفت یم ورتمهیمغزم  یشد رو یکه از دهنش خارج م یبا هر جمله ا رسما

 !یکردم اون به چ یفکر م یخودت بهم صبر بده، من به چ ایزدم؛ خدا یپرحرص پلک
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 !بودم؟ یازش ناراحت م دیداشت چرا با یچه ربطبه اون  آخه

 :دمیپرس یدار یکردم آرامش خودم رو حفظ کنم با نگاه معن یم یکه سع یحال در

 !از تو ناراحت باشم؟ دیچرا با-

 .شد رهیدوباره، صورتش رو ازم برگردوند و به رو به رو خ ینگاه میاز ن بعد

 .نداشتم یخوام، منظور یباغ گفتم، بابت رفتارم واقعاً معذرت م یب... به خاطر اون روز تو-

ابراز  یاون شب جواب نداده بود و آقا واسه  یکه بگو و بخند ها نیحرفش شده بودم مثل ا یمتوجه  تازه
برده  ادیاش رو کامالً از  حانهیوارد بشه. موضوع باغ رو و اون رفتار وق گهید یخواست از راه یاحساساتش م

راه  ییجورا هیکنه و  حشیتوج دکر  یم یرفتار غلطش شده بود و سع یکه خودش متوجه  نیم اما مثل ابود
 .گرفته بود شیرو پ ییدلجو

تونستم جور  یاما من نم گهید زیاخالق و هر چ پ،یت افه،یبود، از نظر ق یآل دهیواقعاً از هر نظر پسر ا یمرتض
خواست  یهم اصالً دلم نم یخواست دوستش داشته باشم و از طرف یکه اون م یبهش نگاه کنم و جور یا گهید

 یرو که مرتض یکاش اون حس یگفتم ا یدلم با خودم م یناراحتش کنم چون واقعاً برام قابل احترام بود. تو
 ...داشت ربدیکمش رو ه هینسبت به من داشت فقط 

 یکرد. واسه  ینج لب هام خونه ممحو که ک یشد و لبخند یم امیفکر کردن بهش هم باعث سر خوش یحت
 «اد؟ی ینم ادمی یزیکدوم روز؟ چ»خبر از ماجرا گفتم: یب یکه ادامه نده و حرف رو عوض کنم، مثل آدم نیا

خواست دهنش رو باز کنه و  یکرد سرش رو سمتم چرخوند و جا خورده نگاهم کرد. م یم یکه رانندگ یحال در
خوام  یشه نم یم کیهوا داره تار گهیچون د یتر بر عیخرده سر هیشه  یم یراست»گفتم: عیبگه که سر یزیچ

 «.مامان جونم رو نگران کنم

 .اش رو ازم گرفت دهیکنف شده بود و نگاه رنج یبرخوردم حساب از

 .زنم یدر موردش حرف نم گهید خوامیمعذرت م-

 یاشتم اما اون لحظه بنگفت. هرچند قصد ناراحت کردنش رو ند یزیچ گهیبا گفتن اون حرف ساکت شد و د و
کردم و  یخدافظ یباباجون توقف کرد. سرسر یخونه  یبود. جلو یمرتض یدگیموضوع برام رنج نیتر تیاهم

 یتخت نشستم. دلم حساب یرو اط،یح یکوله ام در اوردم داخل رفتم. تو یرو از تو دیشدم. کل ادهیپ عیسریلیخ
 یپوف نیرفت. کالفه و غمگ ینم رونیاز خاطرم ب یبودم و کارش لحظه ا ریگرفته بود و چه قدر از رخساره دلگ

خودم  یواسه  یفرصت طلب رو چه طور ینایدونستم رفتن اون م یدست هام گرفتم، نم ی. سرم رو تودمیکش
که سلول به سلول  یهم باشند، مثل خوره تو جونم افتاده بود، حس حسادت شیکه االن پ نیکنم و فکر ا حیتوج
حوصله بودم  یخفه کننده راه گلوم رو ببنده. اون قدر ناراحت و ب یباعث شده بود بغض یرو گرفته بود و حتتنم 

خودم رفته بودم.  یمبل لم داده و تو یبه خوردن شام نداشتم. رو یلیمامان جون، م یبا تمام اصرار ها یکه حت
سوگندجان مادر اگه گرسنته پاشو »گذاشت و رو به من گفت: زیم یدستش بود رو یرو که تو یمامانجون کتاب

 «.یکن یشه ضعف م یکه نم یطور نیبخور ا یزیچ هی
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 :و گرفته جواب دادم دمق

 .ممنون ستمینه گرسنه ن-

 شده دخترم؟ یزیچ-

 .یمادر ستین یزینه، چ-

 مادر جان؟ یقدر کسل نیا یاومد یپس چرا از وقت-

 .مهربونش زدم یرو به چشم هابخش  نانیکم رنگ و اطم یلبخند

 .قربونتون برم نگران نباش شما ستین یزیچ-

از جام بلند شدم  عیفکر که رخساره باشه سر نیهمون لحظه بود که تلفن شروع به زنگ خوردن کرد. با ا یتو و
 «.دارم فکر کنم رخساره باشه یمن برم»و رو به مامانجون گفتم:

 .سالم کردم د،یچیگوشم پ یسامان تو یکه تلفن رو برداشتم صدا نیهم اما

 تو؟ یسالم قرربونت برم من، چه طور-

 .جواب دادم یاز مثک بعد

 ؟یخوبم تو چه طور-

 منم خوبم، مامانجون کجاست؟-

 .خونه یجاست، داره کتاب م نیهم-

 .سالم برسون-

 چه خبر مامان کجاست؟ یکن یکار م یحتماً. خب چ-

 ؟یکن یمکار  یمادرجونه تو چ شیپ نهییپا-

 .پر حزنم رو با پلک آروم فوت کردم نفس

 .دمید یم ونیزیمنم داشتم تلو یچیه-

 واقعاً؟ یخوب یشده خواهر یچ اد؟یصدات خوب به نظر نم-

 یگرفت، همون جور یام م هیزدم مطمئمناً گر یحرف م گهیکم د هیقدر لحنش مهربون و پر محبت بود که  اون
 .قورت دادم یکردن و بغضم رو به سخت هیگر یبودم برا یهم به دنبال بهانه ا

 .یمرس یخوبم داداش ،یکن یفکر م یطور نیام اکم خسته هینه بابا، چون -

 .و بشنوم برو فدات شم، برو استراحت کنخواستم صدات یفقط م رمیگ یوقتت رو نم یلیخب پس خ یلیخ-
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 .قطع کردم ریگفتم و بعد از گفتن شب بخ یا باشه

 «سامان بود مادر؟»کرد گفت: یدستش شبکه ها رو عوض م یکه با کنترل تو یجون در حال مامان

 .آره، سالم رسوند-

درس خوندن  یشد. به بهانه  الشیسر یو بعد از اون هم باز مشغول تماشا دیدرمورد تلفن سامان پرس یکم
 یرو یبارون که به نرم یقطره ها ندی. با دستادمیشد ا یباز م اطیکه رو به ح یبه اتاقم رفتم. لبه پنجره ا

داشتم و چه قدر  یبیحال عج ه؛یچند ثان یلب هام ظاهر شد اما فقط برا یرو یلبخند خوردند،یسر م شهیش
 !شدم یاون کار هاش باز هم تا اون حد دلتنگش م یبا وجود همه  یدلتنگش بودم. آخه چه طور

 !هم شکونده بود یبا حرف هاش قلبم رو تو یاون جور یهم وقت اون

بارون  یدادم. همراه با قطره ها هیهم گذاشتم و سرم رو به پنجره تک یتصور چهره اش آروم چشم هام رو رو با
 .هم یاندازه، تو یب یایخورد و فشردن شدن قلبم از اون دلتنگ یگونه ام غلت م یاشک آهسته آهسته رو

بود و با زنگ خوردن تلفن  دهیبود که از باغچه چ یخوردن یها یمشغول پاک کردن سبز اطیح یجون تو مامان
تلفن  زیخواست که برش دارم و جواب بدم. از اتاق خارج شدم و سمت م ینسبتاً بلند یاز همون جا با صدا

 !رخساره بود یگفتم. صدا ییرو که روش بود برداشتم و الو یرنگ دیرفتم. تور سف

هم رفتن صورتم  یکه ازش داشتم باعث مچاله شدن و تو یایآن دلخور هیاز تماسش جا خورده بودم و  یحساب
خواست جواب ش رو بدم. مرتب از پشت تلفن اسمم رو  یدلم نم یشد. اون قدر ازش ناراحت بودم که حت

 .زد یصدام م

 اصالً؟ یخودت نمیبب ؟یزن یالو... سوگند؟ الو؟ پس چرا حرف نم-

 .خشک جواب دادم یبا لحن یا قهیبعد از دق باالخره

 آره خودمم بفرما؟-

 «؟یدیجواب م یطور نیوا پس چرا ا»لحن سردم شده بود و جا خورده گفت: ی متوجه

بگم  یجواب بدم؟آهان نکنه انتظار دار دیبا یچه طور دیببخش»گفتم: امهیدادم و با لحن پر کنا هیتک وارید به
 «بگم؟ دیبا ارونیکه بگم سفر چه طور بود؟! آره ا نیا ای ریبخ دنیرس

 یکن یکه فکر م یسوگند بجون خودت اون طور نیبب ؟یدون یپس م»مکث کرد و بعد از اون گفت: یا لحظه
 «.شه یدم پشت تلفن نم یم حیرو کامل توض زیهمه چ امیحاال م ستین

 :تفاوت جواب دادم یب

 .درس دارم یبرم کل یندار یاگه کار مهم-

 .ملتمسانه و پرخواهش شده بود لحنش

 .یکن یناراحتم م یحرف نزن دار یطور نیجون رخساره ا-
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خوام بابت  یهم بکنم! باشد معذرت م یعذر خواه دیآهان پس با»اوردم گفتم: یکه ادا در م یبا طعنه در حال و
 «.من برم یلحن بدم، حاال اگه کار ندار

 :اسمم رو صدا زد و دلخور زمزمه کرد متذکرانه

 تو؟ یکن یم یطور نیکنم چرا ا یم فیرو تعر زیهمه چ گم برات یبابا م یسوگند! ا-

 !دمیفهم یکنم به من مربوط باشه اگه بود که االن نم یفکر نم ست،ین یازیرخساره جان ن-

 .تینفهم یرو دنده  ینداره تو باز رفت دهیکه فا نینه بابا مثل ا-

 «.قطع کنم خدافظ دیفعالً کارم با»هم گفتم: یرو یتوجه به حرفش با گذاشتن چشم بدون

رو محکم سر جاش گذاشتم،  یگوش یزد اما بالفاصله بعد از خداحافظ یهم از پشت تلفن اسمم رو صدا م هنوز
 دیو با رمیبگ دیتونستم کارش رو ند یحال نم نیکه دلم براش تنگ شده بود اما با ا نیکوبوندم. با ا ییجورا هی

 .شد یکه ازش داشتم، م یمتوجه دلخور

رفتن شد. با رفتن مامانجون  یشدن حالش آماده  ایعمه محترم و جو دنید یاز خوردن ناهار مامانجون برا بعد
خسته شده  یپنج بود؛ چشم هام حساب کیمن هم به اتاقم رفتم و باز مشغول درس و کتاب شدم. ساعت نزد

خواستم به آشپز  یبلند شدم و م جاماز صفحه اش آروم بستم. از  یرو با تا زدن گوشه ا زیم یبودند و کتاب رو
جواب دادم، رخساره بود  اشیرفتم و با برداشتن گوش فونیشدم. سمت آ فونیآ یصدا یخونه برم که متوجه 

رو زدم و راهم رو باز  فونیآ یخواست در رو براش باز کنم. دکمه  یتند و صدا دارش ازم م یکه با نفس ها
کرد  یبود و مدام صدا م دهیچیخونه پ یکه صداش تو یال اومد و در حالبعد با قهیسمت اتاقم کج کردم. چند دق

دو طرف  دنیتفاوت خودم رو مشغول جمع کردن کتاب هام کردم که به طرفم اومد و با بوس یداخل اتاق شد. ب
 «.قوربونت برم من، چه قدر که دلتنگت بودم یاله»بغلم کرد و با ذوق گفت: یصورتم زورک

 «؟یهنوز هم قهر هیچ»که گفت: دمیم رو عقب کشرو و عبوس خود ترش

 «.ستمین ایبچه باز نیکه اهل ا یدون یخودت م»تفاوتم گفتم: یو با لحن ب دمیقفسه چ یها رو تو کتاب

 ؟یکن یم هیکارا چ نیپس ا-

 .شدم رهیصورتش خ یطرفش برگشتم، دلخور و آزرده تو به

 شمال؟ نیبرد فیبفهمم که تشر دیبا یمن از مرتض یعنی-

به خدا شرمنده سوگند، »کنه گفت: ییداشت ازم دلجو یکه سع یودر حال دیاون حرف دو مرتبه صورتم رو بوس با
 «!من زیعز یدون یرو نم هیتوکه قض

 .ابروم رو باال دادم یتا

 !؟یهم دار یقابل قبول حیاون وقت؟ اصالً توج یا هیچه قض-

 .نشست و بهم اشاره داد یاندازِ مجزا از قال ریز یرو
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 .کنم فیتا برات تعر نیبش-

مقنعه اش رو  یقالب به صورتم، نشستم. با حرکت یگرفته بودم با اخم و تخم افهیبراش ق یکه حساب یحال در
 .پرت کرد یاز سرش در اورد و گوشه ا

 .ده یبهم دست م دیشد یحس خفگ هیپوشم  یمقنعه م یوقت شهیاوف هم-

 :کردم که گفت یبهش نگاه م منتظر

 «.گم یخب م یلیخ»

 .دیمچ پا، سمتم چرخ ینشست با گذاشتن دست هاش رو یکه چهار زانو م یدر حال و

اش رو داشتن. ما، اونا که از قبل هم برنامه یشد البته واسه  ییهوی یلیشمال رفتن خ نیا یبه خدا ماجرا-
اصرار کردن تازه اصرار  یلیکرده باشه، به جون خودت سحر و دخترا خ فیاون جا بود فکر کنم برات تعر یمرتض

 .بهونه اوردم براشون یاما من کل میداشتن که تو رو هم ببر

هم  نایکه م یدون یبهت نگفتم باور کن، م یزیمن فقط به خاطر خودت چ»بهش نگاه کردم که گفت: متعجب
 یخواست بهت اصرار کنم و تو یدلم نم گهید یخاله گل یه رفتن به خون یاون روزم واسه  یبود، بعد از اصرارا

 «.یش تیخواستم باز اذ یقرارت بدم، نم تیموقع

 .فوت کرد ینفس

 یناراحت م شتریکنه و تو ب یم یرفتار هی ایزنه  یم یحرف هیگفتم  ست،ین ینیب شیهم که قابل پ ربدیه نیا-
 .یش

مخصوصاً... مخصوصاً به خاطر »هم گذاشت و گفت: یچشمش رو رو هیپا و اون پا کردن  نیکم ا هیبعد از  و
 یکالسات و مامانجونت رو براشون بهونه کردم و گفتم که عذر خواه نی. واسه همدهیورپر ینایحضور اون م

 یشدم ول مونیرسماً پش ادی یمسرم  رهیخ ینایم نیا دمیفهم ی. باورکن وقتیایب یتون یکه نم یو گفت یکرد
تعارف  هی نایسحر ا یوقت گهیهم تنها بود، د نایبکنم. عمو زنش رو برده بود خونه باباش م شیشد کار ینم گهید

 «!نیریخود ش یقبول کرد دختره  یزدن زرت

 .شوخ شد اشیجد یکردم که چهره  یم یکردم و حرف هاش رو برس ینگاه م بهش

کنم  تیانتظار نداشته باش ادب رو واست رعا گهید ییماجرا نیوسط همچ ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا هیچ-
 !سوگند خانوم

 «زم؟یعز یجور نیقبول کرد خوبه ا عیسر یلیاصالً خ»ورد با تمسخر گفت: یکه ادا در م یبعد درحال و

 .که داشتم نگاهش کردم یزدم و با اخم یکم رنگ لبخند

 !؟یگ یکه م هیچرت و پرتا چ نیخودتو لوس نکن ا-

 «؟یستیقهر ن گهیپس د»لبش، گفت: یفشردن دندون روکرد و با  یا خنده
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خاموش بود؟ نکنه  تیچرا گوش نمیحاال بگو بب»گفتم: ینرم شده بودم و با چرخوندن چشم یحرف هاش کم با
 «؟یکارو کرد نیکه جلو اونا بهت زنگ نزنم ا نیبه خاطر ا

 یعنیبا خودم نبرده بودم که.  یداره! آخه من اصالً گوش یمزخرف نگو چه ربط»کرد و قهر آلود گفت: یاخم
ِ یم یآخر رو ی قهیدق خود به خود خاموش  گهیجاش گذاشته بودم، شارژشم که تموم شده بود د یجا کفش ز

 «.شده بود

 ؟یتونست ینم نمیا یداد یبهم خبر م یجور هیالاقل -

گفتم ذهنت رو بهم  گهی. دنیت فکر کنم خونه نبودبر نداش یکس یمامان زنگ زدم ول یاتفاقاً چند بار با گوش-
 فیرو تعر زیو برات همه چ امیاومدم م یبعدشم که خودم م ،یو تو هم که حتماً مشغول درس و کالس زمینر
 .کنم یم

 عیضا یمرتض یجلو یکه الاقل اون جور یکاش بهم گفته بود یول»ساکت شده بود که گفتم: یا قهیدق یبرا
 «.نشم

 :و متأثر لب زد ریبه ز سر

همون  یتونستم زنگ بزنم و بهت خبر بدم ول یبه خدا فقط به خاطر حال و روز خودت نگفتم راستش بعدشم م-
 .یزیطور که گفتن نخواستم بهم بر

خواست بابت اون  یدلم نم گهینگفته و د یزینشم چ تیاذ نکهیدونستم که طبق گفته هاش فقط به خاطر ا یم
 .زدم و قدر شناسانه نگاهش کردم یلبخندشماتتش کنم.  یخبر یب

لبش ظاهر شد  ی. باز خنده رویممنون که به فکرم یدونم به خاطر خودم نگفت یخب حاال، باور کردم م یلیخ-
 «ش؟یدیکجا د نمیبب ،یمرتض یگفت یراست»گفت: یا قهیو بعد از دق

 .در رسوند من رو یبه اصرار تا جلو گهید دمش،یتون موقع برگشتن تو راه درفته بودم در خونه روزید-

 .هم گذاشت یپر رنگ تر از قبل پلک رو یو تأثر یشرمندگ با

و  یدرس ریخوام با خودم گفتم االن حتما درگ یبازم معذرت م رمیمن بم یاله ؟یتا درخونه مون هم رفت یعنی-
 .خوام یعذر م یش یمتوجه نم یلیخ

 .دمیخند فیخف یو با بغض تلخ

که شبا فقط به زور  یشده بود طور یشب و روزم قاط دم،یکش یچند روز چ نیا یشم؟! اگه بدون یمتوجه نم-
 .مرغ سر کنده شده بودم هیقرار بود و مثل  یب یلیاومد. دلم خ یناآرومم م یقرص اعصاب، خواب به چشما

 «ن! قرص اعصاب؟جا»گفت: یاز اندازه گشاد شده بود و با ناباور شیکه زده بودم ب یچشمش از حرف مردمک

 «.شدم یبود که آروم م یجور نیخب فقط ا»گفتم: یپلکم رو بستم و با باال انداختن شونه ا هی
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 نیا یدون یاصالً م ؟یرفتار کرد انهیسوگند باز که تو ناش»گفت: یکرد و با لحن شماتت کننده ا یا یعصب نگاه
استفاده  یک زیاصالً با تجو ،یکن یفکر عمل م یقدر ب نیتونه داشته باشه؟ تو چرا ا یم یقرصا چه عوارض

 «!؟یکرد

 :جواب دادم یفکر بعد از نگاه کردن شونیو پر دمق

 یحالت ها یبرام مهم نبود از طرف یلیاش خ هیبق گهیدونم، اون لحظه اون قدر حالم بد بود که د یخب چه م-
کالفه  یبابت حساب نیرده بودن و از اک شونمیپر یدستام کل یداد و اون لرزش دوباره  یکه بهم دست م یعصب

 .عاجز شده بودم

 .ناراحتش روم ثابت موند نگاه

 ؟یشد یبازم اون طور یعنی-

 :کردم دییتأ نییتکون دادن سرم رو به پا با

شم اما فقط دوسه روز اول جواب دادن. نه تنها بهتر  یکردم اگه از اون قرصا استفاده کنم بهتر م یآره، فکر م-
 .کنم از قبل هم بدتر شدم ینشدم تازه احساس م

که سر خود  هیچه کار نیآخه ا یا ونهیتو د»تر از قبل بهم نگاه کرد و سرزنش گرانه و پر حرص گفت: یعصبان
 «!مغز باشن؟ یتو ب حد مثل نیتونن تا ا یتو سوگند؟ باورکن بچه ها هم نم یمگه بچه ا یکن یم

 .دادم کهیپشت سر ت یو به متکا دمیکش یحوصله پوف یب

 .کنم رخساره تمومش کن یسرزنش ندارم خواهش م یحوصله -

ور تو  نیاصالً از مرگ آقاجون به ا»چشم هاش بود گفت: یکه تو ینامحسوس یتر شد و با نگران میمال لحنش
به هرحال اون  یبا مامانت حرف بزن یخوا یگم م ی. میه باششد یفکر کنم دچار شوکه عصب یختیواقعاً بهم ر

 «.تونه کمکت کنه یم یلیروانشناسه خ هی

 :معترض لب باز کردم یمنف یبهش زل زدم و با تکون دادن سرم به نشونه  یرگیخ با

 .وجه چیاصالً به ه-

 .نگاهم کرد ضیغ با

 یفرصت بر نیاول یبهتره تو یزن یحرف نم یینگرانتم پس حاال که با زندا یلیشه من خ یکه نم یطور نیاما ا-
 .دکتر روان پزشک هی شیپ

 «الزمه؟ یعنی»گفتم: یجیکردم و با گ یمکث

که  یحالت قرص اعصاب مصرف کرد نیسر خود با ا ؟یکرد یچه کار احمقانه ا یدون یمعلومه که الزمه اصالً م-
 !تونه باال باشه یدونه دوزشون چه قدر م یخدا م

 :حوصله زمزمه کردم یب
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 .شه یم یچ نمیباشه حاال بب-

 .میریفردا م نیاصالً هم میریبا هم م یبر یشه نداره، هر وقت خواست یم یچ-

 .هم حرفش رو نزن گهیاوف باشه رخساره اما فردا نه د-

 .اش با من هیباشه تو قبول کن بق-

 «هان؟ گهید یکرد یآشت»گفت: کرد و یپر خنده ا یبعد از اون حرف نگاه و

 .ستیمهم ن گهیاالن د یفقط ازت دلخور بودم ول یعنیخب  ستمیمن که گفتم قهر ن-

و اما سؤال آخرت رو » گفت: ،یاز صورتم کرد و بعد از نگاه مرموز یاون حرف سمتم خم شد و ماچ محکم با
 «.هنوز جواب ندادم

 یحرف م یبند دار هی یکه اومد یسوال آخر! واال از موقع»کم رنگ گفتم: ینگاهش کردم و با خنده ا متعجب
 «!دمینپرس یزیتو؟ بعدشم من که چ یسؤال کردن به من داد یاصالً اجازه  یزن

 .زد یچشمک طنتیش با

 .دنیچشمات پرس یعنی ،یدیچرا پرس-

 .رمق کردم یب یتکون دادم و با خنده ا یسر

 !چشماست نیکشم از هم یم یمن که هر چ یوامونده  یچشما نیا دنیسپر  یطور، خب حاال چ نیاِ که ا-

 :ادامه دادم یپوف دنیباکش و

و فکر  رمیبگ میشن نتونم درست تصم یزنن و باعث م یممنوعه دو دو م یزایچ دنیکه واسه د ییچشما نیهم-
 .کنم

هم  یلیحوصله بود خ یب یلیخ میاون جا که بود»گفت: یگفتن اون حرف منتظر نگاهش کردم که بعد از مکث با
خواست برگرده که سحر  یم یدو سه بار یاشم تو خودش بود حتزد البته جز سحر. همه یحرف نم یبا کس

کرد بره  یهم جرأت نم نایم یقدر گنده دماغ شده بود که حت نی. امیمانعش شد و خواست که با هم برگرد
 .گشت یرفت کنف بر م یهم م یطرفش وقت

سرم رو  یآه دنیتاب و ناآروم تر کرده بود و با کش یتابم رو، ب یرخساره از قبل هم دل ب یقدر که حرف ها چه
 «؟یدمق شد هویشد؟ چرا  یچ»گرفتم که گفت: نییپا

 :گلوم مونده بود ادامه دادم نیکه ب یو بغض نیغمگ یلحن با

به من نداره چرا  یاون حس یدون یتو که م ؟یبسوزون شتریو بدلم یخوا یم یگ یمن م یرو واسه  نایچرا ا-
 فته؟یبه تقال ب دنشید یدلم برا یش یچرا باعث م یگ یازش برام م

قربون اون دلت بشم من، قصدم »همدردانه گفت: یرو دور حلقه کرد و با نوازش کردن موهام با لحن دستش
 «!کرد ینگاهشم نم یبود چون اون حت دهیفا یب نایکه اومدن م ینبود فقط خواستم بدون نیا
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 .هم فشردم یاشک هام لب رو زشیاز ر یریجلوگ یلبم برا دنیگز با

 ...و دوستتونه من ینداره، م یحس نایکه چون حاال به م ستیمعنا ن نیبه ا یول-

 :دمیپر بغض سمتش برگشتم و پرس یسکوت با همون صدا قهیزدن برام سخت شده بود و بعد از چند دق حرف

 یقرار رو آروم کنم و تصل یدل ب نیا یکار کنم چه طور یطرفه باشه من چ هیحسه  هی نی.. اگه ارخساره... اگ.-
 !بدم؟

 .دستش فشرد ونیرو م دستم

 نداره؟ یبهت حس یدون یاز کجا م-

 .یلیخ کنیبهم نزد یلیاونا خ نکهیطور و ا نیو دوست داره، سامان هم همسامان یلیواضحه، اون خ زیهمه چ-

 :ادامه دادم یزهر خند با

قلبم رو  یجمله اش بد جور نیا ؟یچ یعنی یفهم یمونه، م یگه سامان مثل داداش من م یبرگشته بهم م-
 یخط قرمزا ربدیبشه. سامان و ه کیتونه به من نزد یاگه بخواد هم با وجود سامان نم یچزوند رخساره، اون حت

 یمنه نم زیکنم اون همه چ اراحتو نخوام سامان یشون رد بشم. نمکدوم چیتونم از ه یان، من نم گهیهم د
 .تونم باعث غم و غصه اش بشم

 .و محزون نگاهم کرد متأثر

 .یاما تو دوسش دار-

 .چرخوندم نیبه طرف یگرفته بودم و کالفه سر شیهم راه فرار رو پ باز

ً  یم متیاذ یلیماجرا شو حرف زدن درموردش خ نیا الیخ یدر موردش حرف نزن، اصالً ب گهید-  .کنه لطفا

 :کرد و گفت دییحرکت سرش تأ با

 «.میحرف بزن یا گهید زیدر مورد چ ایاصالً ب باشه»

ساناز »شد، گفت: یبار روشن م کی قهیکه چند دق اشیگوش یبه صفحه  یبا گفتن اون حرفش بعد از نگاه و
 رن،یگ یسحر و دخترا همش دارن سراغت رو م میکه برگشت یاز موقع یعنی رهیگ یداده سراغ تو رو م امیپ

دوست دارن باز تو  یلیخ ،یکردهم بگم که بدجور تو دلشون جا باز  ونیزبونشه ا یکه مدام اسم تو رو دهیسپ
 «.میر یم دنشونید یبهشون قول دادم که با هم برا ننیرو بب

 نمشیخوام باز بب یگم نم یدارم مشب رفتم واسه هفت پشتم بس بود، من  هینه تو رو خدا »گفتم: دستپاچه
 هی امیتا م رشم،یو چهار ساعت تمام درگ ستیب نمشیب یساعت م هیباهاشون؟ من احمق  یزاریبعد تو قرار م

 «.شو الیخ یپس لطفاً ب نمشیب یشه و م یم یزیچ هیو از حضورش پاک کنم بازم کم ذهنم

 .کرد یا خنده
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 نیزشته خب ا یلیخونه شون، تو نگران نباش بعدشم خ میکه بر ستیقرار ن میزاریقرار م رونیخب ب وونه،ید-
شون  یجداست با هم قاط ربدیحساب اونا از ه یکن یهمه ناز م نیتو هم ا ننیکنن که تو رو بب یهمه اصرار م

 .نکن

 .کردم و از جام بلند شدم نیها زم هیهام رو تک دست

پهن باشه  ی. با لبخندمیدم کنم با هم بخور ییچا هی. من برم میزن یخب حاال بعداً در موردش حرف م یلیخ-
 .داد کهیگفت و پاهاش رو دراز کرد و به متکا ت یا

درس خوندن به اتاقم رفتم. مامان  یکوتاه برا یاز رفتن رخساره گذشته بود و بعد از استراحت یسه ساعت دو
کم حالم رو بهتر کرده بود  هیرخساره  دنی. دآشپزخونه مشغول درست کردن شام بود یجون هم اومده بود و تو

 یدوباره اش و رفع اون دلتنگ نید یبرا یبیعج یقرار یشد، ب یاز سرم خارج نم یلحظه ا ربدیاما همچنان فکر ه
بودم.  ختهیبهم ر یاومد داشتم و حساب یکتاب هام فرود م یاشک رو یعذاب آور که گاهاً به صورت قطره ها

دلِ تنگم  دنشونیاشک پر شده بودند و با د یخشک شده  یکتابم بود که از لکه ها یصفحه ها ینگاهم رو
 .گرفت یاز قبل م شتریب

**** 

 یبه مطب روان پزشک گهیو با هم د میکه داشت قرار گذاشت یاز اندازه ا شیب یرخساره و نگران ادیز یاصرار ها با
 یکه رو یو سمت در میاومد رونیشد و با هم ب . آسانسور بازمیکرده بود رفت یاز دوست هاش معرف یکیکه 

 یادیز ی. مراجعه کننده هامیرنگ زده شده بود، رفت ییطال یبا پالکارت "نژاد ییخانم دکتر رضا"اسم  وارشید
خانم دکتر با صدا زن  یمنتظر موندن، منش قهیدق ستینبود و چون رخساره از قبل وقت گرفته بود بعد از ب

 نانیمطمئنش بهم اطم یمشوش به رخساره که با پلک زدن ها یاسمم خواست که داخل اتاق برم. بعد از نگاه
 ییحدوداً چهل ساله بود و با خوش رو یبه در داخل رفتم. سالم کردم. خانم دکتر زن یبا تقه ا داد،یخاطر م

. بعد از نمیبود، بش زشیم کیکه نزد یچرم یصندل یکه رو بعد از سالم، ازم خواست نیدلنش یتمام و لبخند
 ادروسؤاالت معمول کرد از جمله سن، تعداد خواهر و بر  یسر کی دنیشروع به پرس هیاول یمعارفه و حرف ها

کم برام سخت بود. خانم  هیروانپزشک نرفته بودم و حرف زدن  هی شی. تا حاال پگهید یزهایو چ یو حاالت روح
 الیبخش ازم خواست که راحت باشم و با خ نانیاطم یشده بود با لبخند هیقض نیا یار متوجه دکتر که انگ

خانم  یکه داشتم برا یعتیاز وض یا قهیقو بعد از د دمیکش یقیراحت و آرامش خاطر کامل حرف بزنم. نفس عم
که جلوش  یکاغذ یکه با خودکار رو یدر حال قهیکرد و بعد از چند دق یدکتر گفتم. با دقت به حرف هام گوش م

 :دیچشم پرس یرو فشیظر نکیکرد سرش رو باال گرفت و با جا به جا کردن ع یم ادداشتیرو  یزیبود چ

 د؟یاعصاب رو که از قبل نداشت یخوردن داروها ای یافسردگ یماریب یسابقه -

 ای یبوده که باعث ناراحت یزیاواخر چ نیا»به چپ راست تکون دادم که گفت: یمنف یرو به نشونه  سرم
 «اندازه ات شده باشه؟ یب تتیعصبان

 :لرزونم آروم لب زدم یدگرگون و منقبض کردن چونه  یبا حال یگفتم و بعد از مکث یفشردم، آره ا یلب متأثر

اواخر پشت سر هم اتفاقات ناراحت  نیکه ا نیداشتم و ا شونیبه ا یبیعج یوابستگ که،یچهلم پدر بزرگم نزد-
 .از دست دادن آقاجونم بود نشیبرام افتاد و همون طور که گفتم مهم تر یکننده ا
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 .تکون دادن سرش اظهار تأسف کرد با

 .زمیگم عز یم تیتسل-

 .داد و موشکافانه نگاهم کرد کهیچرخدارش ت یکردم که به صندل تشکر

 چه طور؟ یا گهید یماریخاطر ب ! بهدیکن یهم مصرف نم یخاص یپس دارو-

دونستم  یافتادم که خودسرانه مصرف کرده بودم، نم یاعصاب یقرص ها ادیلحظه  هیاون پرسش خانم دکتر  با
و قطعاً  دمیکش یاز اون کارم خجالت م یبگم چرا که حساب یزیتونستم چ ینه اما نه، نم ای هیگفتنش کار درست

گفتم. خودکارش  «ینه ا»مردد  یا قهیق. بعد از دکردیم امیبچه تلق دیشا یبا گفتنش به سن عقلم شک و حت
رنگ از رژ ماتش رو آروم  یپهن و گلبه ا یهم لب ها یگذاشت و با قالب کردن دست هاش تو زیم یرو رو

 :حرکت داد

هستند و هر کدوم هم  ریدرگ یاختالالت نیاکثر جوونا با همچ یسن یدوره  نیرده و ا نیهمچ یتو زمیعز نیبب-
کنه؛ بعضاً  دایبراشون بروز پ یمتفاوت یداشته باشند و به گونه ها یمختلف یاختالالت رو ممکنه به شکل ها نیا
کنند  یم هیتخل هیو بق انیاطراف یها هم مرتب خشم شون رو رو یشند و بعض یم ریو گوشه گ یمنزو یسر کی

 گهیدالئل د یلیو خ یو مشکالت خانوادگ یعاطف یاز ضربه ها یشتونه نا یها م نیکه ا گهید یها زیچ یلیو خ
 نیآدم ها قابل مشاهده ست مثل هم شتریدر ب فیو به طور خف هیهیامر بد نیا نیا ییجاها هیباشه، تا 

 .یمعمول و عاد یها تیعصبان

 :ادامه داد زیم یجلوتر اومد و با خم شدن رو یصندل یو جا به جا شدنش رو یبعد از مکث و

مهلک  یعاطف یضربه  کیاز  یناش نیو ا یشد یشوکه عصب کیبگم که شما دچار  دیبا ،یکه گفت ییها زیبا چ-
راه  نیتر ییکرده، ابتدا دیرو تشد هیقض نیپشت سر هم براتون اتفاق افتاده و ا دیهستش که گفت ییو ماجراها

که ذهنت رو  ییها زیو از چ یآرامش خودت رو حفظ کن شتریب دیکه شما با نهیکار که قطعاً هم مؤثر هستش ا
 .یریدور از استرس و تشنج قرار بگ یحطیدر م یکن یو سع یکنه دور باش یمتشنج م

 :دمیپرس دیبه دست هام پرسشگرانه به خانم دکتر چشم دوختم و پرترد یاز نگاه بعد

 ییدارو یعنیتونم برطرف کنم؟  یم یطورکه دارم رو چه یدیشد یسردردا نیلرزش دست.... خب ا نیپس ا-
 !هست؟ یزیچ

 :آروم پلک زد حیمل یلبخند با

کنم.  یم زیرو که الزمه تجو ییحاصل نشد، براتون دارو یا جهیو اگر نت میدیرو ادامه م یدو سه جلسه روان کاب-
شه  یکاهش اضطراب و استرس به شما داده م یو برا شتریتسلط ب یهم برا یروان درمان ناتیتمر یسر کی

 بخش باشند جهیکه نت دوارمیام

 یشما با توجه به درجه  ینداشت برا یدر پ یمطلوب ی جهیسه روز نت یدو ال یبرا ناتیهم که اون تمر اگر
 .کنم یم زیرو تجو یآرامبخش و قرص تونیماریب

 :چشم به در ادامه داد یبا اشاره  و
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 .کم حرف بزنم هیاز اتاق نشستند صداشون کن تا با اون ها هم  رونیپدرت ب ایکه اگر مادر  نیو ا-

از  یکیبا  یعنی ستندیاوم... ه... همراهم ن»کم مِن مِن کردم و گفتم: هیخانم دکتر  یاون حرف و خواسته  با
 «.نگران بشند یخودیخوام ب یام. چون در حال حاضر نمدوست هام اومدم، دختر عمه

مادرتون  ایاما اگر خانواده تون الخصوص پدر »و نگاه مهربونش بهم نگاه کرد و گفت: نیدلنش یهمون چهره  با
تونن  یمادرت بدونند بهتر م ایتونند بهت کمک کنند. مطمئا اگر پدر  یم یلیباشند بهتره چون اونا خ انیدر جر

 «.و به دور از اضطراب سراسر از آرامش ییرو که گفتم واست فراهم کنند، فضا ییفضا

 .کردم یکم رنگ فشرده م یانگشت هام با اضطراب نیمانتوم رو ب ی گوشه

 .بعد میبر شیرو پ یاالن نه اول چند جلسه ا یکنم ول یباهاشون مطرح م یعنیچشم اما... اما االن نه -

 شیب طیرو که گفتم فراموش نکن مح ییزایچ یخوام تحت فشار قرارت بدم ول ینم یخب هر جور راحت یلیخ-
 .خارج کنه فیرو از حالت خف یماریبشه و ب یعصب یشدت حالت ها دیتونه با عث تشد یاز حد متشنج م

کاهش استرس بهم داده بود از جام بلند  یکه برا یناتیخانم دکتر و تمر یها یحرف زدن و روان کاب یاز کل بعد
 .اومدم رونیاز اتاق ب مجدد، یو تشکر یشدم و بعد از خداحافظ

 .اومدنم رخساره به طرفم اومد رونیمحض ب به

 گفت؟ یشد خانم دکتر چ یچ-

خانم دکتر و  تیزیگفتم با برداشتن کارت و یرو م قمیاسم و مشخصات دق یکه رو به خانم منش یحال در
اما تا خارج شدن از مطب  میاز مطب بر رونیحرف زدن به ب یاز رخساره خواستم که برا فمیک یگذاشتش تو

 «.گم یبهت م رونیب میخب بر یلیخ»کرد که کالفه گفتم: یهم چنان سؤال م

اون حرف  دنیکردم و با شن فیخانم دکتر رو براش تعر یحرف ها یهمه  میاومد رونیکه از مطب ب نیاز ا بعد
 .مراقب باشم شتریکنم و ب تیرو که خانم دکتر گفته رعا یبهم تذکر داد که حتماً نکات یها کل

 میکه داشت از هم جدا شد یو از اون جا به بعد هم به خاطر کالس میکرد یرو با هم ط یریرخساره مس همراه
 .سمت دانشگاه به راه افتاد و من هم سمت خونه یخط ینیو با گرفتن ماش

 ،یمتوال یها یبودن روان کاب ریتأث یکه داشتم و ب یتیخانم دکتر با توجه به وضع یاز گذشت دو سه روز بعد
خودمون بود و گوشم تا  ازپامیرو که همون د (Diazepam) ومیوال ازپامیبا نام د یدارو شد و قرص زیمجبور به تجو

 یکه احساس م یخانم دکتر فقط زمان یکرد. طبق گفته ها زیبا اسمش آشنا بود، برام نوشت و تجو یحدود
 ینکات یرو دیتأک یتونستم استفاده کنم البته بعد از کل یاز اون قرص ها م حاده و خارج از کنترل، تمیکردم وضع

 یداشت و چند بار دیهم روش تأک یلیکه خ یاز نکات مهم یکیرو برام نوشت.  زیمهم و قابل تأمل اون تجو
نکنم و درست مصرف  یرو ادهیاون قرص ها ز یاستفاده  یکنم تو یبود که سع نیبهم گوش زد کرده بود، ا

شده  زیکه داشتم تجو یایو روح یجسم تیقرص ها هرچند که متناسب با وضع یکنم چراکه به خاطر دوز باال
 صلبر عکس حا یا جهینادرست امکان داشت نت یبودم چون با استفاده  یمراقب م شتریب ستیبا یبودند اما م

 .داشته باشه یکه در پ یا گهیدمن به اون ها بشه و عوارض  دیشد یبشه و موجب وابستگ
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 یلیکه خ یکردم مصرف اون قرص ها حالم رو بهتر کرده البته چند بار یگذشته بود و احساس م یروز چند
که اون حالت  یکرده بود، طور امیعاص یدست هام حساب یاز اندازه  شیبودم و لرزش ب ختهیکالفه و بهم ر

تونم به خودم بزنم  یم یبیکه چه آس نیخانم دکتر و ا یاندازه برام عذاب آور شده بود برخالف حرف ها یب
 .شدم یبود و واقعاً اون لحظه آروم م شتریب یلیعمل کرده و دو تا رو باهم استفاده کرده بودم که اثرش خ

فکر کنم اما  ربدیکردم کمتر به ه یم یخودم رو با درس و کتاب سرگرم کرده بودم و سع یاون مدت حساب یتو
 یهفته م هیاز  شتریکرد. ب یآشفته خاطرم م یاومد و حساب یباز به سراغم م قیعم یحال همون دلتنگ نیبا ا

 یبه تالطم افتاده بود. کم کم هم آماده برگشت به باغ م دنشید یدلم واسه  یبودمش و حساب دهیشد که ند
که مامان جون گفته بود تا  یبه تهران برگرده و اون طور شیهفته ا کی ریشدم و باباجون قرار بود بعد از تأخ

 .گشت یآخر هفته حتماً بر م

 یاندازه تو یکه ب یبیعج یکرده بود و غم و گرفتگ شهیتر از هم ظیرو برام غل یدلتنگ اشیبارون یبا روز ها زییپا
کردم؛ همه جا  یرو نگاه م رونیگرفته. از پنجره ب و یابر یکرده بود. عصر بود و هوا حساب دایوجود ناآرومم راه پ
دونستم که مامانجون  یبارون برم اما م ریباز هم ز ستخوا یآب شده بود. چه قدر دلم م سیاز شدت بارون خ

کرد لباس گرم  ینشسته بود و مرتب هم بهم گوش زد م ییرایده چون تو پذ یرو بهم نم یاجازه ا نیهمچ
صورتم  یبارون رو یتوجه به حرف مامانجون پنجره رو باز کردم. قطره ها یوقت سرما نخورم. ب هیبپوشم که 

پنجره  عیسر نهیکه مامانجون بب نیو از ترس ا قهیچند دق یبود اما فقط واسه  یبنشست و چه قدر حس خو
 .و پر ابر شدم رهیزالل آسمون ت یاشک ها یمشغول تماشا شهیرو بستم و باز از پشت ش

دلم گرفته بود و با اون هوا حس و  یهم کل اشیرو کم داشتم؛ همون طور یفقط دلتنگ یبارون یاون هوا یوت
 .پر رنگ تر از قبل شده بود نمیحال غمگ

 شهیش یانگشتم رو دنیکردم و با کش یم« ها»بخار گرفته  یها شهیش یداده بودم؛ رو هیرو به پنجره تک سرم
 یلبم ظاهر م یمحو رو یشدم که لبخند یم رهیبهش خ یقیدقا ینوشتم و برا یاسمش رو آروم و با لذت م

ً د درس  یموقع  یبود که اون قدر ذهنم ازش پرشده بود که حت نیشده بودم و جالب تر ا وونهیشد. رسما
 ینوشتم و حال و روزم واقعاً حال و روز خنده دار یخوندن هم ناخواسته اسمش رو گوشه و کنار کتاب هام م

 .شده بود

به خاطر خواب موندنم، نتونسته بودم خودم رو به موقع به کالسم برسونم و ناچاراً اون روز رو خونه موندم.  صبح
که از من هم خواسته بود  نیکرده بود بره و با ا مانیخواهر زاده اش که تازه زا دنید یمامانجون قرار بود واسه 

خورد.  یخونه بمونم. تلفن خونه مرتب زنگ م هدادم ک حیجحوصله نداشتم تر  یلیهمراهش برم اما چون خ
 «؟یخونه ا»که سالم کنه گفت: نیو بدون ا عیسر یلیرو برداشتم. رخساره بود که خ یرفتم و گوش زیسمت م

 .طعنه زدم اشیکردم و به خنگ یا خنده

 تونم باشم؟ ی! کجا میاوالً که سالم بعدشم خنگ جان شماره خونه رو گرفت-

... بابا ولش یخواستم ا یم یعنینبود  نیخب حاال منظورم ا»هم خنده اش گرفته بود و با خنده گفت: خودش
 «.زنگ زدم گهید زیچ یکن اصالً برا
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 شده؟ یاون وقت باز چ یچ یبرا-

قبول  یبهونه ا چیبار بدون ه نیمنم ا یایخواستن که تو هم ب دیخر میکه بر میقرار گذاشت نایامروز با سحر ا-
 .شد بگم نه یروم نم گهیدم چون واقعاً دکر 

 «آخه؟ یدیقول م یچرا الک امی یگفتم م یقبول کردم من ک یچ یعنی»گفتم: یگوش یتو یخورده و عصب جا

کچلم کردن به  گهیو ساناز از بس سراغت رو از من گرفتن د دهیسپ ،یکن یقدر ناز م نیبابا سوگند تو چرا ا یا-
شن، واال از بس بهونه  ینم یقدر زود قاط نیا یبا هر کس نایا ریو نگقدر خودت نیخدا! زشته سوگند خانم ا

 !بگم یدونم چ ینم گهیاوردم د

 هیاورده بودم و  یبهونه ا میبر رونیاون چند روز هر بار که رخساره ازم خواسته بود همراه سحر و دخترا ب یتو
نرفتن بهونه بتراشم.  یتونستم برا یاز اون نم شتریب از سر خودم بازشون کرده بودم. حق با رخساره بود و یجور

ازش در حال  ییجورا هیبود و  ربدیرو شدن با ه بهخواست همراهشون برم ترسِ رو  یهم که دلم نم یلیتنها دل
داشتم فقط به  یو سع زمیر یباز بهم م نمشیدونستم اگر بب یدلتنگ بودم اما م یلیفرار بودم. هر چند که خ

 .بهتر شدن حال خودم فکر کنم

دستم در حال سر خوردن بود محکم  یرو که تو یزد به خودم اومدم، گوش یرخساره که مرتب صدام م یصدا با
 :گرفتم و با چسبوندنش به گوشم جواب دادم

 خودسرانه ات؟ یکارا نیکار کنم از دست تو و ا یاالن من چ ه؟یچ-

 .زدیحرف م یکه انگار با کس دمیشنبعد صداش رو  یلحظه ا و

 .رسونه یچشم سحر جون، آره سالم م-

 :دمیو بالفاصله پرس دمیکش یآروم نیه

 شته؟یسحرم پ-

 «.بله سوگند خانوم»گفت: دیتأک با

 هان؟ دیحرف هام رو که نشن ؟یگ یکارت نکنه چرا نم یرخساره خدا بگم چ-

 .کرد یا خنده

. زشته سوگند یرسون یکرد که گفتم سالم م یسحر با چشم ابرو ازم سؤال منترس بابا ازشون فاصله گرفتم، -
 .منتظرن

 ً  ینایفقط اگر اون م امیباشه م»فکر کردن ناچاراً گفتم: یا قهیو بعد از دق ارمیتونستم بهونه ب ینم گهید واقعا
 «.امیلوسم باشه عمراً ب

که با دختر خاله هاش  نیازشون کنده شده مثل ا یکجا بوده! باالخره بعد از اون همه چسبندگ ناینه بابا م-
 .یاسک ستیرفتن پ
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 خب ساعت چند؟ یلیخ-

 .دیذوق خند با

 .دنبالت امی یحاال شد، پس ساعت چهار آماده باش که م نیآفر-

رو قطع کردم. بعد از زنگ زدن و اطالع دادن به مامانجون به آشپز خونه رفتم  یغر زدم و بعد از اون گوش یکم
 .کم خوردم هیگذاشته بود گرم کردم و  خچالی یرو که برام تو ییو غذا

آماده شدن به اتاقم رفتم. کمد رو باز کردم و به لباس  یو بعد از اون برا دمیمبل دراز کش یرو رو یساعت مین
ن همو نیبودم اما از ب وردهیلباس هام رو با خودم ن یکه همه  نیشده بود نگاه کردم. با ا دهیکه توش چ ییها

 .خوب انتخاب کرد زیچ هیشد  یها هم م

. دمیکش رونیخورد، از کمد ب یتا م یروشن که پاچه هاش کم ینیخزدار و سبز رنگم رو همراه با شلوار ج یبارون
کردم و جلوم انداختم. با زدن چند پِس  سیکردم و موهام رو هم از دو طرف گ یمینسبتاً مال شیآرا شهیمثل هم

 .زود آماده شدم یلیعطرم خ ی شهیاز ش

 یلیمنتظر نشسته بودم. خ اطیح یبغل گرفته بودم و تو یکرم رنگم رو تو یچهار بود، کوله  کینزد ساعت
که بازش کردم ساناز رو مقابل خودم  نینگذشت که زنگ در رو زدند. از جام بلند شدم و سمت در رفتم. هم

دلم واست  یلیخ»د و گفت:یپاشنه پا چرخ یرو یو وصف نشدن ادیز یبغلم کرد و با ذوق عیسر یلی. خدمید
 «زم؟یعز یتنگ شده بود سوگند جون، خوب

 .و نگاهم کرد دیکردم. بشاش خند یمن هم متقابالً اظهار دلتنگ یبوس دهیاز سالم و د بعد

 .تو دختر یچه قدر هم که خوشگل شد-

 .انداختم یپر تشکر رو به چشم هاش زدم و سرتاپاش رو نگاه یلبخند

 .طور نیممنون تو هم هم-

جلو، کنار  یصندل یمنتظر نشسته بودند. ساناز رو نیماش ی. بچه ها تومیاومد رونیساناز از خونه ب همراه
نشستم. سالم کردم که  دهیجا دادم و کنار سپ نیراننده نشست و من هم به زور خودم رو داخل اتاقک ماش

 شونیکم دلخور هیاستفاده کردم که  حیتوج یبرا یقبل یهانه هاکردن و باز هم از همون ب هیمتعرضاً شروع به گال
 .ساناز حرکت کرد دییراننده با تأ یازم کمتر شده بود. آقا

عقب نشسته  یها یصندل یرو دهی. من سحر، رخساره و سپمیجمع و جور نشسته بود یتنگ بود و حساب جا
سخت سمت من  یچرخ میزد و با ن یموضوع شده بود لبخند نیا یو ساناز هم که جلو. سحر که متوجه  میبود

کرد، ما هم  دایپ رکپا یشه جا یشلوغ سخت م یابونایخ نیا یاما گفتم تو ارمیب نیخواستم ماش یم»گفت:
 «.شه یوقتمون گرفته م یو کل دیخر میبر میخوا یکه م

و  میهمه جارو بگرد میتون یمهم خوب،  یلیخ»به عقب چرخوند و گفت: یجلو سر یصندل یهم از رو ساناز
 «.مینیمغازه ها رو هم بب

 .میشد ادهیشهرک غرب( پ یاز پاساژها یکینور )  الدیپاساژ م یجلو
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دونم چرا اما  ینم»و آروم کنار گوشش گفتم: ستادمیمشغول حساب کردن پول آژانس بود. کنار رخساره ا سحر
 «!از اومدنم ندارم رخساره یاصالً حس خوب

 « ...تو هم گهید دهیخر هیبابا »تر گفت: آروم

اورد و با  رونیرو ب یگوش اش،یدست فیک یزنگ خورد. از تو اشیکه حرفش رو تموم کنه گوش نیقبل از ا و
رخساره  بیاز ما فاصله گرفت. نگاهم به رفتار عح یبه صفحه اش و گرد شدن چشم هاش با عذر خواه ینگاه

منتظر اومدن رخساره  ابونیکه کنار خ ی. سحر و دخترا همون طوردیرس یمضطرب بنظر م یبود که انگار کم
و تمام شدن تلفنش به طرفمون اومد، با  قهیزدند که بعد از چند دق یحرف م گهیبودند، باهم د ستادهیا

 یامانت هیاز دوستام  یکیسر برم خونه راستش  هی دیبچه ها من با دیببخش»کرد و گفت: یعذرخواه یشرمندگ
 «.که رفته در خونه نیتونه صبر کنه و مثل ا یو نم دارهعجله  یلیبهش پس بدم چون خ دیداره که با شمیپ

 !طور هم دستپاچه نیو هم دیرس ینگران و مرموز بنظر م یکردم، همچنان کم یبهش نگاه م متعجب

 یچرخ هی دور و ورا نیما هم هم ایخب پس زود ب»اش داد و گفت: گهیبه دست د یرو از دست فشیک سحر
 «.یتا برگرد میزن یم

منتظر من بود. پرسش گرانه  یرو به راه افتادند و سحر هم با فاصله ا ادهیپ یو ساناز زود تر از ما تو دهیسپ
 «.گردم یزود برم»کردم که آروم گفت: یبهش نگاه م

 :دمیکردم و پرس کیبار چشم

 هان؟ ومدهین شیکه پ یمشکل-

 .هاش رو مضطرب تر کرد لب

 .نمتیب یبرو سحر منتظرته م گهیبابا گفتم که دوستم متتظره خب دنه -

 ینگران یهول ازمون دور شد. هرچند که گفته بود جا یکرد و خودش هم با رفتار تیرو سمت سحر هدا من
بودند که با تند کردن قدم  ستادهیجلوتر منتظر ما ا یو ساناز کم دهیمشغول شده بود. سپ یاما ذهنم کم ستین

 .میمن و سحر هم بهشون ملحق شد هامون،

 یکه کرده بودند م ییها دیپوشاک و خر رینظیب یو ساناز مدام با ذوق از سفر هاشون و فروشگاه ها دهیسپ
رو،  ادهیپ یکم راه رفتن تو هی. بعد از دیخند یاون ها م یبه ذوق بچگانه  حشیمل یگفتند و سحر هم با چهره 

بود و پشت سرشون  یو قشنگ کیش کی. بوتدزود تر از ما داخل رفتن دهیکه ساناز و سپ میدیبزرگ رس یکیبه بوت
 یا شهیش یبود. پله ها یدنیو د کیش یحساب رونیب یداخل هم مثل فضا ی. فضامیمن و سحر هم داخل رفت

 !یجذاب و مدرن ونیرفت و چه دکوراس یشکل که به طرف باال م یچیو مارپ

 :کرد گفت یرو به سحر که به اطراف نگاه م یناباور نیفروشنده بود سالم کرد و در ع ایکه گو یجوون دختر

 «.سحر خانوم دیخوش اومد سالم»

 «.به محض اومدن رفتن باال دهیساناز و سپ»دندون نما گفت: یدر ادامه با لبخند و
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 !د؟شناختنن یرو از کجا م گهیکردم. آخه اون ها هم د یو جا خورده فقط نگاه م ریمتح

که نگرانم کرده بود  یزیرو پشت سرم احساس کردم و چ یوجود کس یلحظه ا یفکر ها بودم که برا نیهم یتو
لبم رو  یهم فشردم و گوشه  یبود. پلک هام رو محکم رو دهیچیدماغم پ ریبود که بد جور ز ییآشنا یعطر یبو

بودم، چه  یدست خودم عصبان ازجرأت برگشتن و نگاه کردن بهوعقب رو هم نداشتم.  ی. حتدمیگز جانیاز ه
 !مال اونه کیبوت نیبودم که ا دهیقدر احمق بودم چه طور نفهم

بزرگ  یبه تابلو یکه تا حاال پام رو اون جا نذاشته بودم حت یاون هم وقت دمیفهم یم دیخب مثالً از کجا با اما
. آب دمیپا و اون پا کردن به عقب چرخ نیکم ا هیبعد از  دمیکش یقیبودم. نفس عمرو هم دقت نکرده  رونیب

گوشم  یمضطربم رو با انعکاس تو ینفس ها یاهزار رفته بود و صد یضربان قلبم رو دم،یباره بلع کیدهنم رو 
 !بود ستادهیروم ا یدرست جلو یکردم اونم وقت یخودم رو کنترل م دیچه طور با ایخدا ی. وادمیشن یم

 یهارمون یبا رنگ مشک یو پربرق که حساب یزرشک یهم رنگ و کمربند نیمشک رنگ همراه با شلوار ج یرهنیپ
بودند  ختهیر اشیشونیپ یرنگش هم رو ییخرما یاز موها یاچشم بود. دسته یاندازه تو یکرده بود و ب دایپ

روش  یا هیقرارم چند ثان یو ب دلتنگنگاه  که چه قدر دلتنگش بودم. یرو دو چندان کرده بود. وا تشیکه جذاب
داشتم کم شده بود اما هم چنان حالم دست خودم نبود و مضطرب  دارشید یکه برا یکم از عطش هیثابت شد، 

وا  یاون جور دیکردم و نبا یکم خودم رو جمع و جور م هی دیهم مشت کرده بودم. با یدست هام رو محکم تو
 .دادم یم

خودم هم  یآروم که حت یو باالخره به خودم جرأت دادم و با لکنت سالم میکرد یرو نگاه م گهیو واج هم د هاج
شده بود  رهیکه بهم خ یکه از حالت لب هم متوجه شده بود و درحال نیزمزمه کردم اما اون مثل ا دم،ینشن

مات و مبهوت  یورچرا اون ط گهید ونشدم اما آخه ا یهاش آب م رنگاهیجواب سالمم رو داد. رسماً داشتم ز
 !شده بود رهیکرد، بدون پلک زدن بهم خ ینگاهم م

 !لحظه حس کردم اون هم دلتنگم شده هیکرد که  ینگاهم م یجور هی

 !شد؟ یدلتنگ من م دیاحمقانه بود چرا با یلیخ اما

موقع بود  نینگاهش کنم و هم ریدل س هیخواست  یحال اون نگاه جذابش رو دوست داشتم و دلم م نیا با
شده بود سر  ربدیحضور ه یبود و تازه متوجه  کیبوت ییانتها یها نیتریو دنیکه مشغول د یکه سحر در حال

 «!؟یکردم باال باش یفکر م یاومد ربدیاِ ه»چرخوند و گفت:

دستش  یبا اشاره  دیرس یکم هم هول بنظر م هیکه  یتازه به خودش اومده و چشم از من گرفت و در حال انگار
 «ن؟یاومد یشما ک نمیاز دوستام بودم. بب یکی شیپ یبغل کیبوت یم... من تو»به پشت سر گفت:

 .جلوتر اومد سحر

 .رفتن باال عیو ساناز هم اومدن اما سر دهیسپ میاالن اومد نیهم-

 یدماغم کوبوند. حت یاز کنارم رد شد که باز عطرش رو محکم تو یرو به سحر تکون داد و بعد از نگاه یسر
 یبود و مدل قشنگ کیش یلیکه خ یا شهیش نیتریکم کرده بود. پشت و امیاستشمام اون عطر هم از دلتنگ
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رو طرفش گرفت و  یستیل ورفت  ربدیهمون فرگل مشهور بود به طرف ه ایکه گو یهم داشت رفت. دختر جوون
 «.فاکتورا رو برات اورده یبهمن یآقا»گفت: اشینسبتاً نازک و تو دماغ یباصدا

 .شد یم میبود حسود کیبه اون دختر هم که اون همه بهش نزد یحت

رو که  ییتفاوت جعبه ها یب ربدیکرد اما ه یم یبود و حرف هاش رو براش حالج ستادهیچونه اش ا ریز درست
 :دیو اون دختره فرگل بود که سحر پرس ربدیکرد. حواسم به ه یبود جا به جا م زیم یرو

 ؟یکرد دیجا خر نیسوگند تو تا حاال از ا نمیبب-

 یکرد سمت سحر چرخوندم که باز با لبخند یباال رفت و نگاهم رو که رفتنش رو دنبال م یا قهیبعد از دق فرگل
 نیکردم و قبل از ا ربدیبه سحر و بعد هم به ه یکم جا خورده بودم؛ نگاه هی. از اون پرسش دیسؤالش رو پرس

 نیکه سوگند ا هیبار نیاول نیا سحرجون،نه »کرد و زودتر از من گفت: یدست شیپ ربدیبگم ه یزیکه بخوام چ
 «.ادیجا م

 .رو مخاطب حرفش قرار داد ربدیمتعجب نگاهم کرد و ه سحر

 !واقعاً؟-

 ینم یحت یعنی نمیبب ،یقدر معذب نیپس بگو چرا ا»گفت: یهم گذاشتن پلک یدر ادامه رو به من با رو و
 «.بود بیکم عج هیآخه نگاهت به اطراف  ربده؟یه کیجا بوت نیا یدونست

و ناخواسته  یداشتم بهش بفهمونم اومدنم به اون جا اتفاق یکه سع یانداختم و جور ربدیبه ه ییگذرا نگاه
 «.دونستم یمنم واقعاً نم میکجا مر نیخب... خب نه، شما که نگفت»گفتم: ییبوده با باال انداختن ابرو

 «.طور نیکه ا»هم گفت: یکرد. سحر هم با فشردن لبش رو یبهم نگاه م انهیشاک

 حیمشغول پرو لباسند چرا که توض یو معلوم بود حساب دیرس یاز طبقه باال به گوش م دهیساناز و سپ یصدا
بود.  دهیچیپ کیبوت یاون ها تو یکردنشون بود همزمان با سر و صدا ییمشغول راهنما ایبلند فرگل که گو یها
 ؟یستادیجا ا نیچرا ا»گفت: سحرچشم دوخته بودم که  کیبوت یا شهیو به درب ش ستادهیا یتوجه کنار یب

 «.انتخاب کن ییزایچ هیخب تو هم برو 

 یداره البته طبقه  یمعرکعه ا یاون قسمت عطر و ادکلن ها»گفت: کیاز بوت یقسمت یها نیتریبا اشاره به و و
 «م؟ینیبیباال و اون جا رو هم بب میبر میتون یم یداره اگه بخوا یقشنگ یو فضا هیدنید یلیباال هم خ

رو  ییزایو چ یبر یتون یالزم ندارم تو م یزینه ممنون چ»کردم گفتم: یکه دستپاچه شالم رو درست م یحال در
 «.یانتخاب کن یخوا یکه م

کرد. رو به  یبهم نگاه م اشیشاک یشد که هنوز هم با نگاه ها دهیکش ربدیاون حرف باز نگاهم سمت ه با
کم  هیهم  دیساکت و آرومه البته شا یلیخ لتونیفام یدخترا هیسوگند نسبت به بق»کرد و گفت: ربدیه

 «!هیخجالت

 «.ندارم ازین یزیآخه! فقط همون طور که گفتم واقعاً چ ینه بابا چه خجالت»محو گفتم: یلبخند با
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 دینگاه بنداز شا هیکنن تو هم حاال  یکار م یچ نمینم بببز  دهیسر به ساناز و سپ هیخب پس من  یلی:خسحر
 .خوشت اومد

به سوگند  دنیهم د دهیساناز و سپ روزیکه د دایجد وریاون پل یراست»کرد و گفت: ربدیبعد از اون رو به ه و
 «.براش مناسب باشنن یلیهم نشون بده فکر کنم خ

کردم.  یبهش نگاه م یچشم ریبودم ز ستادهیکه ا یرو به من از پله ها باال رفت. همون طور یبعد از لبخند و
 یتو وریکه پل یبه طرفم اومد. در حال نیتریرو که سحر گفته بود برداشت و با دور زدن و یوریپل یطبقه ا یاز تو

تر اومد و با  کینزد یدمباشم که چند ق تتفاو یکردم ب یم یدستش بود، دستش رو سمتم دراز کرد اما سع
نداشتم  دیچون اصالً قصد خر رمیخواست لباس رو ازش بگ یرو باز به طرفم گرفت. دلم نم وریپل یا رهینگاه خ

ً از اون جا. منتظر بود و با عصبان به اطراف انداخت و آروم و با  یکرد و بعد نگاه یبهم نگاه م تیمخصوصا
 «تو؟ هیکارا چ نیهدفت از ا ؟یکن یرفتار م یطور نیا اچر »کنترل شده گفت: یخشم

دندون  یو از البه ال یتر اورد، با آشفتگ کیدستش رو به کمر زد و سرش رو نزد هینگفتم که  یزیباز هم چ و
کم خود  هیکم فقط،  هیرفتار نکن  یطور نیا هیبق یباشه اصالً به درک اما حداقل جلو»:دیهاش پر حرص غر

 «.رفتار نکن یطور نیهم که شده ا دار باشه واسه حفظ ظاهر

 .باال پروند یدر ادامه شونه ا و

 !ستین یسخت یلیکار خ-

رو  نیداشتم ا یکه ازش داشتم بشه و با سکوت لج دارارم سع یمتوجه اون دلخور یجور هیخواست  یم دلم
 .صورتم شد رهیگره خورده اش، خ یکرد و با ابروها یکم با لب و دهنش باز هیبهش بفهمونم. 

خواد ذهن  یفقط دلم نم ست،یبرام مهم ن گهیکارات اصالً د نیرفتارات و ا نیبدون که ا نمیباشه ادامه بده اما ا-
 .یرو مشغول کن هیبق

 !بود یرو مشغول کنم چ هیکه فکر بق نیاز لحنش بهش نگاه کردم منظورش از ا نیو غمگ متعجب

به پشت سرش انداخت  یاومد. رد نگاهم رو گرفت و نگاه یم نییپاآن چشمم به سحر افتاد که از پله ها  هی و
 «.گهید ونیا ریبگ»گفت: یرو به طرفم گرفت و با لحن دستور وریو دوباره پل

 ً  یاتاق پرو ها یبر یتون یم یاگه بخوا»که سحر بشنوه گفت: یبلند تر یازش گرفتم که در ادامه با صدا ناچارا
 «.باال

 «.آره سوگند جان دخترا هم باالن»اومد گفت: یکه به طرف مون م یهم در حال سحر

شده بود و مثل بچه ها بغض  زونیآو نییکه لب و لوچه ام رو به پا یدر حال وریزدم و با گرفتن پل یزورک یلبخند
ر هاش رفتا یبود و تو یطور نیکرده بودم به طرف پله ها رفتم. باز هم با رفتارش ناراحتم کرده بود آخه چرا ا

 !قدر چرخش داشت نیا

 !داره یشد فکر کنم اونم به من حس یرفتار هاش باعث م یبراش مهم نبود پس چرا با بعض اگه
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 دهیحوصله، پله ها رو باال رفتم. سپ یب یدادن نفس رونیناراحت و پکرم کرده بود و با ب یآخرش حساب ی جمله
بودم و به  ستادهیآخر ا یپله  یرگل گرم صحبت بودند. روبا ف یبودند و حساب ستادهیو ساناز کنار اتاقک پرو ا

داشت. پر  یا یدنیقشنگ و د یلیخ یفضا باال یکه سحر گفته بود طبقه  یکردم؛ همون طور یاطراف نگاه م
و  کیکوچ یکافه  هی ،یا شهیش یبعد از عبور از پله ها یقسمت ورود کیلوکس و قشنگ. نزد یاز دکور ها

طرح دار که از  یبود. دور تا دور هم طبقه ها ییقشنگ و جذابش واسه صرف قهوه و چا یمدرن بود که با طراح
 یمشک یدست راحت هیخورد و در آخر  یشده بودند، به چشم م ساختهرنگ  یو مشک دیبراقِ سف یچوب ها
 یفقط اون طراح نیبود و با تحس یرینظ یب یشده بود. واقعاً فضا دهیچ کیبوت ییکه قسمت باال یرنگ فنر

حضورم شد و با دست اشاره داد که  یمتوجه  دهیاون فضا بودم که سپ دنیکردم. مات د یجذاب رو نگاه م
هم انتخاب  یزیچ نمیخب سوگند خانوم بب»گشاد گفت: یشوپ رفتم با لبخند کیکه نزد نیبرم. هم شونشیپ

 «!سرت گرم بوده یبد جور نییکه اون پا نیمثل ا ؟یکرد

 «.گهیاومده پرو کنه د ینیب یمگه نم»دستم نگاه کرد و گفت: یتو وریحرف، ساناز به پلاون  با

 .به اتاقک پرو که پشت سرش بود اشاره داد و

 .یجا امتحانش کن نیا یتون یم-

و نازک  یهم گذاشتم و رو به ساناز تشکر کردم. فرگل هم که تا اون لحظه ساکت بود بعد از نگاه یرو یچشم
 «د؟یخان دار ربدیبا ه یچه نسبت دمیجا ند نیمن تاحاال شما رو ا»گفت: یمکردن پشت چش

 یکه حرف نیلب اوردم و قبل از ا یرو یزورک یاول ازش بدم اومده بود. لبخند یهمون لحظه  یقدر که تو چه
تازه  ییسوگند جون دختر دا»خطاب به فرگل گفت: یرو به من و به شوخ یبزنم و لب باز کنم ساناز با لبخند

 «.ربدهیه یکشف شده 

 «!تازه کشف شده؟ یچ یعنیمتوجه نشدم »خنده که فرگل گفت: ریزدن ز دهیبا اون حرف خودش و سپ و

 .اش زدشونه یرو یخنده اش رو جمع و جور کرد و دست ساناز

 .بگم که خواهر سامان هم هست یطور نیالبته ا هیکاف ربدهیه ییدختر دا یولش کن همون که بدون یچیه-

 :اون حرفش فرگل جا خورده گفت با

« ً  «خواهر سامان خان هستند؟ واقعا

شده اش  تیو کامپوز دیاز اندازه سف شیب یدر ادامه دستش رو سمتم دراز کرد و با نشون دادن دندون ها و
 «.خوشبختم تونییاز آشنا»گفت:

دستم فشردم. در ادامه رو  یو توپر رنگ کردم و اکراهاً دستش ر یرو کم یو زورک یجواب همون لبخند تصنع در
 نمیرو هم بب گهید یزایتا چ نییپا میجا کارتون تمو شده بر نیخب دخترا اگه ا»کرد و گفت: دهیبه ساناز و سپ

 «.خوب برامون اومده که همه برندن یلیخ یچند تا بو

 .دیدندون کش یرو یبا ذوق لب دهیسپ
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اصالً بعد از دو سال عطرم رو عوض  دیشا نمیرو هم بب دیجد یدوست دارم عطر ها یلیخ نییپا میبر گهیآره د-
 !کردم

 .کرد یخنده ا ساناز

 .یشد مونیاما هر دفعه پش یکار رو انجام بد نیا یچند بار تا حاال خواست یعطرت رو عوض کن یعمراً تو بخوا-

 .چرخوند یزد و با ناز و عشوه چشم یساناز، چشمک درجوابِ 

دوسش دارم تا االن هم همش همون  یلیبرام کادو گرفته و خ نیکه آر هیعطر نیولا یکار کنم آخه ا یخب چ-
 .بو رو گرفتم

 .زد یاومد و لبخند یهم عشوه ا فرگل

 .زمیعز یاله-

ها  یراحت یکی یدستم بود رو یهنوز تو وریکه پل یرفتند. درحال نییحرف زدن باالخره همراه فرگل پا یاز کل بعد
 ششیکردم باز خودم رو پ یبودم و حس م مونیاز اومدنم پش یانداختمش و خودم هم رفتم و نشستم. حساب

باال اومد. به  ربدیبعد ه یا قهینشسته بودم که دق یچونه زدم و همون طور ریکردم. دستم رو ز فیخار و خف
 یدونستم نم یم»پوز خند گفت: انداخته بودمش با یراحت یکه رو یوریبه پل یطرفم اومد و بعد از نگاه

 «.شیپوش

 .دستش بود سمتم گرفت یرو که تو یتلفن یرو و عبوس نگاهش کردم که گوش ترش

 .واست ارمیباتو کار داره، سحر دستش بند بود داد من ب گهیرخساره ست م ریبگ-

گوشم  یرو ی. گوشستادیمنتظر ا واریدادن به د کهیکم فاصله گرفت و با ت هیرو ازش گرفتم.  یگوش تیاهم یب
 :و آرومم جواب دادم میگذاشتم و با لحن مال

 بله رخساره؟-

 «ن؟ییهنوز اون جا یعنیکه  نیسوگند نرفت نمیبب»جواب داد و گفت: عیسر یلیخ

بود و  ستادهیا یبود که کنار ربدیکردم اما نگاهم به ه یرخساره گوش م یگوشم بود و به حرف ها یرو یگوش
 ؟یالل شد هویچرا  یکوش»و خساره که گفت: یبعد صدا یمشغول کرده بود و لحظه ا اشیخودش رو با گوش

 «سوگند؟

 .گرفتم و حواسم رو به تلفنم دادم نگاه

 !کارت؟ یپ یو خودتم رفت یو ول کردتو اصالً من ییکجا-

کنم  ینم داشیپ یگردم ول یدوستم م یدارم دنبال امانت»گفت: د،یچیپ یم یگوش یتندش که تو ینفس ها با
 «کار کنم؟ یاونم منتظره خب چ
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 دم،یها رو شن نیصدا بوق و حرکت ماش یا هیچند ثان یچون برا ابونهیخ یلحظه حس کردم تو هیدونم اما  ینم
 !شده بود بیچه قدر که عج

 ابون؟یخ یتو ای یتو خونه ا نمیبب-

 .دوستم هیخونه گفتم که اومدم دنبال امانت گهیوا معلومه د-

 ؟یا یاصالً چه امانت نمیاومد! بگو بب یم نیماش یصدا یول-

 یم یا گهید یجا نایخواستم بگم اگه سحر ا یگم فقط م ی! ولش کن اصالً، حاال بعداً مینیچه ماش یخل شد-
 .رسونم یکم منتظرم باش زود خودم رو م هیخوان برن بگو منتظر نباشند و برن تو هم 

چرا »گفتم: یبا لحن آروم یمشغول بود. بعد از نگاه یچنان با گوشنگاه کردم که حواسش نبود و هم ربدیه به
 «جا؟ نیا میایکه قراره ب ینگفت

 یم یکه سع ی. درحالدمیفهم میشد ادهیپاساژ پ یجلو یآخر وقت یاونا خواستن منم لحظه  هیمن چ ریتقص-
 «م؟یمن تو چه وضع یدون یاصالً م ؟یو مسخره کردمن»کردم آروم حرف بزنم گفتم:

 .کنه. فوراً سربرگردوندم ینگاه کردم که متوجه شدم اونم داره به من نگاه م ربدیلحظه به ه هیاون جمله  با

 .امیگفتم بمون تا خودم ب یکه معذب نباش نیتو هم همراهشون برو، من فقط واسه ا یخوا یم ای ام،یم یزود-

 .بهتره یباهاشون برم تو باش ییتونم تنها یحوصله شدم، نم یمونم چون وقعاً ب یخب باشه منتظر م یلیخ-

رسونم خودم  یم یدختر خوب پس منتظرم باش زود نیآفر»کرد و گفت: یتمام خنده ا ییپشت تلفن با پرو از
 «.رو

 ...یاما کجا منتظر بمونم نکنه توقع دار-

 .کرد یاش نگاهم م دهیباال پر یحرفم رو خوردم که با ابرو ها ربدیبه ه یبا نگاه و

 .یقطع کنم کار دارم فعالً سوگند دیخب، االنم با یلیخ امیباش تا ب کایه بابا تو هم، همون نزدن-

- ً  .باشه فعال

بغلش گرفته بود و منتظر  یکه حاال دست هاش رو تو ربدیرو قطع کردم و از جام بلند شدم. سمت ه یگوش
 عیسر یلیخ یبا گرفتن گوش یعد از نگاهرو به طرفش گرفتم، ب یبود رفتم. دستم رو دراز کردم و گوش ستادهیا

 میبر یاگه آماده ا یکن یکار م یچ داِ سوگن»گفت: یبعد ساناز باال اومد، متعرض و شاک یا هیرفت. ثان نییپا
 «تو چه طور؟ نمیبب میگرفت میخواست یرو که م ییزایما چ گهید

 داتونیاز خر گهیکم د هیو  دیشه شما بر یساناز جان م»هم گفتم: یچشمم رو بستم و با فشردن لب هام رو هی
 «.شتونیپ میای یاومد من و رخساره هم م یمنتظر رخساره بمونم االن بهم زنگ زد وقت دیآخه من با دیرو انجام بد

 کجا گذاشت رفت؟ هویرخساره  نیاصالً ا یچ یعنی-
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 نیا میای یم گهیما هم بعدش با هم د دیکم طول بکشه گفت منتظرش باشم شما بر هی دیشا هی یعنی ادیم-
 .مونه یرخساره هم تنها نم یجور

 .ادیخودش م یکار دار ی:خب تو به اون چساناز

 .خواست که منتظرش بمونم گهیگم تنها نباشه د یم یعنی... زهیآخه چ-

 م؟یبا هم منتظر بمون یخوا یم-

 .بشه رید کمی دیشا دیتون برس دینه شما به خر-

 ً  .باال انداخت یشونه ا ناچارا

 .نیایباشه پس زود ب-

مبل بود برداشتم و از پله ها  یکه رو یوریکمه بعد کوله ام رو همراه با پل هیرفت.  نییبا گفتن اون حرف پا و
اِ »باال اورد و گفت: زیم ریگذاشتم که فرگل سرش رو از ز زیم یرو رو وریرفتم. سحر و دخترا رفته بودند. پل نییپا

 «سوگند خانوم؟ یفتشما نر 

 .نگاهش کردم یسرسر

 .رمینه اما االن دارم م-

 .نگاه کرد زیم یرو وریپل به

 ارم؟یاش رو براتون ب گهید یرنگا یاگه رنگش رو دوست ندار ن؟یشد پسند نکرد یچ-

 «.ومدینه ممنون از مدلش خوشم ن»هم بهش ننداخته بودم گفتم: ینگاه مین یکه حت یحال در

گرفت و  یم دهینبود. چه قدر راحت من رو ناد ربدیاز ه یبه اطراف انداختم اما خبر یبعد از اون جمله نگاه و
 :دمیو حرص غر تیلب با عصبان ریز

 .یلعنت-

 ینگفتم که باز هم به وراج یزیهم رو نرو بود. چ یو حساب نمیرو بب گهید یهمچنان اصرار داشت مدل ها فرگل
 نیا زمیعز نیبب»داشت، گفت: یمشتر بیدر فر یزبون چرب و پر تملقش که انگار سع کردنش ادامه داد و با

 «.یهم بنداز گهینگاه د هیکنم  یم هیتوص یکن دایپ یتون یمثلش رو نم گهید یجا چیجا لباساش همه مارکن و ه

هم  یاش تو افهیق هویکنف شده بود و  یخداحافظ رو زمزمه کردم. حساب یجمله  یحوصلگ یتوجه و با ب یب
که پشتش به من  یرو دست به کمر در حال ربدیخواستم از اون جا خارج بشم که همون موقع ه یرفته بود. م

فرگل به خودم  ی. با صدانمیببتونستم  یزد اما درست نم یحرف م یکه با کس نیمثل ا دمید کیبوت یبود، جلو
 «.فتونیسوگند خانوم ک»اومدم که گفت:
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 یبرداشتم و لبخند کمرنگ نیتریو یرفتم، کوله ام رو از رو زیپرت شده بودم. سمتش مکه چه قدر حواس  یوا
راهم  یجلو یکه برگشتم مرتض نیو هم دمیکه نگاهم هنوز رو به فرگل بود به عقب چرخ یبهش زدم و در حال

 !شد؟ یپشت هم مگه م یکنم آخه اون همه بدشانس یبود قاط کینزد گهیسبز شد. د

بود. اصالً حوصله اش  یزد مرتض یدر باهاش حرف م یکه جلو یداخل اومد. پس کس ربدیسرش هم ه پشت
خواستم از کنارش رد بشم که  یرو به جلو برداشتم و م یقدم یکوتاه یرو نداشتم و بعد از سالم و احوال پرس

 «.سایوالحظه  هی وگندس»کردم که گفت: یاز رفتارش نگاه م ری. متحستادیسد راهم شد و باز مقابلم ا

 :ادامه داد یبعد از مکث و

 .باهات کار دارم-

 .دیرس یهم ناراحت به نظر م یبود و حساب بیعج ییجورا هینگاهش کردم؛  متعجب

 !با من؟-

 م؟یکم حرف بزن هیشه  یآره م-

 دیمن با یعنی... زهیچ»گفتم: یدستپاچگ یمکث کردن با کم یا هیو بعد از ثان یخالص یبودم برا یدنبال راه به
 «.برم آخه رخساره منتظرمه

 .چشم هام شد رهیملتمس و آشفته اش خ ینگاه ها با

 .رمیگ یوقتت رو نم یلیکنم سوگند، خ یخواهش م-

شده  یشگیکه طبق معمول همون پسر بد اخالق و عبوس هم ربدیه یچهره  یبه پشت سر و بررس ینگاه با
 «.برم دیچون من االن با گهیوقته د هی یواسه  یشه بذار یم یمرتض»بود گفتم:

 .گرفته و ناراحتش باز بهم زل زد یهمون چهره  با

 نیهم یکنم واسه  داتینتونستم پ ینداشت یخواستم بهت زنگ بزنم اما چون گوش یلطفاً. م قهیفقط چند دق-
 .ییجا نیمجبور شدم به رخساره زنگ بزنم که گفت ا

گفتنش  یخواست بگه که اون همه برا یم یبودم. آخه چ شده یعاص یحساب اشیاون همه اصرار و پا فشار از
 !اصرار داشت؟

 !جا؟ نیچرا؟ چرا بهش گفته بود که من اومدم ا گهیشده بود آخه اون د شتریاز رخساره ب تمیعصبان

 !امیازش فرار شهیدونست که هم یخوبه م حاال

 یاون همه اصرار مرتض دنیهم بود با د یاش تو افهیبود و هم چنان هم ق ستادهیکه هنوز پشت سرش ا ربدیه
 هیواسه  یبذار یتون یشده م رشید دیخب داداش من شا»ابروش گفت: یمداخه کرد و با خاروندن گوشه 

 «تو؟ یکن یمورد اصرار م یهمه ب نیآخه چرا ا گهیوقت د
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سر ازم خواست  ی با اشاره دیکش یکردن چشم هاش برام خط و نشون م زیکه با ر یبا گفتن اون حرف در حال و
هم  یمرتض یخواست اون جا باشم ول یبود اما انگار اون هم نم بیکم عج هیبرم.  رونیب کیکه زود تر از بوت

خواست  یهم کنجکاو بودم و دلم م یحساب یبه ناچار قبول کردم، از طرف یا قهیچنان مصر بود و بعد از دق
 !داره؟ یکه چه حرف نیاون همه اصرارش رو بدونم و ا لیدل

 «.خب، فقط زود چون عجله دارم یلیخ»تکون دادم و گفتم: دییتأ یسرم رو به نشونه  ربد،یبه ه ینگاه با

مند  تیمحو و رضا یهم با لبخند یزد. مرتض یعصب یکج کرد و لبخند یرو بهم لب یبا ناباور ربدیاون حرف، ه با
 .کرد نییسر باال و پا

 .گهید میباشه پس بر-

 :دمیپرس از حرفش متعجب

 کجا؟-

 .باال انداخت یا شونه

 !گهید میکه حرف بزن ییجا هی-

 «.گهیجا بگو د نیخب... خب هم»گفتم: فیخف یکم دست پاچه شده بودم و با لکنت هی

 دیبر دیتون یخب م»و پر اخمش دست به کمر گفت: یسراسر جد ی افهیهم با ق ربدیحرفم ه نیگفتن ا با
 «.باال

شد و اخمش از قبل هم  ینم دهیچهره اش د یتو یتیرو داده بود چرا که رضا شنهادیکه به ناچار اون پ نیا مثل
رد شد و به طرف  یدوشش از کنار من و مرتض یرو فیفاصله بود که فرگل با ک نیهم یتر شده بود. تو ظیغل
 «؟یندار یمن برم کار گهیخب د»مچش انداخت و گفت: یرو فِ یبه ساعت ظر یرفت. نگاه ربدیه

 :جواب داد عبوس

 .یبر یتون ینه م-

تکون داد. اوف که چه قدر  یدوندن نما برام دست یو با لبخند دیبه عقب چرخ ییدر کمال پرو ربد،یه دییتأ با
 .مضحک و مسخره اش یهم اعصاب خورد کن بود با اون لبخند ها

 .زد بیبا صداش بهم نه یکردم که مرتض یفرگل رو نگاه م رفتن

 .باال میبر گهیخب د-

 «.ممنون داداشم»گفت: ،یبا تکون دادن کله ا ربدیرو به ه و

 ینگاه م ربدیرفتم به ه یکه از پله ها باال م یپله ها باال رفت و من هم پشت سرش قدم برداشتم. درحال از
کرد. با حرص تمام پله  نیتریپشت و یزد و بدون توجه خودش رو مشغول مانکن ها یزیکردم. لبخند تمسخر آم

 .میده شده بودند نشستیچ کیبوت ییرنگ که قسمت باال یمشک یها یراحت یها رو باال رفتم. رو
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 !بودم اما بعد از اون همه اصرار حاال سکوت کرده بود منتظر

که  ییهم با جعبه ها ربدینگذشته بود که ه شتریب یا قهیچشم به دهنش دوخته بودم و چند دق پرسشگرانه
 یداخل جعبه، تو یلباس ها دنیکرد مشغول چ یبه ما نگاه م یرچشمیکه ز یدستش بود باال اومد. در حال یوت

 ربدیمن کنجکاوه. حواسم به ه یطبقه ها شد. از رفتارش کامالً مشخص بود که اون هم مثل من و به اندازه 
شده بود  یمنظور مرتض یرد. متوجه ثابت ک ربدیه یرد نگاهم رو گرفت و نگاه معنادارش رو رو یبود که مرتض

 «.ارمیجنسا رو ب ی هیبق رمیم»ابروش گفت: یتا هیکردن  یو با کمون

که باالخره لب باز کرد  نیباز هم به سکوت گذشت تا ا یا قهیرفت. چند دق نییگفتن اون حرف بالفاصله پا با
 «.مهم باهات حرف بزنم ی هیقض هیخوام درمورد  یراستش همون طور که گفتم م»و گفت:

 دیترد ینامفهوم از رو یزد بعد از گفتن اصوات یکه سخت حرف م یپا و اون پا کردن در حال نیکم ا هیبعد از  و
 :لب هاش رو حرکت داد ،یو دودل

 نیبشم و ا یکه راض نیبا خودم کلنجار رفتم تا ا یلینتونستم صبر کنم، راستش خ گهیخب د یعنی... یاوم... -
 .امیجا ب

 .داد رونیکالفه ب ی. نفسخوردیتکون م جیلب و دهنش بودم که گ رهیکرده و خ کیبار چشم

 .بشه رید دمیترس دم،یخ.. خب ترس-

کردم حرف  یازش فرار م شهیکه هم یزیخواست راجع به چ ینگرانم کرده بود نکنه م یحرف هاش حساب با
 !بزنه؟

 انیب یبرا یخوب تیکه موقع دیرسیفهم و شورش م یا حدوداون قدر ها هم فرصت طلب نبود و ت گهینه، د اما
 !رو بزنه یحرف نیتونست همچ یآخه هنوز چهلم آقاجون هم نشده بود پس چه طور م ستیاون موضوع ن

 قیمشوشش دق یکم نشده بود. به چهره  میاز حس کنجکاو یزیکم راحت شد اما چ هی المیخ تیذهن نیبا ا و
 !به زبون اوردنش هم اون همه براش سخت بود؟ یبود که حت یآخه چه موضوع مهم یشدم ول

هم گره زده بود  یکه دست هاش رو تو یدر حال یپر سؤال و کنجکاوم رو بهش دوختم که بعد از مکث نگاه
 « ...و عازم خدمت بشم و یقراره برم سرباز گهیخب چند وقته د»گفت:

چه  نیخب ا»ابروم گفتم: یتا کیجب و با باال دادن مزه مزه و جمع کردن آب دهنش، حرفش رو خورد. متع با
 «موضوع مهمت بود؟ نیا یعنیبه من داره؟  یربط

 یبا آشفتگ یا قهیکرد. باالخره بعد از دق یم یمشغول کلنجار رفتن با خودش بود و مدام خود خور یحساب
 .رنگش برد و مضطرب لب زد یمشک یموها نیدستش رو ب

 ...اما چه طور بگم آخه یاز حرفام بکن یخوام برداشت بد یکم برام سخته چون... چون نم هینه، خب گفتنش -

 .صورتش براق شدم یو پرسؤال تو مشوش
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پس اجازه بده برم، واال جون به لبم  یگیاگر هم نم گهیخب بگو د یکن ینگرانم م یافتاده؟ دار یاتفاق یمرتض-
 !ینزد یاما هنوز حرف قابل فهم یحرف بزن یخوا یست که م قهیده دق گه،یشدم د

 .دیذره بزاق دهنش رو بلع ذره

 یجواب تیعصبان یاز رو یطور نیو هم یخوب فکر کن یخوام که قول بد یخب، ام... اما اولش ازت م یلیخ-
 .یند

 .تر شده بود شونیاز قبل هم پر شونمیکالفه شده بودم و فکر پر یحساب

 ه؟یچ هیقض یشه بگ یم یمرتض-

 .هم فشرد یرو یلب

 .گمیم گم،یباشه م-

 .هم گذاشتن پلک هاش، سخت کلمات از دهنش خارج شد یو رو یا هیسر داد و بعد از ثان یقیعم نفس

 ...گفتم خب حاال که... حاال که قراره سرباز بشم و برم خدمت قبل از اون... قبل از یعنی ،یعنیمن... -

 !گفت؟ ینم یزیخورد و چ یرو ماندازه کالفه شده بودم آخه چرا همه اش حرفش  یب

 ً  !کنه وونهیخواست من رو د یم رسما

باره با قورت دادن آب دهنش  کیو  دیصورتش کش یرو یشده ام منتظر بودم که دست زیر یچشم ها با
مدت ممکنه  نیا یبرام روشن شه چون تو زیرو بدونم و همه چ فیخواد قبل از اون تکل یسوگند دلم م»گفت:
 «.یو خبر دار یدونم که از احساسم نسبت به خودت مطلع ی. مفتهیب یادیز یاتفاقا

 یناباور یکج از رو ی. صدا دار آب دهنم رو فرو دادم و لبخندختندیسرم ر یسرد رو یگفتن اون جمله انگار آب با
 !خواست یم یکنج لبم نشست. اون از من چ

 !به خودش داده بود یاجازه ا نیهمچ یاورد اصالً چه جور یاون حرف هارو به زبون م یطور چه

 :کردم که گفت یکه پلک بزنم بهش نگاه م نیتمام و بدون ا ریتح با

 « ...جواب هیخوام بهم  یم»

 یهم قرار دادن چشم هاش ادامه  یبا رو یا قهیباز هم حرص دارار حرفش رو فرو داد و با گذشت چند دق و
 .زبون اورد یرو یحرفش رو به سخت

 ...که چه قدر دوست دا یدون یسوگند م-

 ربدیه یکه سمت صدا برگشتم متوجه  نیشدم، هم ییصدا یکه جمله اش رو کامل بگه متوجه  نیقبل از ا اما
افتاده بودند.  نیزم یبود که از دستش رو ییبود و مشغول جمع کردن جعبه ها ستادهیپله ها ا یشدم که رو
 امیشونیپ یکه رو یسرد عرق یو قطره ها دمیدندونم کش ریاومدنش نشده بودم. لبم رو محکم ز یاصالً متوجه 

 !بود دهیجا خوش کرد. نکنه اون هم شن
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بود.  دایهو زیشوکه اش همه چ افهیدادم البته که از نگاه و ق رونیب ینفس یقرار یو با ب شیاون فکر پر تشو با
 شده بود؟ حیهم گذاشتم؛ آخه چرا باز تا اون حد وق یبا حرص پلک رو

قرار  یتیموقع نیهمچ یتونست در مورد احساسش با من حرف بزنه و من رو تو یبا وقاحت تمام م یچه طور و
 بده؟

براش مهم نبود نگاهش رو روم ثابت  ربدیبود و نبود ه گهیکه انگار د یشده بود و طور ربدیحضور ه ی متوجه
راحت برم چون  الیخدمت با خ رمیه دارم مخوام حاال ک یخوام اما مجبور شدم م یمعذرت م»کرد و با تأثر گفت:

 نیخوام بهم ا یرو تحمل کنم. م یزیتونم چ یمن ارم،یذهن و قلب ناآروم برم قطعاً دووم نم نیدونم اگه با ا یم
 «.راحت برم الیکه باخ یرو بد دیام

بشدت  ی افهیگذاشت و با ق یبود، جعبه ها رو گوشه ا ربدیه شیتمام حواسم پ ج؛یشوکه بودم و گ یحساب
 یکه تو یو اضطراب زیالتماس آم یرفت. زبونم قفل شده بود و با لحن نییپا عیسر یلیعبوس و گرفته اش خ

 «مگه نه؟ ید یم همرو ب زهیو انگ دیام نیسوگند تو ا»حرف هاش نشسته بود، گفت: یکلمه به کلمه 

 اون همه بهش جرأت داده بود؟ یکردم، آخه چ یبهش نگاه م امیعصب یو نگاه ها یآشفتگ با

 طیشرا نیا یکردم تو یفرستادم آخه چه قدر ساده و احمق بودم که فکر م یدلم خود رو لعنت م یتو مدام
 !کنه یرو ازم نم یدر خواست نیهمچ

با خشم  یو بعد از لحظه ا دمیکش یقیعم ینفس ارمیدر ب یجیکه از اون گ نیا یشده بودم و برا جیگ یحساب
مبل  یاز رو یکه وجودم رو پر کرده بود از جام بلند شدم؛ کوله ام رو پرحرص و با حرکت دست یه اانداز  یب

دستش گرفت و  یانگشت ها ونیمپر التماسش بند کوله ام رو  یخواستم برم که با چشم ها یبرداشتم و م
شده همه  جادیکش مکش ا ونیرفتن، م یطور مصمم بودن من برا نیشدن بند کوله ام و هم دهی. با کشدیکش

و خشم تمام بهش نگاه  تیاندازه متعجب بودم و با عصبان یپخش و پال شد. از کارش ب نیزم یرو لمیوسا ی
رو انتخاب  یخوب تیدونم موقع یم یش یم یقدر عصب نیالحظه صبر کن چرا  هی»کردم که پرخواهش گفت: یم

 ن،یخوام هم یساده م هیدلخوش هیندارم، فقط  یعقولم ریغ یخوام خواسته  یجواب ازت م هینکردم اما فقط 
 «.کنم یخواهش م ن،یکنم بش یازت خواهش م

که پخش  لمینگاهم رو سمتش حواله کردم. از شدت خشم صورتم داغ و گلگون شده بود و به وسا رغضبیم
تونستم اون همه  یکردم. اصالً نم یچنگ گرفته بود نگاه م یبودند و دستش که هنوز بند کوله ام رو تو نیزم

 زشیبا نگاه التماس آم وشد. عاجزانه  یم دهییهم سا یرو هضم کنم و دندون هام با حرص رو اشیگستاخ
 .اسم رو صدا زد

 .کنم سوگند ی. خواهش منیکنم بش یخواهش م-

د شدن نداشت و محکم تر بن الیخ یاما اصالً قصد ب دمیبرداشتم و کوله ام رو کش یو با لج کردن قدم مصر
فکر کردم؛ باالخره که  یو با خودم قدر ستیدونستم تا جوابش رو ندم ول کن ماجرا ن یکوله ام رو چنگ زد. م

 !تونستم اون رفتار هاش رو تحمل کنم؟ یم یتا ک یچ
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اون  یجور هی دیکردم، با یگفتم و خودم رو خالص م یرو صاف و پوست کنده بهش م زیبهتر بود همه چ پس
احساسم  تِ یو با واقع یچیق شهیهم یبهش بسته بود برا دیو ام الیرو که دلش رو با هزار خ یدیام ی سهیر

کنترل اون خشم و  یسرش پرورونده بود. برا یکه خودش، تو یخام الیطور با خ نیکردم هم یرو به روش م
 یرحرص و عصبو پ دمیکش رونیاز دستش ب عیسر یکوله ام رو با حرکت دم،یکش قیعم یمجدداً نفس تمیعصبان

منقبض شده اش از  یتمام و چونه  یباز رفتم و نشستم. با شرمندگ یا قهیمبل پرت کردم و بعد از دق یرو
 «.خوام دَ... دست خودم نبود یبابت کارم واقعاً عذر م»خجالت، گفت:

چه طور تونم درکت کنم  یاصالً نم»و با حرص و خشم گفتم: دمیبه صورتش کوب یرو مثل شالق نمیخشمگ نگاه
که هنوز چهلم آقاجون هم نشده؟!  یدر حال یاریمزخرفات رو به زبون ب نیا یتون یهان؟ چه طور م یتون یم
 «شه؟ یهمه وقاحت! مگه م نیا

 :لب زد نشیلحن سراسر غمگ با

 هیاز تو ندارم، گفتم که فقط  یبیعج ینکردم فقط در مورد احساسم گفتم، من خواسته  یسوگند من کار بد-
سوگند، آره نتونستم صبر  ستیوقاحت ن نیو ا نیراهم بهم بده هم یادامه  یساده واسه  یدلخوش هی دیام

 یزیچ هینبود چون من فقط  مهمزودش  ای ریزدم د یباهات حرف م دیباالخره با کهینزد یلیکنم چون رفتنم خ
 ..خوام یاز تو م

 «.راهم بشه ی زهیکه انگ کیکوچ دیام هی»گفت یمکث با

 .زدم یخند زهره

 !! واقعاکهد؟یام-

 .نگاهم کرد دهیرنج

 .جواب درست بهم بده هیکنم  ینگو، خواهش م یجور نیسوگند لطفا ا-

 :دهنش سخت لب زد بݪدر ادامه با قورت دادن  و

 .دنشمیوقته منتظر شن یلیکه خ یج... جواب-

 یالک یاز اون همه سر خوش دیباکه بود  یشده بودم اما هر طور یکه چه قدر از اون همه سماجتش حرص یوا
راحت  یلیرو خ یزیچ هیپس بذار »اندازه خشکم گفتم: یشدم و با لحن تند و ب یجد یکردم. کم یخارجش م

 «...و واضح بهت بگم

من...فقط و فقط...  یتو... برا»قاطع گفتم: یزدم با لحن یکه بخش بخش و شمرده حرف م یدر ادامه درحال و
 ست،یاز اون نباشه کمتر هم ن شتریکه به اون دارم که اگر ب یو بس. اون حس برادرانه ا نیهم ،یمثل سامان

ً یهمون حس رو ع ً تونه باشه لطف ینم نمیاز ا ریغ یعنیبه تو دارم،  نا  «.بفهم ونیا ا

 :نگاه سراسر تأسفم رو بهش دوختم و

 .االن موقعش نبود یدیفهم یو م یذاشت یذره به آقاجون و خاک خشک نشده اش احترام م هیکاش الاقل  یا-
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و ناباورانه اش  یعصب یشده باشه با خنده ها وونهیکه انگار د یآشفته شده بود و جور یحرف هام حساب با
 :مقابل چشم هام به حرکت دراورد جیسر تکون داد و دست هاش رو گ

 نیهمچ یتون ینه تو نم ،یهست یدونم االن عصبان ی... میح... حرف نزن م یطور نینه... ت... تو رو خدا ا-
بهت که گفتم خوب فکر کن. ل..  تته،یدونم که فقط به خاطر آقاجون و عصبان یم یبه من داشته باش یحس

 خ... خب؟ یبگ یزیچ تیعصبان یتو ستیالزم ن

کردم که فقط به  یم اشیحال یآخه چه طور دم،یگُر گرفته بود کش یکه حساب امیشونیپ یرو محکم رو دستم
 !من به اون بوده هیشگیحسه هم نیو ا ستین میلحظه ا تیخاطر عصبان

کردنش رو  تیکرد. واقعاً قصد اذ ینگاهم م یقیعم یرو بهم دوخته بود و با ناراحت شیطاقت و پر تشو یب نگاه
 یادیاحترام زتو  یمن واسه  یمرتض نیبب»کردم خشمم رو کنترل کنم گفتم: یم یکه سع ینداشتم و در حال

 «؟یحرفام رو بفهم یخوا ینم اشه! چر  یکارات رو هضم کنم هنوز هم باورم نم نیتونم ا یقائلم اما نم

 ستیروزه ن هیاحساسه  هی نیانصاف نباش سوگند ا یقدر ب نیگفتم مگه؟ ا یک.. کدوم کارام؟ هان؟... چ-
 .یدون یخودت که بهتر م

 :و پر حرص لب زدم کالفه

 .جاشم به نظرم اشتباه کردم که به حرفات گوش کردم نیدونم، تا هم ینم یزیمن چ-

 ً داغ و پر هرم شده بود و  شیآت یصورتم مثل کوره  تیقصد نداشت حرف هام رو بفهمه، ازشدت عصبان اصال
موهاش رو  یاز حال من نداشت و با کالفگ یهم دسته کم یکرده بود البته حال مرتض دایپ فیخف یصدام لرزش

 قهیداد و بعد از دق اساژشم یگذاشت، کم اشیشونیپ یدستش رو رو یا قهیچند دق یزد. برا ینگ ممحکم چ
 «.رینگ میفکر کن، ا.. االن تصم شتریسوگند ب»با نگاه پر التماس و عاجزانه اش گفت: یا

 «...بشنوم یزیچ خوامینم گهید»گفتم: یکه گلوم رو چنگ م یرو گرفتم و با بغض نگاهم

 :لب زد ت،یرفته اش از عصبان لیپر غم و تحل یصدا با

 حرف آخرته؟ نیا یعنی-

 :زدم سرم رو حرکت دادم یحرف م یکه به سخت یحال در

 یها یبچگ هیبهت داشته باشم چون تو هنوز هم همون دادش گهید یتونم حس یتونم، نم یمن نم یمرتض-
 ...من یمن

رو که روش بود با  یگلدون ز،یم یدستش رو دنیبود و با کش دهیرس یوونگیاون جمله ام انگار که به مرز د با
خونش  یمثل کاسه  یچشم ها یکه تو یانداخت که هزار تکه شد و با داد و خشم وحشتناک نیزم یشدت رو

ار گفتم از ذهنت پاکش کن، یکلمه رو به زبون ن نیا گهیهمون موقع هم بهت گفتم که د»نشسته بود، گفت:
 «....پاکش کن

سمت پله ها رفت. باز  تیکه از جاش بلند شد و با عصبان دمیمبل عقب خز یبودم؛ رو دهیازش ترس یحساب
بودم؛  ختهی. واقعاً بهم ردمیکش قیگرفته بودم و چند تا نفس عم یدیهم حالم بد شده بود و تپش قلب شد
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 یده بود. کمش دشیدصورت داغم باعث سوزش ش یاشک رو دنیدست هام لرزونم گرفتم، چک یصورتم رو تو
 یدونستم چه طور یباال اومد. واقعاً نم ربدیبعد ه یو لحظه ا دیچیگوشم پ یکوبنده تو ییقدم ها یبعد صدا

 !چشم هاش اتفاق افتاده بود یجلو زیکه همه چ یباهاش رو به رو بشم، وقت

 .دمیکش یقدر که ازش خجالت م چه

کردم  یدلم مدام خودم رو سرزنش م ی. توختمیر یصدا فقط اشک م یآروم و ب رمیکه سرم رو باال بگ نیا بدون
که دلم رو  یزیشد و چ یمثل سابقش نم زیچ چیه گهیگذاشته بودم، د یلعنت کیکه اصالً چرا پا به اون بوت

شد و  یدستتپاچه م دنشیکه قلبم با د یکس یبود، جلو ربدیه یجلو یسوزوند اعتراف مرتض یم شتریب
 ...نسبت به من داشت و من هم نسبت به اون یکه مرتض یاون حس انیرفت، ب یهزار م یباره رو کیضربانش 

لحظه سرم رو باال گرفتم  یکه درست رو به روم بود، نشست. برا یمبل یرفت و رو ستادن،یا یا قهیاز دق بعد
از  یکار چیمن ه حسرت بزرگ رو به روم نشسته بود و هیگرفت. مثل  یشتریام شدت ب هیگر دنشیکه با د

روم  یبود و جلو قیو عم شدهاحساس بزرگ  هیداشتم نه راه پس، پشت سرم  شیاومد. نه راه پ یدستم بر نم
 ...یهم سامان و مرتض

شده بود و قدم برداشتن سمتش رو برام ممنوع  یو قرمز رنگ دورش حصار یفرض یکه خط یعشق تیدر نها و
و  دمیمحکم لبم رو به دندون کش هی. از شدت گردیکش یم ریو تکرده بود. چه قدر که قلبم سوزش داشت 

ِ یاشک قاطع و محکم رو م یمحکم پلک زدم که قطره  انداخته  نیی. متأثر و کالفه سرش رو پادیچک یا شهیش ز
 .بود و سکوت کرده بود

مبل نشسته  ی. کالفه تر از قبل روختمیر یاون سکوت آروم اشک م یگذشته بود و من هم چنان تو یربع هی
هام زُق زُق  قهیسرم به درد اومده بود و شق ادیز ی هیزد. از گر یضربه م نیزم یبراقش رو یبود و با کالج ها

 یاومدن نداشتند پاک کردم. کم بند الیصورتم رو که اصالً خ یرو یاشک ها ،یپشت دست دنیکرد. با کش یم
پخش بودند.  یافتاد که هر کدوم طرف نیزم یرو لمیچشمم به وسا یلحظه ا یمبل جا به جا شدم که برا یرو
 یخفقان آور و پر استرس یفضا یچرا که حساب زدمیم رونیکردم و از اون جا ب یتر جمع شون م عیهرچه سر دیبا

 .ربدیآور ه ببرام بود مخصوصاً با اون سکوت عذا

شدم اما باز همون بغض  لمینشستم، مشغول جمع کردن وسا نیزم یخودم رو جمع و جور کردم و آروم رو یکم
اون حالم بعد از نگاه  دنی. با دهیگر ریزدم ز یبا دل پرتر شیربع پ هیاتفاقات  یآور ادیگلوم رو فشرد و با  یلعنت

چند لحظه نگاه مون بهم بهم برخورد  یبراشد.  لمینشست و اون هم مشغول جمع کردن وسا نیزم یرو یمتأثر
با نگاه  ی. حتمیبود گهیهم د ی رهیپر تالطم و موحشش خ یو اون با چشم ها یاشک یکرد؛ من با چشم ها

اشک  دنیخورد. با د یصورتم سر م یشد و اشک با سرعت پشت هم رو یم شتریکردن به چشم هاش بغضم ب
که  یدستمال یهم گذاشت و دستش رو سمت جعبه  یرو سرش،هام چشم هاش رو با تأثر و با تکون دادن 

به ِسک ِسکه افتاده بودم  ادیز ی هیکه از گر یبرد و با برداشتنش جعبه رو به سمتم گرفت. در حال بود زیم یرو
و اشک هام رو پاک  دمیکش رونیرو از داخل جعبه ب یشد دستمال یم نییام تند تند باال و پا نهیس یو قفسه 
ت و بعد از اون همه سکوت، مبل نشس یهم رو ربدیمبل نشستم. ه یباز رو لمیاز جمع کردن وسا عدکردم. ب

 :دیکه ازش سراغ نداشتم پرس یآروم و با لحن مهربون

 تو؟ یخوب-
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 دینبا»هم گفت: یبا مشت کردن دست هاش تو یا قهیکردم که بعد از دق دییتأ "آره" یحرکت سرم به معنا با
 «.یکرد یقبول م

 .سرزنش گرانه و پر شماتت داده بود یخودش رو به لحن یشد. اون لحن مهربون جا دهیسمتش کش نگاهم

 :پر اخمش و همون لحن پر شماتت ادامه داد یچهره  با

 ؟یمن؟! اگه سامان بفهمه چ کیبوت یجا! تو نیاونم ا ،ینکرد یاما... اما اصالً کار درست دمیو شنحرفاتون-

 .لبش نقش بست یرو یتلخ و عصب یلبخند

 !یکار کرد یاما تو چ ین همه بهت اشاره دادم که برخوبه او ؟یکن یذره به اون فکر نم هیچرا -

 .روش ثابت شد رمیدلگ نگاه

 «!باال نیاریب فیدادم که تشر یم شنهادیپ دیحتماً با»کرد و گفت: یعصب یخنده ا باز

 هیشدن مجددش به گر لیداشتم از تبد یانداخت و با گزش لبم سع یهمچنان با شدت به گلوم چنگ م بغض
زل زده بودم. واقعاً از  اشینا آروم و عصب یبه چشم ها ده،یرنج یکنم. دل خور تر از قبل و با نگاه یریجلوگ

 !بود یچ یاوردم آخه اون همه سرزنش برا یحرف هاش سر در نم

 چرا؟ گهید اون

ون کنه و حق رو به من بده چرا که من ا ییکردم ممنکه ازم دلجو یبودم که فکر م الیقدر ساده و خوش خ چه
دونستم. نگاه رنجور و ناراحتم رو  ینداشتم و واقعاً خودم رو مستحق اون همه سرزنش نم یتقصر چیوسط ه

 :مقابل چشمم گفت تشو با حرکت انگش دییهم سا یسمتش دوخته بودم که با حرص دندون هاش رو رو

 «.کردم یو تو دهنش خورد مبود اون لحظه حتماً دندوناش یجز مرتض یا گهیکن اگه هر کس د باور»

 ،یبا تر کردن لب هاش به طور عصبزد  یو غرغرکنون با خودش حرف م تیکه با عصبان یبعد از اون در حال و
 .کرد نییسر باال و پا

و به زبون فاتتونست اون مزخر  یفهمم چه طور یکارو نکنم. اصالً نم نیخودم رو گرفتم که ا یجلو یلیالبته خ-
 !اره؟یب

موقع  یجور هیو برام قابل درک و باور نبود،  دمیفهم یاصالً نم یرو از دست مرتض تشیشدت از عصبان اون
 !شد که واقعاً در عجب بودم یم یحرف زدن در موردش حرص

 :در ادامه نگاه پر از سرزنشش رو بهم دوخت و با تکون دادن سرش گفت و

 «!شد یم یطور نیهم ا دیبا یکه تو کرد یبا اون رفتار  البته»

 گهیناراحتم کرده بود و د یزدم؛ حرف هاش حساب یلرزون از بغضم رو منقبض کرده بودم و پلک محکم چونه
شکنه  یدلم ازش م شتریبمونم ب شتریدونستم اگه ب ینفر رو نداشتم، م کیاون  یسرزنش ها یواقعاً حوصله 

تونم  ینم یدفاع چیدفعه ه هرکنه و من هم مثل  یم یانصاف یدر حقم ب دونستم که باز هم یرو هم م نیو ا
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بلندش  یبگم با حرص از جام بلند شدم که سرش رو باال گرفت و با تن صدا یزیکه چ نیاز خودم بکنم. بدون ا
 «کجا؟»گفت:

خواستم برم که رخساره نفس زنون از پله ها باال اومد. با  یگرفتم و م شیبدم راهم رو پ یکه جواب نیا بدون
 یهم مشت کردم. مات و مبهوت به فضا یخشمم ازش شعله ور تر شد و محکم دست هام رو تو دنشید

سمتم اومد و  رشیمتح یگرد شده و چهره  یهم به من. با چشم ها یکرد و لحظه ا یباال نگاه م یآشفته 
 :دینگران پرس

 جا چه خبره؟ نیشده؟ ا یچ-

 .شد قیصورتم دق یتو

 !؟یکرد هیسوگند تو.... تو گر نمیبب-

 :بغض آلود و دلخورم گفتم یصدا با

حرف بشنوه  دیبا یوسط کس نیو باز ا یاما باز اصرار کرد امیب ییخوام جا یتوئه، گفتم که نم ریهمش تقص نایا»
 «.منم

 :نگاه کرد و جا خورده گفت ربدیه به

 «شده؟ ی... مگه حاال چم»

 شترینگاه کردم، چه قدر راحت باز دلم رو شکونده بود. سردردم ب ربدیبه ه رمیپر از خشم و دلگ یچشم ها با
 «؟یتو باز سوگند خوب یشد یچ»و دلواپس گفت: جی. رخساره گامیلعنت یشده بود و باز هم لرزش دست ها

 یم نیزم یپاش رو رو تیود و با عصباننشسته ب یراحت یکه هنوز هم رو ربدیاون حرف رخساره، نگاه ه با
 .شد. رخساره دستم رو گرفت و به مبل اشاره داد دهیسمت ما کش د،یکوب

 .یکم آروم ش هی مینیاون جا بش قهیچند دق میبر ایب-

پلک هام رو خمار کرده و  فیخف یا جهی. سرگنمیرو بش یا قهیداشتم چند دق اجیخوب نبود و واقعاً احت حالم
 .سرم از درد درحال انفجار بود

تر اومد، با  کیمبل جا به جا شد و نزد یصورتش مشهود بود رو یکه تو یایبا نگران ربدیه میکه نشست نیهم
 :دیهمون لحن دلواپسش پرس

 سوگند؟ یخوب هو؟یشد  یچ-

آروم  ینگفتم و با ضربه ها یزیت داشتم. چکرد دوس یکه نگاهم م یرو وقت اشیتاب یو ب یقدر اون نگران چه
سکوت و اون حالم، رو به رخساره  دنیدر کمتر شدن اون درد داشتم که با د یو ماساژ دادنش سع امیشونیبه پ

 «ه؟یچه حال نیچشه رخساره؟ ا نیا»مشوش گفت: یبا نگاه

 :رمق رو به رخسا زمزمه کردم یحال و ب یب
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 .میشه بر یرخساره م-

 :دیغر ینگران و عصب ربدیاون حرفم ه با

 !؟یبر یخوا یم یحال کجا نیآخه با ا ؟یگ یم یمعلوم هست چ-

 «!سوگند... دستت»شده بود و رخساره نگران تر از قبل گفت: شتریدست هام ب لرزش

 :دیبالفاصله پرس و

 همراهتن؟ نمیب-

 عیسر یلیرمقم به کوله ام که کنارم بود اشاره دادم. خ یقرص هامه. با نگاه ب یدونستم که منظورش جعبه  یم
 «همراته؟ یمطمئن ستیاما ن»جست و جو کردن گفت: قهیکوله مشغول گشتن شد و بعد از چند دق یتو

 گهیباره د کیکرد. کوله ام رو ازش گرفتم و خودم هم  یمرموزش فقط به ما نگاه م یمتفکرانه و با نگاه ها ربدیه
 یدست هام رو رو یبودمشون. با آشفتگ وردهیهم با خودم ن دیجو کردم اما واقعاً نبود شاداخلش رو جست و 

ً  میدونم، بر ینم»گفتم: یآروم یسرم گذاشتم و با صدا  «.لطفا

 تونمیم»پرسشگرانه گفت: ینظرمون داشت و بعد از لحظه ا ریهم چنان با همون نگاه مرموز و با کنکاش ز ربدیه
 «ن؟یدگر  یم یبپرسم دنبال چ

فکر کردم  یعنی زهیچ»به من درجوابش گفت: یاز اون پرسش دستپاچه و هول شده بود و با نگاه یکم رخساره
 «.گشتم یباشه دنبال اون م یزیچ یمسکن فشیک یتو

که  یهمون لحظه دستش رو که کنارش بود باال اورد و به طرفم گرفت، درحال یزد و تو یپوز خند زیآم تمسخر
بشدت گره خورده اش و  یدستش نگه داشته بود، با ابرو ها یتو میگشت یرو که دنبالش م یقرص یجعبه 
 «ن؟یگشت یم نیدنبال ا»از اندازه، گفت: شیب یتیعصبان

بهم نگاه  ی. رخساره هم با نگراندمییجو یلبم رو م یزدند و با استرس گوشه  یهام از اضطراب دو دو م چشم
فوت کردم  یکرد. مضطرب نفس یدستش بود نگاهم م یقرص هنوز تو یکه جعبه  یدر حال نیکرد. خشمگ یم

 یو خنده  دیکش قبدستش رو ع عیقرص رو بردارم سر یکه دستم رو سمت دستش بردم تا جعبه  نیو هم
 .داد لمیتحو یا یعصب

 !نیکه دنبال مسکن بود-

 :دیرو به من کرد و پرس اشیدر ادامه با نگاه غضب آلود و شاک و

 ؟یکن یاستفاده م نایچند وقته از ا-

تأسف و  تیسکوت من و رخساره با نها دنیبودم و رخساره هم مثل من جرأت حرف زدن نداشت. با د ساکت
 «!؟یخور یم ازپامیسوگند تو د»شد گفت: یم دهییهم سا یکه دندون هاش رو یدر حال یناباور

 :دستش کرد و متأثر و آشفته زمزمه کرد یتو یبه قرص ها ینگاه
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 چند وقته؟-

 .دمیدندونم کش ریتونستم بفهم لبم رو به ز یرو نم لشیکه دل یاون سؤال و اون لحن پرتأسفش، با خجالت با

حرص بخورم.  یبود باعث شده بود حساب دهیموضوع رو فهم ربدیکه ه نیدلم خودم رو سرزنش کردم؛ ا یتو باز
 !کرد؟ یکار م یقرص ها دست اون چاوف اما آخه اون 

 یرو زیتعجب نکن،کنار م»گفت: زیتمسخرآم یبا اون فکر کالفه و پر پرسش بهش نگاه کردم که با خنده ا و
 «.لتیکردم همراه با وسا داشونیپ نیزم

 :دیباز پرس یمحکم و جد یدر ادامه با لحن و

 چند وقته؟ یخب نگفت-

 یکه کلمه قرص، محکم و پر حرص از دهنش خارج م یتر از قبل درحال یکه عصب میهر دو ساکت بود همچنان
 «؟یخور یرو م یلعنت یقرصا نیگفتم چند وقته ا یگ ینم یزیبا توام سوگند چرا چ ن؟یمگه الل»شد گفت:

به سامان  دمیترس یبگم چون م یزیتونستم چ یکه مات و مبهوت به من چشم دوخته بود و من هم نم رخساره
داد با نشون دادن  یتکون م تیکه کله اش رو با عصبان یبار در حال نیبگه و ا یزیمامان و بابا چبه  یحت ای

هم  یازیخب البته ن ن؟ید یپس جواب نم»بسته شون نبود گفت: یتو شتریقرص که چند تا ب یخال یبسته ها
 «درسته؟ هوم؟ یکن یکه استفاده م هیادیمعلومه که مدت ز یخال یچون از بسته ها ستیبه جواب دادن ن

و  رتیمحکم و گرفتن بازوم با ح یهم گذاشتم که رخساره با تکون یگفتن اون حرف محکم پلک هام رو رو با
 «؟یگ ینم یزینکنه... سوگند با توام چرا چ یکار کرد یت... تو چ نیچرا خال نای... ایسوگند ا»گفت: یناباور

 .بهم داد یفشردم که باز تکون یهم م یرو به دندون گرفته بودم و چشم هام رو رو لبم

 سوگند با توام؟-

 :و منگ لب زد جیهام رو از هم باز کردم که گ پلک

 ؟یکن یکار م یچ یهمه قرص رو چ... سوگند تو دار نیهفته ا هی یشه تو یباورم نم-

جا خورده اش  ی افهیو آشفته تر شه، با خشم و ق یاز قبل هم عصبان ربدیبود که ه یحرف رخساره کاف نیهم
 «!؟یهفته خورد هیرو فقط تو  یقرص نیهمه قرص رو او... اونم همچ نیا یعنی»از اون حرف گفت:

 .تر داد زد یحرص

 چه قدر دوزش باالست؟ نایا یدون یاحمق؟ م یکن یکار م یچ یدار یفهم یم-

رو نداشتم و بعد  یاره اواقعاً کشش بحث و جدل دوب گهیزد. د یلحن پر تشر و سرزنشگرانه فقط سرم داد م با
سراسر خشمش زل زدم. با  یچشم ها یکالفه، به خودم جرأت دادم و تو ینفس دنیو با کش یا هیاز ثان

 ستیبه تو مربوط ن»:فتممحکم گ یصورتش با لحن یکه براق تو دیکش یلبش م یدندون هاش رو رو تیعصبان
 «.خوام برم یتونم حلش کنم حاال هم اونا رو بهم پس بده چون م یمشکل خودمه، خودمم م نیا
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 .و احمق خطابم کرد دیسرم داد کش یبلندتر یبا صدا اما

 .احمق بزرگ هی یاحمق هیسوگند تو -

 .دیرو سمتم کش زشیهم گذاشت. باز نگاه تند و ت یچشم رو یداد بلندش رخساره لحظه ا یصدا از

 باعث شده که کارت به قرص خوردن بکشه؟ ی؟چیکن یمصرف م نارویکه ا یدار یتو چه مشکل نمیاصالً بب-

شوکه  تشیشد، واقعاً از اون شدت خشم و عصبان یچه قدر وحشتناک و پر جذبه م تیکه موقع عصبان یوا
 !حد براش مهمه باشه نیکردم تا ا یبودم چون فکر نم

 «!مهم و معقول حیتوج هیطور  نیهان و هم گهیداره د یلیدل هیالبد »در ادامه با حرص گفت: و

 هیکه داشت به گر یذاشتم. چونه ام از بغض یهم م یچشم هام رو رو دهیو ترس یرارادیزد غ یکه م یهر داد با
تر و  میخواست مال یاون همه سرزنش رو از طرفش نداشتم، دلم م دنیو تحمل شن دیلرز یشد م یم لیتبد

 کینتونستم مانع بشم و بغضم  گهی... ددیپرس ینشست و ازم م یرم مپر مهر تر باهام رفتار کنه، مهربون کنا
صورتم  ی. آروم و پهناشدمیخفه م یا یشد حتماً از اون همه خود خور ینم لیکه اگه به اشک تبد دیباره ترک
 .دیکم از خشمش کم شد و به طرف رخسار چرخ هیاون حالم  دنی. با دختمیر یاشک م

 ؟یدونست یتو هم م-

 :و متأسف جواب داد ریبه ز سر

 .دمیکه االن فهم یدیبکنه د یکار نیکردم همچ یکنه اما باور کن فکر نم یقرصا مصرف م نیدونستم از ا یم-

 .گرفت نییاون جواب رخساره، کالفه سرش رو پا با

 ؟یشه چند لحظه تنهامون بذار یرخساره م-

 نییکه نگاهش سمت من بود پا یکه داشت رخساره بدون اعتراض از جاش بلند شد و در حال یخواسته ا با
مشوش و  یشد و اون جور یخواست بگه که بودن رخساره مانع راحت حرف زدنش م یم یدونم چ یرفت. نم

 !بره نییمنقلب ازش خواست که پا یبا حال

دادم. با رفتن رخساره از جاش  یهم فشار م یتودستم رو  یکردم با استرس انگشت ها یم هیکه گر یحال در
. کالفه دیپر یم نییباال و پا فیخف یام از هق هق نهیتر بود نشست. س کیکه بهم نزد یمبل یبلند شد و رو

 .دیموهاش کش یتو یمحکم چنگ ،یتراز قبل و با آشفتگ

ً یکه رخساره گفت اخ یزیبا توجه به چ ؟یقرصا رو مصرف کن نیباعث شده که ا یچ یعنیچرا؟ -  یطور نیا را
 درسته؟ یشد

اون  یاینکنه... نکنه به من و قضا نمیب... بب»پا کردن مردد گفت: نیکم اون پا و ا هیبودم و بعد از  ساکت
 «شه آره؟ یشب مربوطه م
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پاک کردن اشک هام، بهش نگاه  یصورتم برا یمحکم رو یدست دنیو با کش دمیهم کش یپهنم رو تو یها ابرو
 یعنی... یکم مقصر باشم... ول هی هییقض نیمنم تو ا دیلحظه فکر کردم شا هیدونم چرا اما  ینم»کردم که گفت:

 «!به خاطر من باشه؟ دیاصالً چرا با

 .سر برگردوند و زمزمه کرد و

 !کنم؟ یکه من م ییچه فکرا نیآخه ا-

 دیفهم یرو نم نیعشقش در حال سوختن بودم و اون اصالً ا شیشده بود؛ من احمق تو آت شتریازش ب میدلخور
 :هم گفتم ی. با حرص و فشردن دندوهام رونهیتونست بب یو نم

 نیاما ا یمدام ناراحتم کرد میدیرو د گهیکه هم د یتونه به خاطر تو باشه، درسته از روز یحق باتوئه نم آره»
 «.به تو نداره یربط چیه

 .رخوندنگاهش رو به سمت چ ناراحت

 هات شروع شد؟ هیبازم گوشه و کنا-

ً یترج بار  نیاز جاش بلند شد و ا یبا همون خشم سکوت رو انتخاب کردم و رو برگردوندم که بعد از لحظه ا حا
کردم مشتاقانه از  یکه حس م یباز قلبم رو دستپاچه کرده بود، طور یکیدرست کنارم نشست. اون همه نزد

شد، صورتم داغ  یکمتر هم م اصله. با چرخشم به سمتش اون فزنهیاز اون نبض م رونیام خارج شده و ب نهیس
قشنگ و مردونه اش اسمم  یکردم. آروم و با اون تن صدا یاحساس گرما م یحساب یکیشده بود و از اون نزد

 اون لحن و صدا زدن یضعف رفت برا یبود و اون لحظه دلم حساب دهیکه چه قدر بهم چسب یرو صدا زد. وا
 یکه فراموش کرده بودم ازش دلخورم. حال خنده دار یطور میو مال فیلط یاسمم توسطش؛ اون هم اون جور

 !بود و چه قدر که اون لحظه اسمم رو دوست داشتم

خدا چه قدر بهم  یدهنم بود، وا یبار قلبم تو نی. ادمیدادم و سمتش چرخ ریینشستنم رو تغ ی هیآروم زاو آروم
 !بود کینزد

ام خارج شد. باز هم  نهیبود. نفسم صدا دار و پر استرس از س یپلک زدن یصورتمون از هم به اندازه  ی فاصله
هول بودم اما اون  یو مات بهش زل زدم. حساب دیکوب خینگاهم م یرنگش تو یخمار و قهوه ا یبا اون چشم ها
 یکه بهم دوخته بود، چ یقیمسخ و عم یاو نگاه ه یکیداد و منظورش از اون همه نزد یم یا ینگاه ها چه معن

 !بود

که به خاطر  اشیستبر و عضالن نهیتلخش که تو خوده دماغم بود، سرم رو باال گرفتم و با عبور نگاهم از س عطر
 .خمارش حل کردم یچشم ها یچونه اش بود، تو کینزد میکه نشسته بود یاختالف قد در همون حال

 یکم خودش رو جمع و جور کرد و به فاصله  هیبا اون حرکتم اون هم  طاق شد و نگاهم رو کج کردم، طاقتم
داد، باالخره لب هاش تکون خوردند و با لحن متأثر و حالت گرگون چهره اش  یشتریب یاجازه  نمونیب

ها و نا  یتاب یهمه ب نیچون واقعاً تحمل ا نمتیوضع و حال بب نیا یخواد تو یسوگند من دلم نم نیبب»گفت:
 «.هات رو ندارم یآروم
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 !گفت یداشت م یخدا اون چ یاز اندازه گرد شده بودند، وا شیهام از تعجب ب چشم

 یشدم و مدام تو یجنبه م یب دیکردم اخم هام رو ثابت نگه دارم نبا یم یدر حال بروز دادن بود اما سع لبخندم
جور حرف  نیبراش مهمم و از ا یلیداشت قبالً هم گفته بود که خ یزدم، خب چه ربط یدلم به خودم تشر م
که  دمیشده ام رو آروم باال کش ریبه ز سرکردم. نگاه دوباره  ینم یباف الیخ یخودم الک یها پس بهتر بود برا

 « ...بره، خب چون شیپ یجور نیخوام رابطه مون ا یمن نم»ادامه داد و گفت:

هول و  یرفتار کم یمتوجه  یلحظه ا یکردم. برا یبه دهنش فقط نگاه م رهیهام چهار تا شده بود و خ چشم
مسخره که چون خواهر سانم، از دهنش  یفقط از خدام بود که اون جمله  یعنیکه داشت، شدم.  یاضطراب

که  یکردم جور یم دارش هیرو نثار صورت خوش فرم و زاو یمحکم یلیخارج بشه چرا که قطعاً همون لحظه س
اون لحن  یناباور نیدر ع کبارهیکردم که  ی. همچنان منتظر نگاهش مشعوریب ینفهمه از کجا خورده، پسره 
که  ییعبوس داد با ابرو ها یهمون چهره  یعنی اشیخودش رو به صاحب اصل یمهربون و پر عطوفت باز جا

 !گارد گرفته بود همشده بودند داد، باز نسبت ب کیبهم نزد ادیز تیاز جد

 ...خوام یخب چون نم-

جا خورده کرد و رو  یکنه. نگاه یشتریمبل عقب گرد ب یرخساره که باعث شد رو یموقع  یاومدن ب اما باال و
 «.میمنتظرشون نذار نیاز ا شتریب میبر گهیپاشو که د یزنگ زده اگه بهتر ی... سحر چند بارزهیچ»به من گفت:

اما من هنوز »همون جلد بد اخالق و مغرورش، گفت: یکه باز هم رفته بود تو یدر حال ربدیاون حرف، ه با
 یلیقرصا همون طور که گفتم دوزشون خ نی. استین یکیاصالً موضوع کوچ نیجواب سؤاالم رو نگرفتم... ا

 «.تونه باشه یخطرناک م یلیسن خ نیا یباالست و مصرفشون، اون هم تو

 !خواست بگه؟ یم یچ یعنیفکر رفتم  یتو

 !از دهنش خارج بشه زیمحبت آم یکه به خودش گرفته بود قطعاً قرار نبود جمله ا یا افهیبا اون ق البته

 :دیبه طرفم اومد، کنارم نشست و با حلقه کردن دستش دورم پرس رخساره

 سوگند؟ یبهتر-

 ینم شو مگه حال و روزش الیخ یتو هم لطفاً ب میبر دیما با»گفت: ربدیکردم که رو به ه دییحرکت سرم تأ با
 «.میلطفاً اون قرصا رو هم بده که بر ستیخوب ن ،ینیب

 .زد یبا نگاهش به رخساره تشر یو عصب انهیشاک

بهت بگم  یاما... آخه چ یمواظبش هست شتریب یتو کنارش یکردم وقت ینگو، من فکر م یزیکه اصالً چ یکیتو -
 !بگم؟ یرخساره چ

ندارم، چون منم بهش گفته  یریتقص چیاما من ه»به من کرد و درجوابش گفت: یهم با شماتت نگاه رخساره
 « .کنه یرو ادهیز دیقرصا نبا نیبودم که تو خوردن ا
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شروع به زنگ خوردن  یبا لرزش بشیج یتو اشیکه دهنش رو باز کنه و جواب رخساره رو بده گوش نیاز ا قبل
ساکت شدن رو به رخساره باال اورد و بعد  یبه نشونه  و دستش رو دیکش رونیب بیج یرو از تو یکرد. گوش

 .جواب داد فیخف یبا سرفه ا ییبه صفحه اش و صاف کردن گلو یاز نگاه

داشتم اومدم  یکار بانک هی زهیچ ستمین کیب... بوت یعنی! نه، نه ؟یچ ؟یالو؟ جونم داَشم، خوبم تو چه طور-
 .امیتا منم ب تیتو برو سوئ یخوا یو انجام بدم، ماون

 یحیچه توض دید یاون حال م یاومد و من رو تو یاگه م یکم هول و دستپاچه بود به گمونم که سامان بود. وا هی
 !داشتم که بهش بدم

 .صورتم رو ماساژ دادم یو کم دمیکش یپوف کالفه

 ! مگه اون جاست؟نیحس ه؟یک یاون صدا نمی. ببامیخب برو منم م یلیتو؟ خ ییاالن کجا-

 :ادامه داد شایگوش یو با کم کردن صدا دیهم کش یجمع مکالمه اش بود، ابرو هاش رو تو اسمحو

. صد بار بهش گفتم یدون یکرده. پس تو هم م یدونه چه غلط یآره خودش م شعوره،یب یلیبهش بگو خ-
 یهمه رو جمع کرده واسه خودش مهمون شعوریب یپسره  گهیفهمه! آره د یمگه م ستیکارا ن نیا یجا تیسوئ

 ...رونکره اش  یو خفه کن که نشنوم اون صداصداش ربدی... جان هگهیگرفته و هزار غلط د

-... 

ً  ؟یندار یقربانت کار امیباشه داداشم م -  .فعال

 «.جا نیا ادیخواست ب یسامان بود م»گفت: یدادن نفس رونیرو قطع کرد و با ب یگوش

 :رو به من ادامه داد یباال بردن ابروهاش و طعنه ا و

 دونه؟ یسامانم م نمیجا بود. بب نیکه؟ خوب شد که زنگ زد وگرنه االن ا یدیشن-

 «.گم یرو م یکوفت یقرصا نیهم ی هیقض»که با اخم و تخم گفت: میدو پرسش گرانه تو صورتش زل زد هر

 :دمیدلم غر یحرص تو با

 .تیترب یب یپسره -

 :گفت ربدیخورده و نگران به رخساره نگاه کردم که مضطرب رو به ه جا

 «!یبهش نگ یزیوقت چ هی... یدونه  ینم نه»

 .کرد نییسرش رو باال و پا یزهره خند با

 !دونن؟ یهم نم ییو زندا ییپس البد دا-

 .خواد که اونا بدونن ی:اوهوم، به اونا هم نگو لطفاً چون سوگند نمرخساره

 «اون وقت چرا؟»کردن چشم هاش گفت: زیو با ر یشاک
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ً چ یی:چون من قصدش رو داشتم که به زندارخساره بهشون بگه و  یزیبگم اما سوگند دوست نداره فعال
 .دونه یخودش بهتر م ست،ین یخواد گفتنش کار درست یاون نم ینگرانشون کنه پس وقت

 .تکون داد نیبه دندون گرفت و سر به طرف یلب شیعصب یخنده  با

 !کرد، تو رو خدا خنده دار حرف نزن ینم یکار نیکه همچ دیفهم یداد و م یاگه عقلش قد م نیا-

رو به من  تیفرو کرد و با جد بشیرو داخل ج اشیکه زد نگاهش کردم که گوش یاز حرف تیحرص و عصبان با
 «.کنه یو نگران مداره من تیوضع نیشه، ا ینم یطور نیدکتر خوب ا هی شیپ میپاشو، پاشو بر»گفت:

 «.امینم ییمن با تو جا»صورتش گفتم: یو حالت تخسم تو تیهمون عصبان با

 :سوزوند تا اون، ادامه دادم یقلب خودم رو م شتریکه گفتنش ب ییو جمله ها هیپر کنا یبا لحن و

نگران  ،یو داشتو هوام یگم که چه قدر مواظبم بود ینترس به سامانم م ،ینگران من باش ستیهم الزم ن گهید-
 .یرو به طور کامل در حقش تموم کرد ینباش برادر

 شهیهم»گفت: تیهم گذاشت و با عصبان یچشم هاش رو محکم رو یلحظه ا یمنظورم شده بود و برا متوجه
 « ...فرق کوچولو کرده هیدفعه  نیتفاوت که ا نیبا ا یقدر لجباز نیهم شهیهم ،یکن یرفتار م یطور نیهم

 .ادامه داد یمکث با

 !چرا هان؟ گهیفهمم با خودت د یاالن با خودت... اما نم یول یکرد یقبل با من لج م یدفعه ها-

کنم  یکه بخوام م یآره باخودم لج کردم، اصالً هر کار»گفتم: یبلند یاز جام بلند شدم و با صدا ختهیگس افسار
 «.نگران من نباش گهیگفتم که د ستیبه تو هم مربوط ن

 .تر از قبل حرف رو براش شمرده تکرار کردم کممح

 .َن، باش-

 ربدیکم آروم بابا، ه هیچه خبر تونه »هر دومون باال رفته بود و رخساره با اعتراض رو به هر دومون گفت: یصدا
 .«شو الیخیالاقل تو ب

 .دیدست هاش رو بهم مال تیحرص و عصبان با

 .یحرفام رو بفهم یخوا یست چون نم دهیفا یکه هر چه قدر هم حرفم بزنم ب یقدر زبون نفهم نیا گهیآره د-

 نیلرزش دست هام شدم. واسه ا یشد و دوباره متوجه  یم نییام باال پا نهیو نفس تندم س ادیز تیعصبان از
 دنیبا کش دید یاون موضوع نشه دست هام رو محکم مشت کردم. رخساره که اوضاع رو بد م یکه متوجه 

 «.جا نیسامان پاشد اومد ا یدیوقت د هی میبر گهیسوگند بهتره د»م گفت:دست

 .از جاش بلند شد و با لحن کوبنده اش بهمون تشر زد ربدیاون حرف رخساره، ه با

 .دکتر خوب هی شیپ میریگفتم که م ،یرینم ییسوگند تو جا-
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 .شدم ریبه سمت پله ها سراز عیسر یلیبرم، خ ییکه عمراً باهاش جا نیا یصورتش و به معن یتو یپوزخند با

 .زد یکه مدام اسمم رو صدا م دمیشن یخش دارش از خشم رو م یصدا

 امیکه رخساره هم پشت سرم اومد. کوله پشت دیطول نکش یلیخ ستادم،یا ابونیاومدم و کنار خ رونیب کیبوت از
 .رو طرفم گرفت

 ؟یکرد یو قاط یها شد وونهیمثل د هویچته تو چرا -

 .رنگش کردم اهیدرشت و س یچشم ها یسرزنش نگاهم رو حواله  پر

 موندم که بازم حرف بارم کنه؟ یکردم م یکار م یچ-

 ؟یکرده بود هیافتاده بود؟ تو چرا گر یاصالً چه اتفاق-

 بگم تو یزیکه چ نیا بدون

 .شونه ام قرار داد یرو به راه افتادم که دنبالم اومد و از پشت دستش رو رو ادهیپ ی

 .نمیبب سایوا-

 .ستادیبه جلو مقابلم ا یکه با قدم ستادمیا

 شده اون چه وضع باال بود آخه؟ یچ نمیکن بب فیبا من چته پس؟ برام تعر-

 .نگاهش کردم تیعصبان با

 هان؟ چرا؟ کمیکه من بوت یگفت یچرا به مرتض-

 .کرد زیچشمش رو ر هیو  دیبه دندون کش یلب

 اون جا بود؟ یمرتض-

 .تو بلهبه لطف -

 ؟یشد یو عصب ختهیقدر بهم ر نیگفته که ا یخب حاال مگه چ-

! باورت ربدیه یتو چشمم زل زد و از احساسش گفت اونم جلو ییبگه؟! با کمال پرو یچ یخواست یم گهید-
 شه رخساره؟ یم

 .بغض ادامه دادم با

 ؟یفهم یرخساره داغون شدم، داغون. م-

 .و شرمنده بهم نگاه کرد متأثر
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خواهش  یبود و با کل بیاصرار کرد صداش عج یلیبغض نکن، خ یطور نیقربونت برم من، جون رخساره ا یاله-
پروندم و  یزیچ هی هویو بدم بودم نتونستم مدام جواب زنگ هاش یی. منم جانتتیبب دیو اصرار گفت حتماً با

 .قطع کردم

 .گونه ام یشد رو یقطره اشک بغضم

 یلیکه... رخساره خ یاز احساسش گفت، وقت ییپروا یبا ب یکه مرتض یخورد شدم اون هم وقت ربدیه یجلو-
 .یلیبرام سخت بود خ

خواد بگه، سوگند  یم یدونستم چ یگشت گفت مهمه چه م یاصرار کرد داشت دنبالت م یلیبه جون مامانم خ-
 .خوام یغلط کردم معذرت م

 .بشنوم یزیخوام چ ینم گهیترکه د یبسه رخساره سرم داره م-

 .نگاهش رو روم ثابت کرد ییدلجو با

 .بشه یجور نیخواستم ا ینم یببخش خواهر-

 یزیاومدم چ نییمن که پا»گفتم: یفوت کردم و بعد از مکث یکم بشه نفس یذره ا تمیکه از عصبان نیا یبرا
 «نگفت؟

 .نگاهم کرد دلواپس

 دمید یصورتش م یتمام اجزا یرو تو یشدت نگران ؟یفهمب یخوا ینگرانته باور کن چرا نم یلیسوگند اونم خ-
زنم و  یازش خواهش کردم که من باهات حرف م یکه ببرتت دکتر. کل ادیخواست ب یبه زور مانعش شدم، م

 .یاجازه بده که آروم ش

 :گفتم یو با لحن آروم دمیکش یآه

 «؟یقرصارو ازش گرفت نمیبه سامان نگه رخساره، بب یزیوقت چ هی»

ازمن  شتریب یلیبگه اون خ یبه کس یزی. نگران نباش فکر نکنم چیاز اونا استفاده کن گهید یگفت حق ندار نه،-
 هیاش  افهیق دم،یفهم یختیر یتاب اشک م یب یکه تو اون جور یوقت شیپ یچند لحظه  ونینگرانت بود ا

و ناراحتش  تیاذ یحساب اشکات دنیحس کردم د نه،یچرخوند که اشکات رو نب عیشده و صورتش رو سر یجور
 .کنه یم

 .لب زدم نیو غمگ کالفه

 .دلم رو نسوزون رخساره نیاز ا شتریب-

 .و تلخ، ادامه دادم یا هیچندثان یسکوت با

نتونستم  یحال حت نیاما با ا یابرا بودم دلم پر شد از خوش یانگار رو دمشیهفته د هیبعد از  یو... وقت-
رو  نیخواست هم یم یایکه باال ب نیقبل از ا یمن رو داره حت یاطر سامان هواخوشحالم باشم، اون فقط به خ

 .بهم بگه
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 .ستین یطور نیبه نظرم که ا-

 !هان نمیتونم بب یرو من نم ینیب یکه تو م ییزایپس چرا چ-

 .ینیبب یخوا ینم یو اون غرور احمقانت یچون تو همش به فکر لجباز-

 .آلود نگاهش کردم غضب

 کنم و التماسش کنم که بهم توجه کنه؟ ییبرم دوست داشتن رو ازش گدا یخوا ینکنه م هیچ-

 دهیفا یواقعاً ب ره،یتو حرف تو کتت نم الشیخ یب»فوت کرد و با شل کردن شونه هاش گفت: ینفس کالفه
 .میست بهتر بر

که گفته  یرسپشت سرهم سحر و ساناز به ناچار به آد یبحث با رخساره به خاطر زنگ زدن ها یاز کم بعد
 یفشرد. نم یدستش گرفته بود و م یهام رو تو قهی. اصالً حوصله نداشتم و سردرد هم چنان شقمیبودند رفت

 .برام جدا بود ربدیاز ه هاکه رخساره گفته بود حساب اون  یخواستم از دستم ناراحت بشند چون همون طور

خوردن اون قرص ها  یکردن تو یرو ادهیها و سرزنش هاش به خاطر ز تیرخساره مغزم رو با نصح میبرس تا
 .داشتم یرو قدم بر م ادهیپ یتوجه به حرف هاش آروم تو یو ب تیاهم یبه کار گرفته بود که ب یحساب

 ریهاشون از د یرفتند و من هم با توجه به گلگ یم یا گهید یبه پاساژ و مغازه  یو دخترا مدام از پاساژ سحر
کردم. دو سه  یاز اون از دستم دل خور و ناراحت نباشند تو انتخاب بهشون کمک م شتریکه ب یم واسه ااومدن
 یمساعد ادیکه حال ز نی. با امیبود دیپاساژ و مراکز خر یدر حال گشت و گذار تو یرو همون طور یساعت

شون رو  یو اون خوش حال دیخودم رو خوب نشون بدم و خر هیسحر و بق یکردم جلو یم ینداشتم اما سع
 .خراب نکنم

ً یمون رو خسته کرده بود و هوا هم تقر یهمگ یحساب ادیز یگرد ابونیخ  ستادهیا ابونیشده بود. کنار خ کیتار با
پامون ترمز  یجلو ربدیبعد ه ی قهینبود و چند دق طورنیباشند اما ا یا گهید نیکردم منتظر ماش یفکر م م؛یبود

 یباهاش رو به رو بشم اون هم بعد از اون دعوا همکردم باز  یبود و اصالً فکر نم دهیرکرد. رنگ از صورتم پ
 «شد؟ داشیاز کجا پ نیا». آروم کنار گوش رخساره گفتم:میبا هم داشت کیبوت یکه تو یمفصل

 .باال انداخت یا شونه

 .سحر بهش زنگ زده دیدونم، شا ینم-

دست دخترا، صندوق عقب رو  یاون همه پاکت تو دنینشسته بود با اشاره سحر و د نیماش یکه تو یحال در
 دیکه خر نیو سحر هم بعد از ا دهینشست و سپ نیماش یباز کرد. ساناز زودتر تو لیوسا ییجا به جا یبرا

نشسته بود  ربدیه ارجلو کن یصندل ینشستند. سحر رو نیماش یهاشون رو داخل صندق عقب گذاشتند، تو
سوار  ن؟یستادیچرا ا»گفت: میبود ستادهیرو به من و رخساره که سر جامون ا نیماش ی شهیدادن ش نییبا پا و

 «.گهید نیش



 

 
352 

به  فیاون بشم. رخساره هم هاج و واج و بالتکل نیخواست سوار ماش یمن و رخساره بودند اما دلم نم منتظر
که تا نصفه  یا شهیخم کردم و از ش یبودم سرم رو کم ستادهیا نیکه با فاصله از ماش یکرد. در حال یمن نگاه م

 «.میریممنون سحر جون ما خودمون م»بود، گفتم: نییپا

. با اون حرفم رفتیهم م یاخم هاش تو دید یافتاد طبق معمول تا من رو م ربدیلحظه نگام به ه هی ی واسه
 نیبه ا یاِ دوباره شروع کرد»فت:گ نیسقف ماش یشد و با گذاشتن دست هاش رو ادهیپ یساناز از در کنار

 «؟یمعن یب یتعارف کردنا

 یم دیهرجا بر نیزود باش هیچه حرف نیا گهیسوگندجان سوارشو د»حرف ساناز سحر هم گفت: یادامه  در
 «.خب متونیرسون

 نیفرمون ماش یداده بود و دست هاش رو رو هیتک یهم به صندل ربدیشروع به اصرار کردند، ه ییسه تا هر
 !میمنتظرش گذاشت یادیکه ز نیا یعنی نیزد و ا یدراز کرده بود و آروم روش ضربه م

 نینبود و به اصرار داخل ماش ی. واقعاً چاره امیبرام اومد و بهم اشاره داد که سوار ش ییچشم و ابرو رخساره
دستش  هیکه با  یدر حال ینفس دنیبه خودش حرکت داد و با کش ربدیه نیماش یمون تو. با نشستنمینشست

، سرش رو به عقب چرخوند. نگاهم یصندل یکرد، با گذاشتن دست آزادش رو یچرخوند و کنترل م یفرمون روم
که پشت سرش پارک شده  ینیماش یتفاوت نگاهش رو گرفت و با بررس یتلخ ب یروش ثابت شد اما با لبخند

 .کج کرد ابونیرو سمت خ نیبود آروم ماش

بغلم گرفتم.  یدست هام رو تو یزونیآو یناراحت و دلخور بودم و با لب و لوچه  یابهاش حس ییاعتنا یب از
 .مون شده بود یکه باعث معطل یکیبود و تراف شهیشلوغ تر از هم یها کم ابونیخ

 یرو نگاه م رونیدادم و ب کهیت شهیزد. سرم رو به ش ینم یحرف یو کس میلشکر شکست خورده شده بود مثل
 .رو طرف صحبتش قرار داده بود، شکسته شد ربدیسحر که ه یبا صدا نیکردم که باالخره سکوت داخل ماش

 ؟یقدر ساکت و دمق نیچته چرا ا گهیتو د ربدیگن اما ه ینم یزیچ یامروز و خستگ یرو ادهیکه به خاطر پ هیبق-

شاگرده نفهمم جر و بحثم  نیبا اخرده  هیفقط  ستین یزیچ»بهش نگاه کردم که معنادار گفت: نهیآ یتو از
 «.ختهیکم اعصابم رو بهم ر هیشده و 

 !بود ییپسر پر رو عجب

ً یدق رو برده  فشیتشر شیوقت پ یلیاش با منه. حاال خوب بود فرگل خانمم خ هیمتوجه بودم که منظور کنا قا
 !بود

 !شده بودم آخه چرا اون قدر پرمدعا بود؟ یعصب یهم من رو نفهم خطاب کرده بود و با اون حرفش حساب باز

رو  گهید یکیخب چرا »گفت: ،یپر معن یهمرا با لبخند ینگاه میبه عقب چر خوند و با ن یسحر سر درجوابش
 «؟یاریبه جاش نم
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که  ربدیهم من و هم ه میهردومون متوجه منظورش شده بود یعنیدونستم که مخاطب اون جمله منم،  یم
فعالً که »حرف رو عوض کرد و گفت: عیکم جا خورده بود و سر هیشد. از حرف سحر من ثابت  ینگاهش رو

 «خوش گذشت؟ چه طور بود؟ دیخر ی. راستستین میدختر بد میکن یباهاش سر م

 .کرد یخنده ا و

 گه؟یهم د یرو نیمثل الشه افتاد یجور نیکه انگاره کوه کندن چرا ا دهیساناز و سپ-

 یوا»مشغول بود گفت: اشیبا گوش یگذاشته بود و حساب دهیسپ یشونه  یکه سرش رو رو یدر حال ساناز
خواد همه  یداره آدم دلش م یقشنگ یلیخ یزایجا چ نیآخه ا م،یکرد یرو ادهیکه چه قدر پ یدون ینم ربدیه
 «.بخره زویچ

سوگند جون »به من و بعد هم رخساره که طرف در و کنارش نشسته بود، گفت: یبا جلو اوردن سرش و نگاه و
 «.خسته شدن یلیخ میتو زحمت انداخت یو رخساره رو هم کل

 .نگاهم کرد نهیآ یاز تو دی. نگاهش چرخیکن یپرون کهیبود که باز ت یحرف ساناز کاف هی همون

 !وگندخسته شدن مخصوصاً س یلیخسته نباشن، واقعاً هم امروز خ-

 :باال انداخت و گفت ییدر ادامه ابرو و

 «ست؟یطور ن نیا نه؟»

 :دینگاهش کردم که ساناز کنجکاو پرس یجا خورده بودم، آب دهنم رو فرو دادم و عصب یحرفش حساب از

 ربد؟یتو ه هیمنظورت چ نمیبب-

 نیخسته ان از ا یلیاونام خ دمینداشتم، آخه د یمنظور»گفت: یزود جمعش کرد و با حرکت لب و دهن یلیخ
 «.نظر گفتم

 .:آره واقعاً ممنون بچه هاسحر

هم  یرو یبود و با حرص دندون ومدهیزد اصالً به مذاقم خوش ن یحرف م هیبا گوشه کنا یکه اون جور نیا از
گفت، تو هم  دیخسته نباش دیالبته به تو هم با»جواب نذاشت و گفت: یالبته رخساره هم حرفش رو ب دمییسا

 «!ینبود کاریاال بکه ماش

 .هیهو یکه جواب ها دیفهم یم دیکم خنک شده بود، با هیو دلم  دمید یم نهیآ یچپ چپش رو تو نگاه

کرد  یمن گذاشته بود و تا اون لحظه ساکت بود نگاه مرموز یشونه  یرمق تر از همه سرش رو رو یکه ب دهیسپ
 «!ه؟یرمز د؟یزن یحرف م یطور نیا ه؟چرایچ انیجر»و گفت:

رخساره اومدم و خواستم ادامه نده که باخنده رو به  یبرا ییچشم و ابرو ،ینیها با عقب نش یپشت صندل از
 «.تو هم گهید یا غهیچه ص یبابا رمز یچیه»گفت: دهیسپ
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که  یهمه ساکت بودن نه به االن، تنها کس شیپ ی قهیکه تا چند دق نینه به ا»زد و گفت: یهم لبخند سحر
 «.سوگندهگه فقط  ینم یزیچ

 «!گفتن مونده یواسه  میحرف یا گهیمگه د»لب گفت: ریآروم و ز ربدیه که

که آروم گفته بود اما چون تمام حواسم بهش بود و به دهنش چشم دوخته بودم با حرکت لب هاش  نیا با
 :دیبود پرس دهیشن ییزایچ هیمتوجه حرفش شده بودم. سحر هم که انگار 

 ربد؟یه یگفت یزیدرست، تو چ دمینشن-

 «.دمینشن ی! اما درست و حسابیکه گفت نیمثل ا یول»تکون داد که سحر گفت: یمنف یبه نشونه  یسر

 :و رو به سحر گفت دیخند طنتیش با

 «.یکرد یو جمع محواست دیمشکل خودته با نیا گهید نیا»

 .آروم به بازوش زد یو ضربه ا دیخند

 .ربدیه یبدجنس یلیخ-

 :به بدنش و تکون دادن گردنش گفت یبا کش و قوص نیاون ب ساناز

 «.میاما وقت نشد بخر دمید زیچ یمن کل میرو نرفت گهید یجاها یلیخ میایگم چه طوره فردا هم ب یم»

براش  نیکه حس ییایکار کنم امروزم خدارو شکر با باز یتونم تازه آرش رو چ ینم گهینه من که د ی:واسحر
 .کنه یم تیاذ یکل ادیاورده بود سرگرم شده بود. اگه ب

 .رونیب میر یبعد م یمامان شیپ مشیذار یم شهیهم میکنه اون جا که هست یم یآدم رو عاص قاً،ی:دقدهیسپ

 .میبر گهیروزه د هی:خب پس ساناز

سوگند  یراست»:و لحن پرذوقش گفت یخاص جانیبعد از اون حرف، سرش رو به سمت من چرخوند و با ه و
 «؟یدیرو د هیاون پسر چشم رنگ

 :بهش نگاه کردم که گفت متعجب»

 « ...گهیهم بامزه بود د یلیپسر فروشندهه که خ همون»

وحشتناک  یچپ و چپ بهش نگاه کرد و بعد از چشم غره ا هی نهیآ یاز تو ربدیقبل از تموم شدن حرفش ه اما
 «.مرگ»و لحن محکم و کش دارش گفت: تیبا عصبان

خود  یجا گهیبودم اون که د دهیکرخ یحساب چاره،یساناز ب یاون چشم غره پر تشر به جا دنیمن که با د واال
 !داشت

گرده شده از استرس و  یباره قورت داد و با چشم ها کیگفته و آب دهنش رو  یمتوجه شده بود که چ تازه
 « ...نداشتم فقط یمنظور ربدیجون ه»ترس ستپاچه گفت:
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. دندیخند یم زیر زیر دهیکرد فرو خورد. رخساره و سپ ینم دایبراش پ یحیلبش حرفش رو که توج دنیبا گز و
 یزیچ هیزهر مار... سانازه به قرآن اعصاب ندارم »بهش نگاه کرد و پر حرص گفت: نهیآ یاز تو ظشیبا اخم غل

 «.گما یبهت م

 .مداخله کرد سحر

 .بچه ها گهیاِ بسه د-

 .من که کامل حرفم رو نگفتم یکن یم یقدر زود قاط نیگفتم که تو هم ا ی:خب مگه چساناز

 «.کنم الل شو پس یحرفم رو تکرار نم گهیساناز د»گفت: دیپرتهد

ادامه نده.  گهیساناز زد و ازش خواست که ساکت بشه و د یآروم آرنجش رو به پهلو دهیسپ ربد،یاون حرف ه با
 !چه قدر هم که پر جذبه بود

خودشون و رفتارشون،  یکردم تا اون حد رو یفکر نم یعمه هاش حساسه ول یرو یرخساره گفته بود حساب البته
 .و بُرنده اش خوشم اومده بود زیت یحال چه قدر از اون اخالق و جذبه  نیبا ا یباشه ول یرتیمتعصب و غ

ازم گرفته بود. با تر کردن  یبیز عجتابم کرده بود و آروم و قرار رو به طر یب یحساب نهیآ یموحشش از تو ینگاها
بود سر گرم کردم. دخترا  امیکوله پشت زونیکه آو یکیگرفتم و خودم رو با عروسک کوچ نییلب هام سرم رو پا

 .ساکت شده بودند گهیهم د

رخساره،  یشدند حت ادهیپ ی. همگمیعمه گل رخ بود یخونه  یو سرم رو باال گرفتم؛ جلو ستادیاز حرکت ا میماش
 میعمه بلکه تصم یشدم اما نه به قصد رفتن به خونه  ادهیرو آروم باز کردم و پ نیدر ماش یدین هم بعد از تردم

 .دمبه خونه باباجون برگر  ابون،یکنار خ ینیداشتم با گرفتن ماش

 :دستم نگاه کردم و رو به سحر گفتم یرنگ رو یو نقره ا لیساعت است به

 «.شده رمیچون واقعاً د نیندار یبرم کار دیسحرجون من با گهید خب»

 «اِ کجا؟»متعرض و همزمان گفتند: دهیاون حرف، ساناز و سپ با

و ساناز همچنان مصر بودند که  دهیکه شام رو بمونم. سپ نیا یپشت سر هم شون برا یبعد هم اصرار ها و
 «.برم دیبا یجان ول دهیممنون سپ»گفتم: دهیزدم و رو به سپ یشب رو بمونم. لبخند

 :کرد ادامه دادم یبه رخساره که مردد نگاهم م یبا نگاه و

 .رمیم یینداره تنها یرادیخواد بمونه ا یاگه رخساره م-

بمون »داد، رو به من گفت: یو ساناز م دهیگرفت و به سپ یم ربدیرو از ه دیخر یکه پاکت ها یدر حال سحر
 «.کنن یهمه دارن اصرار م نیبچه ها ا گهید

 .موندم یمامان جونم نبود حتماً م هییارم تعارف که ندارم اگه بحث کالس و تنهاآخه صبح کالس د-
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با  یفتیخوام از درست ب یخب نم یلیخ»مهربون گفت: یست به ناچار با لبخند دهیفا یاصرارش ب دید یوقت
قبل  یمث دفعه  ینر یاصرار کنم ول نیاز ا شتریتونم ب ینم یاما چون کار دار یدوست دارم بمون یلیکه خ نیا

 «.ایب شتریب مییجا نیتا ما ا یپشت سرتم نگاه نکن

ً »پهن گفتم: یهم گذاشتم و با لبخند یرو یچشم  «.چشم حتما

مامانم بهم اس ام اس  مییجا نیرفت بگم، راستش امشب ا ادمی»رو سمت رخساره کشوندم که گفت: نگاهم
 «.دمیزده االن د

 .نیداخل بچه ها، خسته ا دیرب گهیخب د رم،یخودم م ستین ینه مشکل-

 نیصندوق ماش ربدیداخل رفتند. ه یو همراه با رخساره و تکون دادن دست دندیصورتم رو بوس دهیو سپ ساناز
 گهیخب د»بود گفتم: ستادهیبدرقه کردنم ا یمن رد کرد. رو به سحر که برا یداد و نگاه گذراش رو از رو نییرو پا

 «.نمتیب یبا اجازه سحرجون م

که متعجب  دمیخواستم برم صدام زد. سمتش چرخ یکه م نی. ازش جدا شدم و همدیکردو صورتم رو بوس بغلم
 «کجا؟»گفت:

 «!تونم برم یم یخودت گفت»تر گفتم: متعجب

 یا گهید نیبا ماش یخوا یهست که نم ربدیشده. بعدشم تا ه کیتار نیهوا رو بب ؟یی:خب آره اما تنهاسحر
 ؟یبر

 .بودم هول

 .تونم برم یبا خودم منبا-

بود، رفت. با  نگینشسته بود و منتظر باز شدن در پارک نیماش یکه تو ربدیتوجه به حرفم، به طرف ه بدون
 .دنده عقب گرفت. سحر باز به طرفم اومد گه،یحرف زدن با هم د قهیرفتن سحر و چند دق

 .گفتم برسونتت-

 .رم یخودم م ستین یازیممنون سحر جون گفتم که ن-

 یواقعاً ناراحتم م یبگ گهید یکلمه  هی»نگام کرد و انگار که بچه شده باشه گفت: یحالت بامزه و قهر آلود با
 «.یکن

 .قبول کردم تیمعذور یباز هم نه بگم و با قرار گرفتن تو دمیکش یخاطر رد کردن دعوت شام، خجالت م به

کردم و  یدو مرتبه خدا حافظ م،یرفت نیف ماشمنتظرم بود. همراه سحر به طر  نیماش یتو یبا فاصله ا ربدیه
 .زد حیمل یکرد و در جلو رو برام باز کرد. لبخند یشیخواستم در عقب رو باز کنم پ یکه م نیهم

 .حاال سوار شو-
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 ً سحر که پشت سرمون  یجلو نشستم. با تکون دادن دستم برا یصندل یرو ت،یموقع یتو یریو با قرارگ اجبارا
تونستم  ینم یگرفتم. حت یم یشتریو من هر لحظه استرس ب میشد یحرکت کرد. از سحر دور تر م نیبود ماش

 .زنگ خورد اشیکه گوش نیزدم و نه اون تا ا یبود که نه من حرف م نیبهش نگاه کنم. جالب تر ا

خصوصش م یرو از جا یافتاد و مجبور شد خوده گوش نیگوشش بذاره که کف ماش یرو تو یخواست هندزفر یم
 که متوجه منظورش نشدم، ییصفحه انداخت و با باال دادن ابرو ینگاهش رو رو شهیبرداره. مثل هم

 :داد جواب

 ؟یشده مرتض یچ-

 .ابرو هام افتاد ونیم یوار رفتم و ناخواسته گرهوا یاسم مرتض دنیشن با

 !کار داشت یچ یعنی اما

 .شنفتن یکردم برا زیهام رو ت گوش

 یم شتیپ امیتونم ب یمن االن کار دارم داداشم، نم یمرتض نیب ؟یاز عصر تا حاال چند بار زنگ زد یدون یم-
 ادیزنم که ب یزنگ م نیصبر کن االن به حس ی... ولامیکه ب ستمین یتیاما االن تو موقع ستیدونم حالت خوب ن

 ...شتیپ

-... 

 .دهیکه به آخر نرس ایدن یکن یم یطور نیبابا آخه داداش من تو چرا ا یا-

ابروش  یو باال پروندن تا زیآم طنتیش یتر کرد و با لبخند کیرو به گوشش نزد یبه من گوش یبعد از نگاه و
 «!یعزا گرفت یجور نیتو ا ستیدختر که قطح ن»گفت:

 !که چه قدر هم پرو بود یکامال گرد شده بود وا تیهام از عصبان چشم

 ً  .کنه امیو عصب ارهیمن رو در بداشت با حرف هاش حرص  یسع کامال

 یدیتمام و تر یهم در جواب با بدجنس ربدیگفت که ه یدونم چ یشدم اما نم ینم یمرتض یحرف ها متوجه
باشه مگه  شیتو زندگ یا گهیکس د دیخب حاال توهم، اصالً... خب اصالً شا»جمله هاش بود، گفت: یکه تو

 « ...رو به زور دوست داشت یشه کس یم

 تیو با حرص و عصبان رمیخودم رو بگ یچون نتونستم جلو یقاط ییداغ کردم و جورا یاون جمله حساب دنیشن با
هول کرده بود و با  یاون کارم حساب دنیبوق گذاشتم و فشردمش. با د یلحظه دستم رو محکم رو هی یتو

 یم یکه سع یحال . درتمدستم رو برداش عیرو بالفاصله قطع کرد که من هم سر یگوش یمختصر یخداحافظ
به طرفم  یرو نگه داشت، پر خشم و عصب نیو چرخوندن فرمون ماش تیکرد تعادلش رو حفظ کنه با عصبان

 :سرم داد زد یبلند یبرگشت و باصدا

 !؟یکن یرم م هویچرا  میکن یتصادف م یگ یتو دختر؟ نم یشد ونهیمگه د-

 « ...اما نه تو فقط من میکرد یکاش تصادف م یآره، اصالً ا»و با خارج شدن از کوره گفتم: یبلند تر یصدا با
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که راه گلوم رو بسته بود. واقعاً کم اورده بودم و از اون همه تنگنا و عاجز  یبودم و بغض رمیازش دلگ یحساب
دوونده  شهیقلبم ر یکه تو یاحساسو ناتوان بودن در برابر  یچارگیبودن، قلبم به درد اومده بود، از اون همه ب

 .دمیبغض آلودم نال یاکرده بود. با عجز و صد ریتسخ یرحم یبود و وجودم رو با ب

 .کشم یکشم... نم ینم نیاز ا شتریب گهیچون واقعاً د-

خواستم بازش  یبردم و م نیبشه. دستم رو سمت در ماش ریو هر آن ممکن بود اشکم سراز دیلرز یام م چونه
خواستم باهاش حرف  یحال نم نیبود اما با ا یرو زد و در قفل شد. از کارش عصب نیقفل ماش عیکنم که سر

. باز هم دلم رو با حرف هاش مو ساکت بود نیکه بخوام قفل در رو برام باز کنه. خشمگ نیا یحت ایبزنم و 
 !حرف بزنه یبا مرتض رحمانه درموردم یتونست اوت قدر ب یشکونده بود، چه طور م

 ...فهموندم یاون حس رو بهش م یرو که دوستش دارم اونه چه طور یفهموندم کس یبهش م یچه طور آخه

 انداخت و یبه گلوم چنگ م شتریها بغض ب زیفکر کردن به اون چ با

 خوردم؛ چه قدر که با وجود همه اون دل شکستن هاش یحسرت م شتریکردم ب یلحظه که بهش نگاه م هر
تونستم  ینم گهیهنوز هم دوستش داشتم و چه قدر سخت و عذاب آور بود که اون حس رو فقط من داشتم. د

 دنیشده بودم. با د فیع. چه قدر در برابرش ناتوان و ضهیگر ریزدم ز هویو  دیخودم رو کنترل کنم، بغضم ترک
کرده بود  شونشیکم کنه. اشک هام باز آشفته و پر تشیداشت از عصبان یو سع دیکش یهام کالفه پوف هیگر

 :و پر مهرش صدام زد میکه با لحن مال ختمیر یدر آروم کردنم داشت. هم چنان اشک م یو سع

 تو رو، نگام کن با توام؟ نمتیسوگند بب-

 :لب زد شمونیقرار و پ یکرده کرده بود. ب اموونهیکه چه قدر اون لحن مهربون و آرومش د یوا

با  یلیخ ینبود. خب... خب راستش رو بخوا نیخواستم ناراحتت کنم، به جون سامان قصدم ا یش نمببخ-
 یآور ادیهنوز هم به خاطر اون شب و  دیدونم شا یکارات و بفهمم اما نشد نم نیا لیخودم کلنجار رفتم که دل

 !حد نیدم اما نه تا ا یکه بهت حقم م یتلخ ازم دلخور و ناراحت یاون خاطره 

 :تمام ادامه داد یو آشفتگ یجیبا گ و

اون قدر  ،یریبگ دهیو نادمن یکن یم یسع هیبق یجلو ؟یکن یرفتار م یطور نیآخه مگه من قتل کردم که تو ا-
 نیکنن! بب یبهم نگاه م یبیجور عج هیکنم همه دارن  یکه همش فکر م یکن یباهام سرد رفتار م هیبق یجلو

بره  شیپ یطور نیا زیهمه چ یشب لعنت هیخوام بخاطر  یباشه، نم یطور نیامن و تو  یخوام رابطه  یمن نم
 .دوست ندارم سامان ناراحت بشه

 !کردیم ییازم دلجو یبار بدون فکر کردن به سامان به خاطر خودم اون جور کیبار،  کیشد فقط  یم یعنی

 .کرده بود امیآشفته و عصب ییجورا هیکرد.  یم یآور ادیرحم شده بود و سامان رو بهم  یباز هم ب اما

 .زدم یگونه پس زدم و زهر خند یهام رو محکم از رو اشک

 یکه فکر نم نیو ا ارین ادمیشدنم رو ب ریقدر تحق نیمن اون شب رو فراموش کردم تو هم فراموش کن پس ا-
 .بره شیپ یچه طور ایباشه و  یکه رابطه مون چه طور ستیپس مهم ن مینیرو بب گهیهم د میبخوا گهیکنم د
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 یعنینمم؟یرو بب گهیهم د گهید ستیاون وقت چرا قرار ن»اون حرفم با جا خورده و آشفته تر از قبل گفت: با
 «شم؟ یمتوجه نم یچ

 .واضح ست یلیمنظورم خ-

 .کرد یا یعصب ی خنده

همه فرار  نیا لیماست دل نیب یاما... پس چه مشکل یاون شب رو فراموش کرد یگ یفممهت م یواقعاً نم-
 یواسه  یمدت حت نیا یتو یکه باهام رو به رو نش نیبخاطر فرارکردن ازمن و ا یتو حت ه؟یکردنات از من چ

 !یومدیهم ن هیسحر و بق دنید

اون فرار کردن  یهمه  لیبگم. منه احمق دوستش داشتم و دل یزیتونستم چ ینگاه کردم اما هم چنان نم بهش
 .ت و سخت خونه کرده بودقلبم سف یبود که تو یهام عشق

 دیفرمون کوب یصورتم رو برگردوندم که محکم دستش رو رو یحرف چیه بدون

 ؟یچ یعنیرفتارا  نیا هیچ ایمسخره باز نیتونم بپرسم خانوم چشونه؟ اصالً ا یپس م-

سوگند با من رو راست باش »تر اورد و گفت: نییکم صداش رو پا هیبلندش چشم هام رو بستم که  یازصدا
 «.خوام کمکت کنم یبجون سامان فقط م

 «.شه یم رمید»ادامه نده گفتم: گهیکه د یخشک طور یتفاوت و با لحن یب

 .شدیلبش که محو نم یگوشه  یعصب یتکون داد و باز هم همون خنده ها یسر

 .نم! باشه اصالً بجهیبگ یزیچ یخوا یکه نم نیا یعنی نیا-

کردم. اون هم ساکت بود و  یرو حرکت داد. ساکت بودم و فقط رو به رو، رو نگاه م نیماش تیبعد با عصبان و
 !کرده بود یدونم چرا اون همه راه رو طوالن یگفت. نم ینم یزیچ

مرتب  اشیبکنم. گوش یتونستم اعتراض ینم یرفت و حت یم یا گهید یزد و از جا یهارو دور م ابونیخ مدام
 هیکالفه  یشده بود با حالت رهیکه به رو به رو خ یداد. در حال یجواب اون رو هم نم یخورد اما حت یزنگ م

 .کرد یم نترلشفرمون و ک یاش رو هم رو گهیگذاشته بود و دست د اشیشونیپ یدستش رو

بار از ترس  کی قهیند دقکه چ زیو هول انگ یدزدک یکردم، از اون نگاه ها یبهش نگاه م یرکیز ریو ز یواشکی
فکر  نیبه ا یذاشتم. وقت یهم م یو مضطرب چشم هام رو رو میدزد ینگاهم رو م عیکه متوجه بشه سر نیا
 ریدل گ ینشست و حساب یدلم م یتوباره غم عالم  کی نمشیتونم بب ینم گهیکردم که با برگشتنم به باغ د یم
 .شدم یم

و  میخواست زود برس یکردم، اصالً دلم نم یرو پرکرده بود و با لذت تنفسش م نیماش یعطر تلخش فضا یبو
 شتریو ب نمشیتونستم بب یم شتریب یجور نیداشتم چون ا تیرضا یکرده بود حساب یکه راه رو طوالن نیاز ا

 .کنارش باشم
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خواستم  یرو زد و در بازشد. م نیباباجونم توقف کرد. قفل ماش یخونه  یباالخره جلو یگرد ابونیخ یاز کل بعد
حداقل  ؟ینیقدر با من سرو سنگ نیپس چرا ا ستین یزیاگه چ»دلخور گفت: یبرم که آروم و با لحن نییپا

 «جواب بده بعد برو

 یبرا یبگم و واقعاً حرف یزیتونستم چ یدلخورش کرده بودم اما باز هم نم یخودم بدم اومده بود که اون جور از
 یو دور باشم هر چند که خواسته  رمیبود که ازش فاصله بگ نیتونستم بکنم ا یکه م یکار گفتن نبود و تنها

 ادهیپ نیکه به طرفش برگردم از ماش نی. بدون اختمیر یاون همه بهم نم یطور نینبود اما حداقلش ا میقلب
 نیزم یرو رو نشیماش یها کیشدن الست دهیکش یشده بود و فقط صدا سیشدم، صورتم دوباره از اشک خ

 .شده یازم عصبان یلیبود و معلوم بود خ یگوش خراش یهم صدا یلیکه خ دمیشن یم

 ینگرانش کرده بود ب یجون که اون حالم کمنداشتم و به اصرار مامان یحوصله بودم و حال چندان مساعد یب
بود  داریسحر ب یانجون از کله کالس و آموزشگاه شدم و اجباراً خونه موندم. آقاجون قرار بود برگرده و مام الیخ

 یمختصر یبودند. صبحانه  اطیکردن ح روبستن کوچه و آب و جا سهیها مشغول ر هیو با چند نفر از همسا
 اطیها به ح وهیکمک و شستن م یخواستم برا یاومدم. م رونیاز آشپز خونه ب زیخوردم و بعد از جمع کردن م

 ریاون قدر درگ ستادم،یتلفن ا زیهم کنار م یو با مچاله شدن صورتم تو دیچیشکمم پ ریز دیشد یبرم که درد
شکمم آروم و  یخورد با گذاشتن دستم رو یبرده بودم. تلفن مرتب زنگ م ادیرو هم از  خشیتار یبودم که حت

. دیچیگوشم پ یرخساره تو یبعد صدا یتلفن برداشتم و لحظه ا زیتر شدن به م کینزد یبرا یبا ضعف قدم
 .شکمم فوت کردم و جواب دادم ریرد کردن درد ز یبرا یسنف

 سر وقتم؟ یبفرست یخوا یرو م یباشه رخساره خانوم؟ باز ک ریخ یزنگ زد یاول صبح هیسالم، چ-

 «.و بپرسم نکبتخب خواستم حالت هیکوفت تو هم، چ»که زده بودم گفت: یخور از طعنه ا دل

 خونه ام؟ یدونست یاز کجا م-

 .یحال ضیجونت گفت مر ؟مامانیخوب نمیبب یزنگ زدم تو خواب بود یگفت، چند بارمامانجونت -

 دم،یچون خوب نبودم مامان جون اجازه نداد برم و منم باز خواب یخواستم برم کالس ول یاوهوم ساعت هشت م-
 تو چه خبر؟

 شبه؟یمنظورت د-

 ن؟یآره، شام اون جا بود -

 نگفت؟ یزیچ نمیاوهوم، بب-

 :دمیحرفش نبودم و پرسشگرانه پرس متوجه

 ؟یک-

 .نیباهم رفت روزیآخه د گهید ربدیگم ه یرو م یک یدون ینم یعنیزهر مار -

 .هیگر ریدست و پا زدم ز یو ب فیضع یبگه؟! بازم جر و بحث و بعدشم که مثل دخترا یخواست یم یچ-
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 «.طور نیپس که ا»سکوت کرد و بعد متفکرانه گفت: یا قهیدق

 شده؟ یچ چرا مگه-

 شیو هر چه قدر هم سحر به گوش ومدیخونه ن گهیکه تو رو رسوند د نیبعد از ا یعنی ومدیاصالً ن شبیآخه د-
رفته  میدیسراغش رو گرفت که فهم نینگران بود و از سامان و حس یلیعمه خ گهیزد خاموش بود. د یزنگ م

 .اونا شیپ

 :آروم گفتم یبودم و بعد از مکث مردد

 «بود؟ خوب»

 !خوب باشه دیبه نظرت با رونیزنه ب یکنه و م یخاموش م وشیگوش یوقت-

 «.فردا مراسم چهلم آقاجونه تو باغ یراست»بسنده کردم که گفت: یآه دنیکش به

 :و غم زمزمه کردم یناراحت با

 !واقعا چهل روز گذشت؟ یعنی-

 .یدون یناراحتت کنم فکر کردم م یخواستم اول صبح ینم-

 دیگرده و با یگفت، امروز که باباجونم برم یزد و م یبه هر حال بابا حتماً تا شب بهم زنگ م دمینه االن فهم-
 .گردم باغ یبرم گهیفردا که پنج شنبه ست د یفرودگاه دنبالش ول میبر

 .برگردن یاِ به سالمت-

 .ممنون-

 .مراقب خودت باشه قربونت برم شتریکم ب هیکم کار دارم زنگ زدم فقط حالت رو بپرسم  هیمن برم  گهیخب د-

 .یباشه، بازم ممنون که زنگ زد-

 .قربانت خداحافظ-

 واریکنار د ربدیرخساره درمورد ه یرو با فکر کردن به حرف ها یا قهیرو سرجاش گذاشتم و چند دق یگوش
 یبرا یفسفرار از افکار درهم و شلخته ام بعد از فوت کردن ن یشده بود و برا شونیپر یذهنم کم ستادم؛یا

 .رفتم نییکمک پا

کمک کردم. خاله  هیانجام کارها به مامان جون و بق یتو ینداشتم ول یکه حال و روز درست و حساب نیا با
شوهرش  یبه خاطر سفر کار ایهم از جنوب اومده بودند و فقط خاله افسانه نبود که گو ریام ییو دا نیریش

 .شده بودند شیک یراه

 تیهم به خاطر اون درد اذ یکردم که حساب یم ییرایپذ هیکه داشتم مدام سر پا بودم و از بق یوضع کمردرد با
اومده بود از همون  شیکه براش پ یبودم. مامان و بابا هم اومده بودند و سامان هم بعد از فرودگاه به خاطر کار

 .ومدیخونه ن گهیجا رفت و د
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 .گذشت یبالش ماز اومدن آقاجون از فرودگاه و استق یساعت کی

شلوغ بود  یبغلش کرده بودم. خونه حساب ریدل س هی دنشیدلم واسش تنگ شده بود و به محض د یحساب
 یایاز سرو صدا هاشون سرسام گرفته بودم و با خستگ یکردند. حساب یم طنتیمدام ش کیکوچ یو بچه ها

فرش شده  اطیحبرگردند خونه هاشون.  یخواست هرچه زود تر اون شب تموم بشه و همگ یکه داشتم دلم م
ً یپهن شده بود، تقر اطیح یکه تو لیطو یبود و بعد از خوردن شام دور سفره ا رفتن شدند.  یهمه آماده  گهید با

شب به سمت اصفهان  یبچه هاشون قبل از دوازده  یبه خاطر کالس و مدرسه  نیریو خاله ش ریام ییدا
زود به باغ برگشتند و قرارشد که  یلیآقاجون خ چهلم یخاطر دانشگاه و کاراحرکت کردند و بابا و مامان هم به 

 .من هم فردا برگردم

ً یبودم. خونه تقر دهیکش یآرامش به خونه برگشته بود و نفس راحت باالخره  یاز مهمون ها و اون همه آدم خال با
 .موندگارشد جون که به اصرار مامانجونشده بود البته بجز خاله احترام، خواهر مامان

 یلیکه داشت خ یگذشت اما هم چنان سرحال و سرزنده بود و با وجود سن یبودمش م دهیکه د یاز زمان یلیخ
بلند و الک زده اش بود که  یبرام جالب و بانمک بود ناخن ها یلیهم که خ یزیبود. چ یو زن به روز یپر انرژ

کم  هیچون خود من با اون سن،  بودهم برام خنده دار  ییجورا هیزد و  یچشم م یرنگ قرمز بدجور تو یغیج
اتاقش مشغول جا به  یاومد از اون رنگ الک ها بزنم. باباجون تو یم شیکرد و کم پ یمعذبم م غیزدن الک ج

جا. رفتم و کنار  نیا ایدختر قشنگم ب ایب»زد و گفت: یبود. در زدم و داخل رفتم، لبخند لشیجا کردن وسا
 .زد یرو بوسه ا امیشونیپ« نشستم.

 سامان کجا رفت پس؟ نمیبابا، بب زیچه قدر دلم برات تنگ شده بود عز-

. خب سفر چه ادی یم دنتونیکار داشت حال باز واسه د ییجا هیطور، سامان هم  نیفداتون شم منم هم یاله-
 طور بود؟

 .به روم زد یلبخند نشیدلنش یچهره  با

 .بود یتو مامانجونت خال یجا ،یخوب بود انشالله که قسمت بشه بر یلیخ-

 «.بود یمامانجون خال یفقط جا رمینخ»گفتم: یزیر یو چشمک باخنده

 «.از دست تو»گفت: یحرفم خنده اش گرفته بود با تکون دادن سر از

خسته بود. با  یرفت و بنظر که حساب یهم م یرنگش کدر شده بود و پلک هاش آروم رو یطوس یها چشم
کم  هیتا  رمیم نیایبه نظر خسته م گهیخب د»هم قرار دادم و گفتم: یچروکش پلک رو یدست ها دنیبوس

 «.دیاستراحت کن

 .حرفم تشکر کرد دییتأ با

 .کن یخستم کردم، پس از خاله احترامت عذر خواه یلیخ یکه کوتاه بود ول نیآره راه با ا-

 .ریحتماً شبتون بخ-
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سالم  عیمن سر دنیشدم که کنار خاله احترام نشسته بود و با د یپسر جوون یاومدم که متوجه  رونیاتاق ب از
 «.یخسته شد یلیتو هم خ نیبش ایسوگند جان ب»کرد. با تعجب جواب سالمش رو دادم که خاله احترام گفت:

 «.خاله محلقاته یسوگنده نوه »درادامه رو به اون پسر جوون با اشاره به من، گفت: و

 .دیباز سمت من چرخ نگاهش

 .من، پسر نگارمه یرضاست نوه  نمیا-

 نیگف یهمون سوگند خانومه که م شونیپس ا»کرد گفت: یم یادآوریکه خاطرات رو  یزد و با لحن یلبخند رضا
 «!میبود یبا هم هم باز ایتو بچگ

 !اومد ینم ادمیآدم رو  نیکردم، وا آخه من اصالً ا یو حالت جاخورده ام بهش نگاه م رتیباح

سن من و اون  نیب یتیسال سن داشت و آخه چه سنخ یس کیاز کجاش دراورده بود؟! تازه نزد گهیرو د نیا
 !بود

 نیبهم نگاه کرد و با لحن تحس ظیغل یاز من بزرگ تر بود. خاله احترام با لبخند یهفت و هشت سال هی قشنگ
 «.طور خوشگل هزار ماشاال نیو همچه قدر بزرگ شده  ینیب یآره پسرم م»گفت: یزیبر انگ

قدر شناسانه به چهره  ینامحسوس، لبخند یکه ازم کرده بود فقط تونسته بودم با شرم ییها دیو تمج فیتعر با
 .و مهربونش حواله کنم نیدلنش ی

ساله که  یحدوداً س یبردن خاله احترام اومده بود. پسر یطور که مامانجون گفته بود رضا از اصفهان برا همون
 .مؤدب و با نزاکت بود یلیدر برخورد خ

بوده که چون تو  نیبودن من و رضا، ا یخاله احترام متوجه شدم که منظورش از هم باز یها فیحرف و تعر با
دوست داشته و هر  یلیبودم رضا هم من رو خ یا یو دوست داشتن نیریش یدختر بچه  یلیخ یدوران بچگ

 .کرده یم یبا من باز یاومده کل یباباجونم م یوقت به خونه 

به رضا و خاله احترام رو به من  یگذاشت و کنارم نشست. بعد از تعارف چا زیم یرو رو ییچا ینیس مامانجون
 :دیپرس

 دخترم؟ دیباباجونت خواب-

 :گفتم و با لبخند رو به خاله احترام ادامه دادم یا بله

 .خسته بودن یلیکنم چون خ یگفتن از تون عذرخواه-

انداخت  یگردن م یداشت و تو یرنگش رو از چشمش برم ییو طال فیظر نکیکه ع یاحترام در حال خاله
 «.گهیخب سفر خسته کننده ست د هیچه حرف نینه دخترم ا»گفت:

 :به سرش رو به من ادامه داد یبا تکون آروم زیم یاز رو یبا برداشتن استکان چا و
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. اون موقع انگار یعوض شد یلیاما خ شیبود سه سال پ نتیریدختر خاله ش یعروس دمتیکه د یبار نیآخر-
 .خودت یواسه  یشد یاالن ماشاال خانم یول یزد یبچه تر م

به رضا  یکردم. بعد از نگاه یحرف به صحبت هاش گوش م یزدم و ب یهر حرف خاله احترام مدام لبخند م با
 «.کنه یم سیخونه البته تو دانشگاه هم تدر یعمران م یرضاجان مهندس»گفت: ضیعر یبا لبخند

از  شیخورد و با لحن ب اشییکم از چا هیهم داشت  یو ظاهر خوب دیرس یبه نظر م یتیکه پسر باشخص رضا
 :دیاش خطاب به من پرس مانهیاندازه صم

 سوگند؟ یخون یم یتو چ-

 ،یچیفعالً ه»نامحسوس گفتم: یتونستم حرف بزنم با خجالت یکم معذب شده بودم و راحت نم هیکه  نیا با
 «.هنوز وارد دانشگاه نشدم یعنی

رضا جان »که به چهره اش گرفته بود گفت: یو حالت بامزه ا یاون حرفم خاله احترام رو به رضا با لحن جد با
 «.همه به سوگند جون هم کمک کن هیاگه درساتون شب نیبب

رشته اش با  شونیا ینه مادر»خنده اش گرفته بود با خنده سر تکون داد و گفت: که از حرف مادر بزرگش رضا
 «.کنه یفرق م یلیمن خ

 دیدونم گفتم شا یخب چه م»گفت: اشییاز چا گهیکمه د هیگفت و در ادامه بعد از خوردن  یکش دار "وا"
 «.یاونم مثل تو باشه بهش کمک کن یدرسا

خب پس هدفت قطعاً »به صورتش، گفت: یجد یحترام، رو به من با حالتصورت خاله ا یتو یبعد از لبخند رضا
 «ه؟یپزشک

 «.انشالله اگه بشه و قبول بشم، بله»آروم گفتم: یو لحن یریهمون شرم و سر به ز با

 .هم گذاشت یرو یچشم مطمئن

 .یخوا یشه که م یم یزیقطعاً همون چ-

کم  هیگفتند. خاله احترام بعد از  یا "انشا الله"حرف رضا همزمان با هم  دییاحترام و مامان جون هم در تأ خاله
 :لب مشغول ذکر گفتن بود، گفت ریز حشیمن رو به مامانجون که با تسب یصورت و چهره  یشدن تو قیدق

 «.خودته البته به جز رنگ چشماش یایجوون هیگم محلقا چه قدر شب یم»

سر رو  شیقلوه ا یلب ها دنیانگار به گذشته ها رفته باشه با برچکه  ی. طوردیباز نگاهش سمت من چرخ و
تو خوشگل بود و بر و رو داشت تا دلتم بخواد خاستگار،  یبه اندازه  اشیجونتم تو جوونمامان»تکون داد و گفت:

 «سوگند جان؟ یتو چ نمیبب

طور هم  نیکم جا خورده و هم هیاز اندازه پر حرف بود. از سؤالش  شیب یبود ول یخوب و مهربون یلیخ زن
مشغول کرده  اشیمادر بزرگش، خودش رو با گوش یبودم. رضا هم با لبخند به حرف ها دهیخجالت کش یکم
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حاال حاال فرصت انتخاب داره  رمآره اما دخت»به من کرد و در جواب گفت: یا دارانهیبود. مامانجون هم نگاه خر
 «.زوده براش یلیواالن خ

 دمیبا یو قشنگ یخانم نیطوره، ماشاال دختر به ا نیالبته که هم»کرد و گفت: دییحرفش رو تأ احترام هم خاله
 یبا عروسکاش بفرستن خونه  یکه دختر رو تو ده سالگ ستیما ن یدوره  گهیخاستگار داشته باشه. بعدشم د

 «.شوهر محلقا جون

گرم شد. مامانجون و خاله احترام  یحساببا اون حرف هر دو به گذشته و خاطراتش سفر کردند و چونه اشون  و
از اندازه حوصله سر بر شده با اجازه گرفتن به اتاقم رفتم. رضا  شیبحث شون ب دمید یگرم صحبت بودند و وقت

 .شده بود کارهاشاز  یسر هیکه همراه خودش اورده بود مشغول انجام  یهم با لپ تاپ

باره ازهم گسست.  کیجون رشته از افکارم رو مامان یبودم و غرق افکار مشوشم بود که صدا دهیپهلو دراز کش به
 .خواست با من حرف بزنه یکه سامان زنگ زده بود و م نیمثل ا

اومدم. خاله احترام و رضا نبودند و مثل  رونیکه داشتم از جام بلند شدم و از اتاق ب یفیو و با دل درد خف آروم
که مامانجون براشون آماده کرده بود، رفته بودند. سامان پشت خط منتظر بود،  یبه اتاق دنیوابخ یکه برا نیا

 .رو برداشتم و جواب دادم یگوش

 الو...؟-

 «؟یبود دهینکنه خواب نمیسالم، بب»سامان که گفت: یبعد صدا یلحظه ا و

 ؟یومدیپس چرا ن نمی. ببدمیسالم، نه هنوز نخواب-

 یمامان یخواستم باهاش حرف بزنم ول یم نمیب یو باباجون رو م امیکم کار داشتم فدات شم، حاال بعداً م هی-
 .گفت خوابه

 ؟یباغ ییخسته بود، االن کجا دهیآره خواب-

 ؟یکرد یکار م ی. چربدیه شیپ تمینه سوئ-

اسمش هم  دنیشن ی، حتمحابا شروع به کوبش کرد یصورتم رنگ به رنگ شد و قلبم ب ربدیاسم ه دنیشن با
 .دمیتسلط به اون حالم کش یبرا یکرد. نفس یدستپاچه ام م

 ؟یکن یکار م یبودم ت... تو چ دهیاتاقم بودم، خب دراز کش یتو-

 «.یکنم طبق معمول شب زنده دار ینم یکار خاص یعنی ،یچیه»کرد و گفت: یا خنده

 :دمیپرس یبود و با کنجکاو دهیچیپ یگوش یتو ییبا حرف زدن سامان صداها همزمان

 اون جا؟ هیچه خبر نمیبب ادیم ییصداها هیاما -

 «!خوندنش گرفته هویموقع شب  نیکه ا ربدهیه یفقط صدا ست،ین ینه خبر خاص»خنده گفت: با
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نبرده  ادیباغ خونده بود از  یرو که تو یهنوز اون ترانه ا دم،یشن یخواست من هم صداش رو م یقدر دلم م چه
 .صدام زد یناآرومم بودم که سامان چند بار الیگوشم بود. مسخ افکار و خ یخوش آهنگش تو یبودم و صدا

 الو... سوگند؟... سوگند؟-

 ب... بله؟-

 ؟یساکت شد هویتو چرا  ییکجا-

 .کردم ینه داشتم به حرفات گوش م-

رو بهت بده که  یمان جون گفتم گوشدلم برو بخواب مزاحمت نشم دلتنگ صدات بودم به ما زیعز گهیخب د-
 .تو رو هم بشنوم یصدا

شد  یکه از کنارم رد م یبراش فرستادم، مامان جون در حال یقربون صدقه اش رفتم و از پشت تلفن بوس یکم
بودند.  دهیکه خاله احترام و رضا خواب ایتر حرف بزنم، گو واشیازم خواست که  ،ینیب یبا گذاشتن انگشتش رو

 :گفتم یتر کردم و با لحن آروم کیه گوشم نزدرو ب یگوش

 «.قطع کنم دیسامان؟ با یندار یکار»

 «مهمونا رفتن؟ یهمه  نمیحاال؟ بب یزن یحرف م واشیقدر  نیچرا ا»گفت: متعجب

که  نیهم یواسه  دن،یاتاق خواب یجا موندن. االن هم تو نیآره اما خاله احترام و نوه اش آقا رضا امشب رو ا-
 .زنم یآروم حرف م یجور نیا

 «اِ مگه رضا اون جاست؟»اون حرفم جاخورده گفت: با

 :دمیتعجب پرس با

 !مگه؟ شیشناس یم-

 ی. اگه مگهیرضام د شهیموقع ها پ شتریب رمیبا هم، اصفهان که م میباشه دوست یبشناسم، هر چ دیچرا نبا-
 .اومدم یدونستم حتماً م

 !دونستم یچه جالب نم-

 مونن؟ یاون جا م یتا ک-

 .فکر کنم صبح برن-

 یخواهر گهیسالمم رو بهش برسون. خب د ینه ول ای امیکنم ب یدونم وقت م ینم»مکث کرد و گفت: یا لحظه
 «؟یندار یکار یقطع کنم تو چ دیبا

 .ریشبت بخ یکه زنگ زد ینه مرس-

 .فردا نمتیب یم ریباشه فدات شم شب تو هم بخ-
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رختخوابم  یسرم برداشتم و رو یبه اتاقم برگشتم. شالم رو از رو دنیخواب یرو سر جاش گذاشتم و برا یگوش
خونه خاموش شدند و از  یچراغ ها یبعد هم همه  ی قهی. چند دقدمیپهن شده بود دراز کش نیزم یکه رو
 .هم رفتند یزود خوابم گرفت و پلک هام رو یلیخ ادیز یخستگ

**** 

رفتن شده بودم. خاله احترام و  یرو جمع کرده و آماده  لمی. وسادارشدمیساعت نه بود که از خواب ب صبح
آشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودند. سالم کردم که جواب  یبودند. خاله و باباجون تو دارشدهیرضاهم ب

 زیم یرو رو اشیدستم استکان چا یساک تو دنیگفتند. بابا جون با د ریسالمم رو دادند و هر دو بهم صبح بخ
 «دستت؟ یتو هیساک چ نیتو کجا بابا جان، ا»سشگر گفت:گذاشت و پر 

 «نگفت؟ یزیگردم باغ، مامان جون بهتون چ یدارم بر م»ابروم رو باال دادم و گفتم: یتا

 .نگاهش رو بهم دوخت متبسم

 !بود بابا جون نیقدر قدمم سنگ نیا ؟یبر یخوا یحاال که من اومدم م-

دوست  یلیراستش خ د؟یزن یکه م هیچه حرف نیاِ باباجون ا»دلخورم گفتم: شیو با نگاه کم و ب دمیورچ یلب
 «.آخه امروز مراسم چهلم آقاجونمه یداشتم بمونم ول

 .تکون داد:گ یاون حرفم متأثر سر با

 .سر خاک میایور م نیبودن. باشه دخترم برو. من و مامانجونتم از ا ینینازن یلیمرد خ امرزتشونیخدا ب-

بودن، نور به  یو بزرگ فیآقاجونت رو واقعاً مرد شر امرزهیخدا ب»حرف بابا جون گفت: دییم در تأاحترام ه خاله
 «.قبرشون بباره

 تکون دادم و یتشکر سر ینشونه  به

 :ام دادم و رو به خاله احترام گفتم گهیدست به دست د کیرو از  ساکم

 «باغ خاله جون؟ دیارینم فیشما تشر نمیبب»

دهنش همراه با خوردن چند قلپ آب،  یگذاشته بود برداشت و با گذاشتنش تو زیم یرو که رو یقرص
 گهیساعته د کیاصفهان  میبرگرد دیاما امروز نوبت دکتر دارم با امیخواست ب یممنون خاله جان، دلم م»گفت:
 «.میفتیراه ب دیهم با

 .زدم یلبخند

 .خوشحال شدم دنتونیاز د یلیخ-

 :گفتمدر ادامه رو به بابا جون  و

 «مامانجون کجاست؟ یمن برم. راست گهید خب»

 «.کرد دخترم یداشت رخت خوابارو جمع م»ذاشت گفت: یدهنش م یرو تو یکه قند یحال
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 .آها، ممنون-

اومد و  رونیاومدم. مامان جون همزمان از اتاق ب رونیاز باباجون و خاله احترام از آشپزخونه ب یاز خداحافظ بعد
اومدم. مامان جون به زور لقمه  رونیاز خونه ب یمفصل یو بعد از خداحافظ دمیسمتش رفتم. صورتش رو بوس

 اطیکه در ح نیراه ضعف نکنم. هم نیوقت ب هیدستم چپونده بود و از خواسته بود حتماً بخورمش که  یرو تو یا
رفت. سالم  یور م نیرو باال داده بود و با ماش نی. کاپوت ماشدمیدر د یرضا رو جلو دمیو چرخ دمیرو بهم کوب

 «.ریسالم صبح بخ»پهن گفت: یبشاش و لبخند یکردم که سرش رو باال اورد و با چهره ا

دستم نگاه کرد و اون هم پرسشگرانه  یبه ساک تو یلحظه ا یگفتم که برا یریهم سالم کردم و صبح بخ من
 :سؤال کرد

 «؟یریم ییجا-

 .گردم باغ یآره دارم برم-

 .همون لبخند پهنش نگاهم کرد و آروم سر تکون داد با

 .شه یم یدو سه ماه یعنی دمش،یوقته که ند یلیسامان چه طوره؟ خ یطور. راست نیآهان که ا-

 .دیشناس یرو م گهیدونستم هم د یکه زنگ زد گفت بهتون سالم برسونم. نم شبیخوبه اتفاقاً د-

 شبی. اتفاقاً ددمشیند گهیهست که د یهمون طور که گفتم دو سه ماه یول مینیب یو مهم ادیآره اصفهان ز-
 .شماره اش رو گرفتم و بهش زنگ زدم اما خاموش بود دمیتا رس

 .رو به باال انداختم یشونه ا متعجب

 .چون خطش رو عوض کرده ن،یزنگ زده باش شیقبل یبه شماره  دیروشن بود که! البته شا یول-

بهم  ودشیجد یدونستم، خب پس شماره  یاِ نم»اورد و گفت: رونیب بشیج یرو از تو اشیاون حرف گوش با
 «.بده

 نیشه که ا ینم یلیچون خ ست،یاالن تو خاطرم ن نیرو بخواراستش »کردم و گفتم: یکم با لب و دهنم باز هی
 «.خط رو گرفته

 ش؟یندار تیخب مگه تو گوش-

 !ندارم یآخه من گوش-

 :نگاهم کرد باتعجب

 شه؟ یمگه م-

 میفعالً ندارم آخه گوش یعنی»جمع شده گفتم: یاون همه تعجبش خنده ام گرفته بود و با خنده ا دنید از
 «.گم بهتون زنگ بزنه یم یشکسته ول

 .کرد یحالت پر تعجب خودش خنده ا از
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 .باهاش حرف بزنم یکار هیخواستم در مورد  یممنون ازت. آخه م-

 .گم یچشم بهش م-

 :که عزم رفتن کنم گفت نیا قبل از و

 «؟یریم یبا چ یراست»

 .اشاره دادم یاصل ابونیکوچه و خ یانتها به

 چه طور؟ رمیبگ نیماش ابونیکنار خ رمیخب م-

 «رسونمت؟ یم یاگه بخوا»زد و گفت: ینیاون حرف لبخند دلنش با

چند تا کتاب  یبرم کتاب فروش دینه ممنون آخه سر راه با»کج کردم و با تشکر کردن گفتم: یرو به سمت سرم
 «.ندازم یشمارو تو زحمت نم گهید رم،یبگ

 «.رسونم یم ییجا هیخب تو رو هم تا  رمیبگ لهیوس یسر هی دیاتفاقاً منم با»گفت: بالفاصله

 .رم یخودم م ستمیبه زحمت شما ن ینه راض-

 «برسونمت؟ ییجا هیلطفاً اجازه بده که تا »هم گذاشت و گفت: یچشمش رو رو هی

 ...اما-

 .داد نییرو پا نیماش کامپوت

 .اما نداره سوار شو-

 .رو برام باز کرد نیبا اون حرف در ماش و

 .نیبش-

 یا قهیجلو نشستم. بعد از دق یصندل ینتونستم حرفش رو رد کنم. تشکر کردم و رو گهیکه کرد د یاصرار با
داشت  یکه برخورد گرم نیکوچه حرکت کرد. با ا خودش هم سوار شد و با گرفتن دنده عقب و خارج شدن از

کوتاه سؤال هاش رو  ییازد و من فقط با جواب ه یکم معذب بودم و اون مدام حرف م هیاما من همچنان 
شدم و از رضا به خاطر  ادهیکتاب خونه پ یکرد. جلو یرد م ای دیینه حرفش رو تأ ایبا گفتن آره  ایدادم  یجواب م

قبول  رمیمزاحم نباشم و وقتش رو نگ نکهیا یهرچند که اصرار داشت تا باغ برسونتم اما برارسوندنم تشکر کردم 
 .نکردم

 ینیو با تکون دادن دستم ماش ستادمیا ابونیکنار خ یچند کتاب ضرور هیکتاب خونه رفتم و بعد از ته داخل
 .نشستم و حرکت کرد نیماش یجا دادم و خودم هم تو یصندل یپام توقف کرد. ساکم رو رو یجلو

عرض  یپر شده بود از بنر ها وارید یشلوغ بود و همه درحال رفت و آمد بودند. رو یباغ حساب یورود یجلو
دلم گرفت و با  یشده بودند. حساب دهیدر کنار هم چ یجلو بیرنگ که به ترت دیسف یو تاج گل ها تیتسل

 .شده بودم دلتنگشه ام افتاد، چه قدر گون یاشک رو یآقاجون با پلک زدن یعکسِ بنر شده  دنید
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کردم خودم  یم یشلوغ بود و پر رفت آمد. سع یاز سر دل، داخل رفتم. اون جا هم حساب قیعم یآه دنیکش با
و  یشن ریکردن مس یو فرز با ط عیسر یلیرو به رو نشم خ یکه با مرتض نیپنهون کنم و از ترس ا هیرو از بق

باال  یبرداشتم و خودم رو به طبقه  مگذشتند، سمت پله ها قد یکه از کنارم م ییتندم به کسا یسالم دادن ها
گذاشتم و به اتاقم رفتم. ساکم رو  یجا کفش یبودند و باال خلوت بود. کفش هام رو تو نییپا یرسوندم. همگ

هم رنگش  یدما پا نیهمراه با شلوار ج یرنگ یرو رو با پانچ نازک و مشک رونمیانداختم و لباس ب یگوشه ا
شکمم جمع شد،  ریز ریکه باز هم همون درد نفس گ ستادمیا نهیآ یو جلو ردممعاوضه کردم. شالم رو به سر ک

دردم نشستم.  نیتسک یرو برا یا قهیهم مچاله شده بود و سمت تختم رفتم. پنج دق یصورتم از شدت درد تو
ز رو یم ی. کشویروز نیهمچ یاون هم تو ارمیتونم دووم ب یم یدل درد چه طور نیدونستم امروز با ا یاصالً نم

کم بهتر شدم و  هیکه  نینکردم. بعد از ا دایپ یزیو رو کردم اما چ ریضد درد، ز یکردن مسکن و دارو دایپ یبرا
 ریسراز نییکه از پله ها سمت پا نیرفتم. هم نییدردم کمتر شد، از جام بلند شدم و با خارج شدن از اتاق و پا

بودند و با هم حرف  ستادهیخونه آقاجون ا یجلو کهطور رخساره افتاد  نیو هم دهیدم چشمم به سحر و سپش
 دهیشون رفتم. سالم کردم که هر سه به طرفم برگشتند و سپزدند. خرامان خرامان با همون درد به سمت یم

 «!میدیتو؟ واال ما زودتر از تو رس ییکجا»بغلم کرد و گفت: عیسر

 یبیعج زیچ»با طعنه گفت: دهیباال انداخت و رو به سپ ییبغلم کرد و سالم داد. رخساره ابرو یهم با لبخند سحر
 «!کشم پس؟ یاز دستش م یمن چ نیبرسه، بب ریجون، سوگند عادتش که همه جا د دهیسپ ستین

 «.شد آخه سر راه رفته بودم کتاب خونه رید یکم هیآره خب »محو زدم و گفتم: یلبخند

 «شما چه خبرا؟ نیخوب»گفتم: دهیدر ادامه رو به سحر و سپ و

 .هم گذاشت یرو یبا لبخند چشم سحر

 ؟یتو چه طور م،یفدات شم خوب یمرس-

 :به صورتم از درد، جواب دادم ینیچ با

 .ستمیمنم بدک ن یه-

 .پرسشگرانه بهم نگاه کرد دهیسپ

 ؟یچرا ه-

 .فوت کردم ینفس

 .که باباجونم اومده بود همش سرپا بودم شبمیخورده کمر درد و دل درد دارم، د هیآخه -

از صورتم پر محبت و متأثر از  یطرف دنیاون حرف به طرفم اومد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد، با بوس با
 «االن؟ یتو بشم من، خوب یفدا یاله»حالم گفت:

 .کم بهترم هیآره -

 «.الاقل یخورد یم یزیچ یمسکن هیخب  ده،یقدر رنگت پر نیگم چرا ا یم»کرد و گفت: یهم نگاه رخساره
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 .نبود یاتفاقاً تو اتاقم دنبالش گشتم ول-

 .سوگند جان دمیداخل بهت م میدرد دارم حاال رفت یواسه  فمی:من تو کسحر

 ساناز کجاست؟ یممنون. راست-

 .بود نایزهره و م شی:داخل پدهیسپ

و  کیکوچ یکه لب ها یبدو بدو به طرفم اومد و در حال یرعلیکه ام میبا دخترا مشغول حرف زدن بود همچنان
 «.الیسوگند دوشتو ب یآج»داد سرش رو باال گرفت و گفت: یخوش فرمش رو تکون م

گوشم  یکوچولوش رو رو یبردم که دست ها کشیبه روش، سمتش خم شدم و گوشم رو نزد یلبخند با
 «.دادش سامان دوفت که صدات تونم تالت داله»و بچگانه اش گفت: نیریحن شگذاشت و با ل

 :دمیکردم و پرس یرو ماچ محکم لپش

 جون؟ یرعلیخب کجاست حاال ام-

 :تر از قبل گفت نیو نمک نیریش

 «.خونه توچولوت شیپ»

لختش  یموها یتو یکردم و دست یشده بود و دو مرتبه لپش رو ماچ آبدار یخوردن نیکه چه قدر شر یوا
 .دمیکش

 .یبر یتون یباشه تو م-

و رو به  دیهم لپش رو محکم کش دهیبراش رفت. سپ یکه بره رخساره بغلش کرد و قربون صدقه ا نیاز ا قبل
 :دیمن با خنده پرس

 گفت تو دوشت حاال؟ یم یچ-

 .زدم شونه باال انداختم یکم رنگ لبخند

 .گردم یکار داره بر م یچ نمیببکه سامان ته باغ، کارم داره. برم  نیمثل ا-

 «.ایداخل بعدش ب میریپس ما هم م»بغلش گرفته بود گفت: یکه دست هاش رو تو یهم در حال سحر

و  ربدیه یبودم که متوجه  یخونه درخت کیرفتم. نزد یگفتم و از شون دورشدم و به طرف خونه درخت یچشم
خواستم باهاش رو به  یزدند. نم یبود و با هم حرف م ستادهیسامان شدم. اون هم اون جا بود، کنارسامان ا

که متوجه اومدنم شده  نیهمون لحظه سامان صدام زد. مثل ا یرفتن عقب گرد کرده بودم که تو یرو بشم و برا
 .سر دادم و ناچاراً راهم رو سمتشون کج کردم قیعم یبود. نفس

 یسامان حساب یر به سراغم اومده بود و جلوکم مضطرب بودم چرا که باز هم همون حس خجالت و سرزنشگ هی
 اشیگوش یکه به صفحه  یرفتم و سالم کردم. سامان در حال کشونی. نزدرمیاش بگ دهیبرام سخت بود که ناد
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 یکه با ژست خاص یبود و در حال ستادهیهم دست به کمر ا ربدیشده بود جواب سالمم رو زمزمه وار داد، ه رهیخ
 !تر شده بود پیروز ها خوشت ی هیرد. چه قدر هم که امروز از بقکرد سالم ک یبهم نگاه م

 یآخر بسته بود و گردن خوش تراشش حساب یاش رو تا دکمه  قهیکه  یپلماتید قهیرنگ و  یمشک یرهنیپ
جذاب و مردونه تر  یاش رو حساب افهیق ش،یبود تا ته ر شیر گهیکه البته که د یشیکرد و ته ر یم ییخود نما

کردم البته اون  یم اشیبررسدماغم بود. مسخ بودم و با دقت  یتو مینگم مستق گهیکرده بود، عطرشم که د
 !کرد یبه من نگاه م بیکم عج هیهم 

 .و متفکرانه بهم چشم دوخته بود دیرس یمرموز به نظر م یلیخ

و با شرم چشم ازش گرفتم. سرش رو  عیشدن، سر ایمحفوظ به ح یبود برا بینه کیسامان که برام  یصدا با
 :دیباال اورد و پرس اشیگوش یصفحه  یاز رو

 تو؟ یاومد یک-

 «.شه یم یربع هی»باشم گفتم: یکردم عاد یم یکه سع یدهنم رو قورت دادم و در حال آب

کرد و با  کیارفرو کرد، در ادامه چشم ب بشیدستش بود داخل ج یرو که تو لشیهم گوش ربدیاون حرف، ه با
 :دیتمام پرس ییپرو

 حاال؟ یاومد ریقدر د نیچرا ا ؟یکجا بود-

اون سؤال و  یبهش چشم دوخته بودم که سامان هم در ادامه  اشییزده و جا خورده از اون همه پرو شگفت
 «؟یاومد ریقدر د نیآره چرا ا»جوابش گفت:

لجم گرفته بود انگا نه انگار که روز قبلش اون همه با  یحساب اشییهم فشردم. از پرو یرو یحرص دندون با
 !برده بود ادیرو از  زیهمه چ عیچه قدر سر میهم جر و بحث کرده بود

 ً  یمنظور با خونسرد نیکردم. به هم یاندازه اش کم م یب یکم از اون گستاخ هی دیحرصم گرفته بود و با واقعا
 «.هیکاف یکه تو باش نیاورده؟ هم شیرو پ ینبودن من مشکلمگه »تمام و لحن لج درار و پر طعنه ام گفتم:

 هیسامان دستپاچه شده و  ی. کامالً مشخص بود که جلودیچند لحظه رنگ از چهره اش پر یاون حرفم برا با
چه طرز حرف زدنه  نیاِ سوگند ا»هم بهش برخورده. سامان هم جا خورده از لحن حرف زدنم گفت: ییجورا

 «ه؟یمنظورت چ

 .بهم رفت یزیر یدر ادامه چشم غره  و

 .شه یو ناراحت م یکن یم یشوخ یشه که دار یوقت متوجه نم هی-

کرد  ینگاهم م ظیغل یکه با اخم ربدیزدم و رو به ه یساختگ یکم هول کرده بودم، لبخند هیکه  یحال در
 «هو؟یکردم بابا، چت شد  یشوخ»گفتم:

 ً نگاهش به من بود،  کهیدرحال یعصب یکنم و با لبخند یم یقش بازسامان دارم ن یبود که جلو دهیفهم کامال
 «.نه داداشم ناراحت نشدم»خطاب به سامان گفت:
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 .ادامه داد دیکش یپرتشر که برام خط و نشون م یتمسخر و نگاه با

 .کنه یم یکامالً متوجه شدم که داره شوخ-

 «؟یکارم دار یچ ینگفت»خالص شدن بالفاصله رو به سامان گفتم: یبود و برا ینیسنگ جو

 .رو به طرفم گرفت یبود بسته ا یکه هنوز هم ازم شاک یحال در

 .ریرو بهت بدم، بگ نیخواستم ا یم یآهان خوب شد گفت-

 :دمیبشم پرس قیدق یبه جعبه  نکهیا بدون

 ه؟یچ نیا-

 «؟ینشد از جعبه اش متوجه یعنی»اشاره به جعبه گفت: با

کارت  میس هینه اما  ای یو دارکارتت میدونم س ی! نمگهید هیگوش»تو دستش نگاه کردم که گفت: یجعبه  به
کنه چون من خودم وقت نکردم برم  میکه برات تنظ ربدیدم به ه یاول م ستین میهم توشه البته تنظ دیجد
 شتریب ماتشیخودشه از تنظ یبرات گرفت، مثل گوش ونیگفتم که اونم رفت و ا ربدیبه ه نیهم یواسه  رم،یبگ

 «.ارهیسر در م

 .نگاه کردم ربدیخورده به ه جا

 .گرفتم حاال ینبود خودم م یازیاما ن-

 ...دوستش داشته باش دوارمی:امسامان

 .شروع کرد به زنگ خورد و جواب داد اشیقبل از تمام شدن حرفش گوش و

 .خب منتظر باش خودم اومدم ؟یی:الو...؟ جانم...کجاسامان

 «.کنم شییراهنما رمیدر منتظره م یاز دوستامه، جلو یکی»گفت: ربدیرو قطع کرد و رو به من و ه تلفن

 :ادامه داد ربدیرو به ه و

 «.ید یکه بذار بعداً انجام م یتون یکن البته اگه االن نم میرو براش تنظ نیتوهم ا-

کنم  یم مینه تو برو، االن تنظ»گفت: یرو به من زد و با بدجنس یج دراربودم که بگه نه اما پوز خند ل منتظر
 «.منتظر بمونه دیکوچولو با هیکار نداره فقط  یلیخ

اصالً  میشد یچون هر وقت که تنها م دمیترس یم ییاز اون تنها یکه حساب میرفته بود و تنها شده بود سامان
 .شد یختم م ندیناخوشا یافتاد و باز هم تهش به جر و بحث و حرف ها ینم یاتفاق خوب

درخت نشست و خودش  یاز تنه ها یکی یبگه رفت و رو یزیکه چ نیبهم کرد و بعد هم بدون ا یزیتند و ت نگاه
کردم با رفتن سامان  یتعجب کرده بودم چون فکر م یکه برام گرفته بود مشغول کرد. حساب یا یرو با گوش

 !بود یگوش میمشغول تنظ یتفاوت یو با ب یناباور نیاما در ع ارهیرو که زده بودم در م یحرف یاً تالفحتم
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مجبور نبودم باهاش  گهید یجور نیهم بد نشده بود چون ا یلیبود اما خ بیعج یلیکه سکوتش برام خ نیا با
رفتم و  یعاد یلیخ ارمیتفاوت رو در ب یو ب الیخ یب یآدما یکردم ادا یم یکه سع یحرف بزنم. من هم در حال

 .دنشیبشم از د ریدل س یخواست کم ینشستم، دلم م یدرخت یتنه  یاون ور تر از اون، رو یکم هی

 یواشکیبار  کی قهیشد و چند دق یتفاوت باشم اما واقعاً نم یمن هم مثل اون نسبت بهش ب خواستیم دلم
مشغول  یکرد. همچنان دزدک ینگاهمم نم یزد، حت یصالً حرف نمکردم. مثل بچه ها لج کرده بود و ا ینگاهش م

 ریام رو گرفتم و سر به ز ستپاچهنگاه هول و د عیسرش رو باال اورد، سر یلحظه ا یزندنش بودم که برا دید
که سرم رو باال اوردم  نیمشغول باشه اما هم یکردم هنوز هم با گوش یگذشته بود، فکر م یا قهیشدم. پنج دق

 .دمیخجالت کش یلحظه حساب هی یبود که واسه  یجور هیاش به خودم مواجه شدم. نگاهش  رهیخ یبا نگاه ها

 یاز جاش بلند شد و سمتم اومد، رو یا هیدر ثان یناباور نیدادم که در ع رونیب یرو باز گرفتم و نفس نگاهم
 !کار هاش رو بفهمم لیتونستم دل ی. اصالً نمدیچرخکه کنارم بود نشست و به سمتم  یدرخت یتنه ا

صورتم  یتو یو عصب دیهم کش یکم ازش فاصله گرفتم که ابرو هاش رو تو هیکردم و  یخورده نگاهش م جا
 :غرش کرد

 تو چته هان؟-

شد  یم دهییهم سا یکه با حرص دندون هاش رو یدر حال تیکردم و با همون عصبان یفقط نگاه م یرگیخ با
وگرنه همون لحظه  شدیکه سامان بود و نم فی... حفیسوگند، ح یشورش رو دراورد گهیبه قرآن که د»گفت:
 « ...زدم تو گوشت که یم نیهمچ

که زده بود باعث شده  یخورد. با حرف ت،یهم، فشردن چشم هاش با عصبان یادامه نداد و حرفش رو با رو اما
نگاهش  یکه غضب آلود و شاک یم. با خشم از جام بلند شدم و در حالبشم و از کوره در بر  یعصب یبود حساب

دونم  ینم ،یزد یسامان م یجلو یمن چمه؟ تو چته؟ اصالً اگه جرأت داشت»و دلخور گفتم: دهیکردم رنج یم
 یو هر مزخرف یکن نیکه هر وقت دلت خواست بهم توه دمیاما بهت اجازه نم یکن یم یخودت چه فکر شیپ

 «.یبهم بگ ادیم رونیرو که از دهنت ب

 :کردم ادامه دادم یم یصورتش حرف هام رو حالج یکه کلمه به کلمه تو یاز اندازه در حال شیب یحرص با

و  یخوا یکه م یکه هر جور ستمیمن شاگرد مغازه ات، ن ستم،ین یقبالً هم بهت گفتم، من هر دختر ونیا-
 .بفهم یگ یم یفهم چ. پس بیزن یبا هام حرف م یدوست دار

دونم  یآره م»تر لب تر کرد و گفت: یعصب یو خنده ها یعصب ی. با حالتستادیجاش بلند شد و مقابلم ا از
 ؟یرفتار کن یجور نیا یتون یم یکنم چه طور ی. واقعاً درکت نمیلجباز شهیدختر سرکش و مثل هم هیچون تو 

 «!همه بچگانه نیاون هم ا

صورتم با تمسخر  یداد. انگشتش رو سمتم گرفت و با تکون دادنش جلو رونینفس پر خشمش رو ب یعصب
 «.ستیهم عقل تو کله اش ن یکه ذره ا یدختر بچه ا هیتو  هیچ یدون یم»گفت:

 «تو؟ ای ستیمن عقل تو کله ام ن»آمپر چسبونده بودم و با حرص و خشم درجوابش گفتم: قشنگ
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ً یپرخشمم شد یها نفس اوردند و کنترل خودم رو از دست داده بودم. چند  یام فشار م نهیس یبه قفسه  دا
موهاش  یتو یچنگ یداشت با آشفتگ یکه ناآروم به چپ و راست قدم بر م یرو سکوت کرد و در حال قهیدق

 «بود؟ها؟ یاصالً، اصالً اون پسره ک»گفت: یجیباره با گ کیو  دیکش

 شبیکه د یهمون»فکر و متالطم گفت: شونیکردم که پر یکه کرده بود بهش نگاه م یاز سؤال رونیو ح متعجب
 «.یزد یبا سامان درموردش حرف م

 !از حرفش جا خورده بودم و در عجب بودم. نکنه منظورش رضا بود؟ یحساب

 !شده بود؟ یمگه چ اما

 اشیعصب یبه چهره  یزیلبخند تمسخر آم یا قهیتاب و منتظر با همون خشم متتظر جواب بود که بعد از دق یب
 .زدم

 نگفته؟ هیحتماً سامان بهت گفته که اون ک-

محکمش فاصله اش رو باهم کم تر کرد. دست  یقدم ها ریخشک ز یکم جلو تر اومد و با خورد شدن برگ ها هی
اون همه  لیآره گفته اما دل»متالطمش نشسته بود، گفت: یچشم ها یاز اندازه که تو شیب یبه کمر و با خشم

 «!تونم بفهمم؟ یبود رو اصالً نم نتونیکه ب یتیمیصم

! کدوم ؟یگ یم یمعلوم هست چ»گفتم: رونیو ح ریگشاد شده بود متح تینها یچشم هام ب مردمک
 «ت؟یمیصم

 ً  !بود دهیو منگ بودم، آخه اون که اصالً رضا رو ند جیگ یشدم حساب یحرف هاش نم یمتوجه  واقعا

اونم تو کوچه اون همه  یپس صبح به اون زود»پر حرص گفت: ت،یعصبان یاز رو یبه کمر و با خنده ا دست
 «!شدن نشیتونه داشته باشه؟ و بعدش هم سوار ماش یم یا یبگو بخند چه معن

خانم »گفت: یشونیپ یزد با جمع کردن موهاش از رو یبا خودش حرف م یو حرص یکه عصب یدر ادامه در حال و
بشاش و خنده  ی افهیادا اطوار اون وقت با ق یاونم عقب و با کلشه  یمن م نیبه زور و هزار التماس سوار ماش

بخاطر خانوم  نیجلو کنار اون مردک! هه بعدشم که اون مردک جلف از ماش یصندل یرو شنهیصدا دار م یها
 «!شه یم ادهیپ

 .سر داد یتر خنده ا یعصب

 !خوبه واال-

 ً رو از کجا  نایا یکردم آخه همه  ینگاهش م یگر یو سر گشته با خ جیکرده بودم. گ رتیاز حرف هاش ح واقعا
 !دونست یم

 .به طرفم برگشت نیکه گفت خشمگ یاز جمله ا بعد

 ه؟یچ هیقض ؟یچ یعنی نایا-

 ً  !بود؟ دهیها رو از کجا د زیاون چ یهنگ بودم، واقعاً همه  رسما
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 .فشردمش یگذشتم کم امیشونیپ یرو یدست یو عصب کالفه

 تو؟ یکن یم بینکنه من رو تعق نمیبب ؟یدون یاز کجا م نارویتونم بپرسم ا یم-

 هیخ... خب چون... چون قض»نگاه کردن، با تر کردن لب هاش گفت: یا قهیکم هول شده بود و بعد از دق هی
باشم، واسه  الیخ یتونستم راحت از کنارش بگذرم و ب یذهنم رو مشغول کرده بودن نم یلیو اون قرصا خ روزید
 «.دمید دم،ید یم دیرو که نبا یزیچ مااما... ا میباغ و تو راه باهم حرف بزن ارمتیاومده بودم که ب نیهم ی

 دهیگرفته بود و ازم پرس افهیبرام ق یاومده بودم اون جور یوقت شیساعت پ میمتوجه شده بودم که چرا ن تازه
 .کردم ریکه کجا بودم و چرا د

 .پ و راست تکون دادمزدم و با تأسف سرم رو به چ یخند زهره

به تو مربوط بشه اما  هیقض نیکنم ا یکه فکر نم نیتوئه با ا یفقط توهمات ذهن متروکه  نایواقعاً متأسفم، ا-
اصرار کرد و من هم قبول کردم.  یلیشدم چون خ نشیآره سوار ماش اد،یب شیپ یخواد سؤتفاهم یاصالً دلم نم

رو باز کرد و خواست که  نیدر ماش رامکه واقعاً با گوش تو ناآشناست، ب یزیبر حسب ادب و نزاکت هم، چ
 .و بانزاکته تیهم پسر باشخص یلیمنه خ یخاله  ی. اون نوه نمیبش نیداخل ماش

تونم هضم کنم تو  یاصالً نم یدیرو که تو د ییزایاما چ»گفتم: ظیغل یدر ادامه با تنگ کردن چشم هام و اخم و
 یتو واقعاً درمورد من چه فکر ؟یهست یچه جور آدم گهی! آخه تو دینظر گرفت ریو زه بعد منب ییجا هیرسماً از 

 «؟یساز یواسم داستان م هیکه مدام با بق یکن یم

نکن  وونمیسوگند د»و گفت: دیکش اشیشونیپ یرو یرو کنترل کنه دست تشیکرد عصبان یم یکه سع یحال در
 «.من نده لیزنم پس مزخرف تحو یدارم مثل آدم باهات حرف م

 .دمیخند یعصب

 !زنم؟ یمثل آدم دارم حرف م یگ یاون وقت م یگ یم یدار ادیکه از دهنت درم یمثل آدم! هر چ-

 بیشد. نگاهش عج رهیچشم هام خ یترشد و با همون ژست دست به کمرش تو کیبهم نزد یبرداشتن قدم با
 !شده بود اشیقرار بود. نکنه واقعاً به رضا حسود یب

کردن  یباف الیکه اصالً تو خودم سراغ نداشتم به چشم هاش زل زدم و باخ یزدم و با جسارت یمرموز لبخند
 :دمیخودم، پرس یواسه  یواه یها

 موضوع برات مهمه؟ نیقدر ا نیچرا ا-

 .تر شده بودند زیهاش ر چشم

 کدوم موضوع؟-

 !یکرد مبیتعق یکتاب فروش یموضوع که به خاطرش تا جلو نیهم-

 .کرد یخنده ا جیاون حرفم هول و گ با
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 ه؟یچرت نگو، منظورت چ-

 .زدم یپوزخند

 !دونم تو بگو یمن نم-

تو چرا  نمیاصالً بب»گفت: یجد یدور دهنش با حالت لحن یدست دنیساکت شد و بعد از اون با کش یا قهیدق
 «پسره واست مهمه؟ً نیقدر ا نیا

 .دیپرتمسخر خند درادامه

 ...رو یبه خاطرش مرتض هیهمون نینکنه ا هیچ-

و با حرکت  دمیکه حرفش رو تمام کنه غر نیاتدازه قبل از ا یب یام کرده بود و با خشم وونهیحرفش کامال د اون
 .دمیانگشتم براش خط و نشون کش

 ؟یگ یم یچ یدار یفهم یم چیو بدون، هلطفاً حد و حدود خودت-

 .جواب داد لکسیدارار و ر لج

 ؟یشد یعصب هیچ-

 دایصدام هم لرزش پ خوردند،یخشمناکم تکون م یدماغم با نفس ها یشدت خشم سرخ شده بودم و پره ها از
من  یکارا یتو گهید»صورتش بردم و با حرص و لحن کوبنده ام شمرده شمرده گفتم: کیکرده بود. صورتم رو نزد

مثل  یتونم از آدم یتو بها بده اما باز هم من نم دخالت نکن... د... خا... لت... نکن. هر چه قدر که سامان به
 یدلم نم گهیباشم و د ینشدم که به تو کمکات متک ریقدر ها هم پست و حق نیهنوز ا یعنیتو کمک بخوام 

 «.پس سر راهم سبز نشو یدیفهم نمتیخواد بب

که برم با لحن بد  نیاز اصورتش، از کنارش رد شدم اما قبل  یاز رو یبا گفتن اون حرف و گذروندن نگاه تند و
 .کردم یو قالب ته ختمیباره فرو ر کیکه  ییجمله ها دنیباورش روبه رو شدم و شن رقابلیو غ

 .خانوم کوچولو یریتند م یلیخ یدار گهید-

 :ادامه داد زیتمسخر آم یو خنده ا یا هیچند ثان یاز مکث بعد

! هه، م؟ینیبب یخوا ینم گهیکه د یگ یاون وقت م بارهیآخه... آخه تو که دوست داشتن داره از سرو روت م-
 ؟یبهم دار یدونم چه حس ینم یفکر کرد

 !دمیشن یدرست م یعنیداغ کرده بود  یزده بود، شوکه شده بودم و گوش هام حساب خشکم

تونستم آب دهنم رو قورت بدم، صورتم  ینم یبودم. حت ستادهیپشت بهش ا ریقفل شده بود، مات و متح زبونم
 یرمق باز و بسته م یداشتم و پلک هام ب جیشده بود. حس سرگ شیآت یبا گفتن اون جمله ها مثل کوره 

 .بودم باور کنم دهیرو که شن ییزایخواستم چ یشدند. اصالً نم

 !بودممکن  یبهم دست داده بود اما چه طور دیشد یزد و حس خفگ یقلبم نامنظم م ضربان
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 !کردم یم دیکار با یحاال چ ایخدا

 یسخت و سرد شده گوش م یو منقلب با تن ریکه سرجام خشکم زده بود متح یزد و من درحال یحرف م اون
 یبرگرد یترس یم هیچ»هم مشت کردم که گفت: یلرزونم رو تو یساکت شد. دست ها یا قهیدق یکردم. برا

 «؟یلو بد زویو همه چ یو تو چشمام نگاه کن

 .اون لحن محکم ادامه داد یتندش تو ینفس ها دنیچیپر حرص و پ ییشمرده با صدا شمرده

رو واضح بهت  یزیچ هیاما... اما بذار  نهیتمام رفتاراتم هم لی! دلیانکارش کن یتون یسوگند، نم یتو، عاشق من-
تونم چون... چون تو  یاگه بخوامم نم یمثل تو رو دوست داشته باشم حت یتونم دختر یوقت نم چیبگم من ه

 .هست که بخوام با تمام وجود دوستش داشته باشم یمن کس یزندگ

و تنفس برام سخت شده بود.  ادیباال نم گهیکردم نفسم د یبود و احساس م سیخ سیاز اشک خ صورتم
خواستم که اون اتفاق و اون حرف  یم ایدلم از خدا یو ملتمسانه تو دمیشن یخورد شدنم رو به وضوح م یصدا

 یتلخ یو اشک ها وختس یخواب باشه. قلبم هر لحظه م هینداشته باشند و همه اش فقط و فقط  تیها واقع
 !بودم دهیرس ییجا نیبه همچ یشدند. چه طور یم ریگونه هام سراز یکه رو

 ً  ...یچه طور واقعا

 یوونگیخورد. رو به د یو کوبنده تر از قبل سر مصورت داغم با شدت  یو اشک رو دیکش یم ریهام ت قهیشق
 !اعتماد کنم یآدم نیتونسته بودم به همچ یاومد اما من... من چه طور یاز دستم برنم یچیبودم و ه

 ...کرده بود دوست داشته باشم کهیت کهیرو که غرورم رو ت یتونسته بودم آدم نیا یطور چه

 .کردم یفرستادم و سرزنش م یو حرص خودم رو لعنت م هیبا گر مدام

بر دارم  یتونستم قدم ینم یبودم حت ستادهیسر جام ا ریشوکه و متح یرو همون طور یا قهیو هشت دق هفت
 یبلندِ ب یصدا دنیباور کنم. انگار گوشم از شن ایاز حرف هاش رو هضم  یو هنوز هم نتونسته بودم کلمه ا

بودم  دهیکه شن ییها زیچاون  یهمه  یعنیچرخوندم،  یاش کَر شده بود. مشوش و سرگردون چشم م یرحم
 !قابل باور بودند؟

قلب خورد شده ام،  یزدم، رو یم اشیرحم یب یرو دییبگم چرا با سکوتم مهره تأ یزیتونستم چ یچرا نم اما
 ...غرور ترک برداشتم یرو

برده  ادیرو از  دنیتپ یچند لحظه ا یاندازه شوکه شده بود و برا یاز خودم و قلبم که ب دیزدم، با یحرف م دیبا
کردم  یاز خودم دفاع م دیاز اون خوردم کنه... لِه ام کنه... آره با شتریدادم ب یاجازه م دیکردم، نبا یبود دفاع م

 .کردم یم مشیترم یزدم و ذره ا یبند م یجور هیو غرور شکسته ام رو 

به خودم و اون حالم  یکردم کم یم یسع یدم ولو منگ بو جیبرام سخت بود و هنوز هم گ یکه حساب نیا با
پوشوند و  یصورتم رو م یکردم اشک لعنت یخودم رو جمع و جور کنم اما تا عزم برگشتن م یمسلط بشم و قدر

مقابله کردن  یرو برا یو تحمل قتاز خدا طا یلب با عجز و درموندگ ریشدند. ز یباز هم پاهام سست و لرزون م
صورت  یدادم، محکم و پر حرص اشک هام رو از رو رونیو پر خشم ب قیعم یکردم. نفس یباهاش، زمزمه م
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 یبرا یشتریاشک هام سرعت ب دنشیکرد. با د یبود و نگاهم م ستادهی. ادمیپس زدم و باالخره به سمتش چرخ
 یبودند. برا قیشکست عم نیتلخ و سوزناکم گواه ا یو اشک ها ودکردند. قلبم بدجور شکسته ب دایفرو اومدن پ

تابم رو که به شدت به  یقلبم ب یجور هی دیکردم با یاز خودم دفاع م دیهم گذاشتم، با یچند لحظه پلک رو
 دیکم طول کش هیکردم و اون ضعف رو از خودم دور.  یاورد، آروم م یو بهش فشار م شدیم دهیام کوب نهیس

باهاش تقابل کنم و رو به رو بشم. نگاه پر تأسف  ستم،یتونستم با جرأت و جسارت رو به روش با ستم،اما تون
کنم. چه  یرینا آرومم جلوگ یاشک ها زشیکردم از ر یم یلبم سع دنیروش ثابت شد؛ با گز زمیآم ریو تحق
 بود؟ یبود ک ستادهیکه رو به روم ا یآدم نیشناخته بودمش... واقعاً ا ریقدر د

 !داد یم ادیزدن  تارینشست و با دقت و عالقه بهم گ یه مبود که ساعت ها با حوصل یواقعاً همون آدم یعنی

 !قلبم رو لرزونده بود؟ رشیباور پذ یکه لبخند ها یآدم همون

شکل اون رو در  نیرحمانه تر یکرد االن با ب یقلبم رو تند م یکه تپش ها یبرام سخت بود، کس یلیخ باورش
 .دمیداشت نال یآروم که وضوح کم ییبا صدا نیاش کرده بود. تلخ و غمگ کهیت کهیهم شکونده بود و ت

 ...یلی... خیپست یلی... ت... تو خیاریمزخرفات رو به زبون ب نیا یتون یچه طور م ؟یهست یتو چه جور آدم-

حرف  یدادند و به سخت یحرف زدن رو بهم نم یاجازه  یهام باز پر از اشک شده بود و درست و حساب چشم
 .بودم یاز خودم عصبان یبابت حساب نیو سست شدم و از ا دمیاما باز هم لرزباشم  یزدم. قرار بود قو یم

بودم، اون همه خورد نشده بودم....  دهیاون همه حقارت نکش امیزندگ یکردم، تا حاال تو یچنان نگاهش م هم
 یاون دختر احساس گهیسرتا پام رو گرفت. جسور شده بودم، حاال د ادیز یباره نفرت کیها  نیبا فکر کردن به ا
با وجود اون همه خشم و تنفر جرأت  حظهاشک هم اون ل یخشمناک و پر نفرت داده بود حت یجاش رو به دختر

با  یا قهیو با نفرت بهش نگاه کردم و بعد از دق نیخشمگ یباره خشک شد. با چهره ا کینداشت و  زشیر
که داشت حرکت گرفت،  یرت و حال منقلبصو یبه سمتش برداشتم. نگاهم رو یقدم زیتمسخر آم یپوزخند

برداشتم و بعد از  زیصورتش خ یفوت کردم و تو یزدند. نفس بلند یدو دو م یبیعج یقرار یچشم هاش از ب
تونه تورو  یم یکه سامان چه طور نیکنم؟ به ا یفکر م یدارم به چ یدون یم»با تمسخر گفتم: یزهره خند

 «واقعاً؟ یداداش خودش بدونه چه طور

 یبرام سخت بود اما تمام سع یلیمقابلش خ ستادنیکه ا نیانداختم. با ا نیزم یرو ینفرت و انزجار آب دهن با
هم نتونند من رو  یوحش یاون چشم ها یکه حت یباشم طور یبود که از خودم ضعف نشون ندم و قو نیام ا

دادم و باز پست بودنش رو  امهصورتش با همون خشم اد یلبش نشست. تو یکج رو ی. لبخندارندیاز پا درم ب
ازت متنفرم،  دم،ید میزندگ یکه تو یهست یآدم نیتو پست تر»صورتش زدم و شمرده شمرده گفتم: یتو

 «.منتفرم

 یجور هی دیگفت. با ینم یزیلج درار و اعصاب خورد کن رو به صورتش داشت و چ یهم همون لبخند ها هنوز
از کجا  هویدونم  یخودم هم نم یرو به زبون اوردم که حت ییبعد حرف ها یکردم و لحظه ا یم یتالف یکم هیو 
 .لب زدم ،یشدند و دهنم رو پر کردند. با حرص و لذت از تالف دهیذهنم چ یتو

نداره که  یلیدونم دل یکه بخوام با تمام وجود دوستش داشته باشم م یهست، کس یمنم کس یآره تو زندگ-
 .ینیو بب ینتظر باشم یتون یبهت ثابتش کنم اما م
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 :انگشتم به چشم هاش، پر حرص تر از قبل گفتم یدر ادامه با اشاره  و

 «.دوتا چشمات با»

کرد و با وقاحت و  یخنده ا زیآم هیدهنش رو فرو داد و با جمع و جور کردن حالت دگرگون چهره اش، کنا آب
 :صورتم کوبوند یباز جمله اش رو تو یگستاخ

 ؟یکه دوستم ندار یثابت کن یخوا ینه خانوم کوچولو؟! م گهیبود د دیتهد هی نیهه االن ا-

 .زدم یپوزخند

 .رو بهت ثابت کنم یزیخواد چ یکه اصالً دلم نم زیاون قدر پست و نفرت انگ-

که براش خط  یکج در حال یبغلم گرفته بودم با لبخند یکه دست هام رو تو یبه عقب برداشتم و در حال یقدم
دختر بچه  هی دیاما از تهد رینگ یجد یلیپسر بچه رو خ هی یحرفا گنیم شهیهم»گفتم: دمیکش یو نشون م

 «!بترس

خواست  یشدم و دلم م مونیپش یلحظه ا یخواستم از کنارش رد بشم و برم اما برا یبا گفتن اون جمله م و
منظور کنار گوشش زمزمه  نیکم بهش عذاب وجدان بدم و به هم هیصورتش بزنم و  یتلخ رو تو قتیحق کی

 :کردم

 ...رو به هم سامان نشون بدم تیواقع یتونستم چهره  یکاش م یفقط ا گه،ید زیچ هی-

 .سکوت کردم یا لحظه

 .بمونه یخودش باق یلیمون تو خوش خ یکی میاما نه، الاقل بذار-

ف راهم رو کج حر  نیهم گذاشت و دست هاش رو مشت کرد. با گفتن ا یخشم تمام، چشم هاش رو رو با
 .کردم و بالفاصله از اون جا دور شدم

تن من  زیبودن سا یبه سراغم اومد، اون همه قو یکه ازش فاصله گرفتم باز همون ضعف و درموندگ نیهم
 امیچارگیو ب یکردم. دلخور یدر برابرش اعتراف م امیموندم حتماً به ناتوان یم گهیکم د هینبود، نه نبود چون اگه 

. از پشت درخت ها خودم رو تا دندیچک رتمصو یرو یزییشدند و مثل بارونِ پا لیشور اشک تبد یبه قطره ها
 گهیو دو تا پسر د نیو حس یاون ور تر از ساختمون مرتض یساختمون، رسوندم. از شانس بد کم هیکینزد

رسوندم چون باز هم دل دردم  ی مباال یخودم رو به طبقه  یجور هی دیزدند. با یبودند و با هم حرف م ستادهیا
پاهام رو نداشتم و چه قدر که رفت آمد  یرو ستادنیتحمل ا گهیکرده بود. د رمقرا یب یشروع شده بود و حساب

از اون  یو مرتض نیحس یوقت یا قهیهم گذاشتم. بعد از دق یرو یاون محوطه. از درد چشم یشد بود تو ادیز
 یناکسمت پله ها رفتم. به محض باال رفتن خودم رو به اتاقم رسوندم. بغض وحشت عیسر یلیجا دور شدند، خ

کرد. درو قفل کردم و  دایحرف هاش باز قلبم سوزش پ یآورد ادیو با  دیگلو خفه اش کرده بودم ترک یکه تو
اه دوست تونستم باور کنم، من تازه اول ر  یکردم. هنوز هم نم هیگر یها یتخت انداختم و ها یخودم رو رو

 یتلخ، تو قتیحق نیاز تقابل با ا لبممواجه شده بودم و ق ینیسهمگ یداشتن بودم و با اون سرعت با شکست
 .دیکش یم ریشد و ت یهم مچاله م



 

 
381 

 یکرده بود و باعث کالفگ دایهق هق افتاده بودم و باز هم حالم بد شده بود دست هام به شدت لرزش پ به
رو  یشروع به جست جو داخل کوله ام که کنار تخت بود، کردم. قرص یاز اندازه ام شده بودند. با آشفتگ شیب

 یگرم بود و تلخ و برا ی. آب حسابدمیکش الکه کنار تختم بود با یآب وانِ یبسته اش در اوردم و همراه با ل یاز تو
 .بهم دست و عق زدم یلحظه حالت تهوع عی

 تیگذشت. مضطرب و مشوش رو یکار کنم، م یچ دیکه با نیاز ا رونمیحالت موحش و حاز اون  یا قهیدق پنج
 ونیقفل شدم م یها شده بودم و از استرس مدام سرم رو همراه با زانوها وونهیتخت نشسته بودم. مثل د

 .دادم یدست هام، تکون م

 زد، یم شمیگوشم بود و کلمه به کلمه اش آت یهاش هنوز تو حرف

 یانم کرده بود. هنوز هم دلم م ووهید یدادم و فکر کردن بهشون حساب یرو ماساژ م امیشونیبا دست پ محکم
بشم. قلب شکسته و زخم خورده ام رو مقصر  داریزود از اون خواب ب یلیخواب باشه و خ هی زیخواست همه چ

و بلرزه؟ چه طور  فتهیبه تپش ب یآدم نیهمچ یکردم، چه طور تونسته بود برا یدونستم و مدام سرزنش م یم
 همه به ارج رسونده بود؟ نیخودش ا یرو تو یآدم نیهمچ

 نهیس یتوتستم از تو یو خشم چنگش زدم. کاش م هیقلبم گذاشتم و محکم فشارش دادم، با گر یرو رو دستم
 ...ستهی... باستهیاون آدم نتپه و با یبرا گهیام خارجش کنم که د

هم از طرف  یحالم خوب نبود و اون درد لعنت اشیتخت افتاده بودم. همون طور یرمق رو یحال و ب شونیپر
 یرو به رو نگاه م واریخودم جمع شده بودم مات به د یتخت، تو یکه رو یبود. همون طور دهیاَمونم رو بر گهید

کردم از  یمن رو به فکر فرو برده بودند. حس م یشدند و حساب یگوشم تکرار م یکردم. حرف هاش مدام تو
. یرحم یجواب دادن به اون همه ب یداشته، عقل و قلبم در کنکاش بودند برا یگفتن اون حرف ها منظور خاص

 زیچ هیکنم اما فقط  ینداشته باشم و ازش دور یدیخواست بهم بفهمونه که بهش ام یم ییجورا هیهم  دیشا
 !رحمانهیقدر ب نیکه چرا ا نیا دم،یفهم یرو نم

 !کار رو کرده بود؟! با شکستن قلبم نیرو بهم بفهمونه، چرا با لِه کردن غرورم ا نیا یا گهیتونست جور د یم

فهموندم که حرف هاش  یبهش م یکردم چه طور یکار م یچ دیدادم. حاال با رونیب یتر از قبل نفس کالفه
 !؟یکرد اما چه طور یفکر م یجور نیا دیاون با یعنیاشتباهه، 

 قهیو شق دیترک یم یواه الِ یسرم گذاشتم. سرم داشت از اون همه فکر و خ یدست هام رو رو یهمون کالفگ با
به در زد. رخساره  یفکر ها بودم که کس نیهم ی. توزدندیو نبض م دندیکش یم ریهام همچنان تا مغز سرم ت

کنده شدم و سمت  از تخت فیرنجور و ضع یخواست در رو براش باز کنم. با تن یزد و ازم م یبود که صدام م
 .دمیتخت خز یدر چرخوندم و باز رو یرو آروم تو دیدر رفتم، کل

 ده؟یجد نیوا ا»دست هام گرفته بودم که متعرضاً به قفل کردن در، گفت: یبعد داخل اومد. سرم رو تو یا لحظه
 «.منتظرتن نییتو، دخترا پا یاصالً کجا بود نمیبب یدر رو چرا قفل کرد

 .تخت و کنارم نشست ینگفتم که به طرفم اومد، رو یزیچ

 ؟یسوگند با توام چرا در رو قفل کرده بود-
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 «باال هان؟ ادیب یوقت مرتض هیکه  یدینکنه ترس هیچ»وار گفت: یشوخ و

نگاهم  ریگرد شده اش با تح یو با چشم ها دیلبش ماس یسرم رو باال گرفتم که لبخند رو یفوت کردن نفس با
با لکنت  یا هیزده بهم زل بزنه و بعد از ثان رتیح یباعث شده که اون جور یدونستم چ ینم کرد. خودمم

 «تو؟ یخ... خوب هیچه حال نیس..سوگند ا»گفت:

 .کردم دیینکنم با فرو دادن بغضم و تکون دادن سر، تأ هیکردم باز گر یم یکه سع یدرحال

 .اوهوم-

 .نگاهم کرد ضیغ با

 !؟یخوب یگ یخون شده اون وقت م یچشات مثل کاسه  یگ یم یچ-

 :پر سرزنش ادامه داد یبا لحن و

 یکن یم تیو اذقدر خودت نیآخه چرا ا ؟یو به خاطرات آقاجون فکر کرد یاوف از دست تو، نکنه باز نشست-
 یخوا یم ؟یکن یکه تو م هیکارا چ نی! آخه اینیب یم یرو که دار تتیکم به فکر خودت باشه، وضع هیبابا 

 ...سن نیا یو توخودت

 .ادامه نداد و حرفش رو خورد اما

و با اون  هیامروز چه روز ارمیب ادیاسم آقاجون از زبون رخساره و گفتن اون حرف ها باعث شده بود که ب دنیشن
 قهیاز رفتارم شوکه شده بود و بعد از دق یبغلش انداختم. حساب یزدم و خودم رو تو هیگر ریباره ز کی ،یآور ادی
 .و دلواپس من رو از خودش جدا کرد جیگ ،یا

 شده؟ یتو چته سوگند چ-

زدم اون هم قبل از خفه شدن به  یحرف م دیکردم. با یلرزونم بهش نگاه م یو چونه  امیاشک یچشم ها با
حرف  یکه به سخت یو عجز در حال هیبا گر زونیکرده بودند. اشک ر ریگلوم مونده و گ یکه تو ییخاطر حرف ها

 :زدم لب زدم یم

 .یلیو پسته خ... خ رحمهیب یلیشم اون... اون خ یم وونهیرخساره د... دارم د-

 ً  .دستش گرفت یکرد، دست هام رو تو یو کالفه نگاهم م جیاورد و گ یسر از حرف هام در نم اصال

 گفته؟ یزیچ یشده نکنه باز مرتض یچ ؟یگ یرو م یک نم،یبب ریآروم بگ-

کم آروم  هیشده؟  یچ نمیو نترسون بگو ببسوگند من»کردم. نگران تر از قبل نگاهم کرد و گفت: یم هیگر فقط
 «!فهمم یحرفات رو واقعاً نم ه؟یچ هیباش و واضح بگو قض

که برام داشت  یا یو با تمام سخت دهیبر دهیکم آروم شدنم، ماجرا رو بر هیبغل رخساره و  یتو هیگر یاز کل بعد
 یاندازه در حال یب یتیباعصبان یکرد و بعد از لحظه ا یباز و شوکه فقط نگاهم م ی. با دهنکردم فیواسش تعر

 .شدداد، از جاش بلند  یهم فشار م یکه با حرص دندون هاش رو رو
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 .واقعاً شورش رو در اورده گهید شعور،یاحمق ب یگم پسره  یاز دهنم در اومدو بهش م یو هر چ رمیاالن م-

رخساره صبر کن، لطفاً »رمق و با عجز گفتم: یدستم گرفتم، ب یمچ دستش رو تو عیکه بره سر نیقبل از ا اما
 «.نرو

 .نگاهم کرد تشیپر از حرص و عصبان یچشم ها با

 هیو، جون سوگند بذار برم و شه، ول کن دستم یکم دلم خنک م هی یجور نیسوگند ولم کن بزار برم الاقل ا-
 .شم یفحشش ندم آروم نم یچون بدجور مغزم داغ کرده و تا حساب ارمیکم حالش رو جا ب

 «.کنم ینکن خواهش م تمیاذ نیاز ا شتریب گهیتو د نیبش»رو بهش دوختم و ملتمسانه گفتم: نمیغمگ نگاه

که  نیسکوت بود تا ا یا قهیتخت نشست. چند دق یآروم رو یا قهیو ناراحت نگاهم کرد و بعد از دق متأثر
 «.نمتیبب یطور نیطاقت ندارم ا گهیفدات شم؟ به خدا د هیچه حال نیسوگند ا»گفت: یهمون ناراحتآشفته و با 

شد و  یکردم باز هم اشکم خشک نم یم هیدونم چرا هر چه قدر گر یکرده بود. نم دایام از بغض لرزش پ چونه
 .ختنیر یهنوز هم اشک داشتم برا

 یپلک محکم نیسرم به طرف یچشم هام بود با لرزش صدا و تکون ها یاشک تو یکه حلقه  یو در حال درمونده
 .هم فشردم یرو

 .سردرگمم یلیکار کنم خ یچ ام؟یکنار ب هیقض نیبا ا ی... حاال چه طوریلیحالم بده خ یلیرخساره خ-

 شعور،یب یپسره »کرد و گفت: ربدینثار ه یراه یبد و ب دییجو یلبش رو م یگوشه  تیانیکه با عص یحال در
 «نگفت؟ یزیپس چرا چ

 .نگاهش کردم جاخورده

 !ش؟یدیمگه د-

که سامان بهم داده  یتلفن یاوردن گوش رونیو ب بشیج یو با فرو کردن دستش تو دیسؤال سمتم چرخ نیا با
هم  یلیتنهاست، خ دمیرفتم د یاما وقت یربدیه شیاز سامان سراغت رو گرفتم که گفت ته باغ پ»بود، گفت:
 یمتوجه  یچشه. وقت دونستم یرفت، نم یم گهیسر به سر د هیهمش از  تیقرار بود، با عصبان یآشفته و ب
 «.رو بهم داد و گفت که سامان داده، خواست که بدمش به تو یگوش نیمن شد ا

 :هم فشرد یدر ادامه با خشم لب رو و

 .اومدم یبه خاطر دعوا باتوئه وگرنه همون جا از خجالتش در م تشیدونستم عصبان ینم-

کردم و بعد از  یدستش نگاه م یتو یرو سمتم گرفت. با خشم و غضب به گوش یبا گفتن اون حرف گوش و
باال بردم  واریدستش چنگش زدم و دستم رو به قصد پرتاب کردن و کوبوندنش به د ینگاه کردن، از تو یا قهیدق

 .که مچم رو گرفت و مانع شد

اصالً تو  نمیبب ؟یبگ یخوا یم یرو چ نیافتاد شکست ا یرو گفت یکیاون  ؟یکن یکار م یچ»اعتراض گفت: با
 «؟یکن یم یخال چارهیب یایگوش نیا یرو رو تتیچرا همش عصبان
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 «.رو اون واسم گرفته یگوش نیآخه ا»حرص گفتم: با

 .باال داد ییابرو

 ؟یجد-

 .اوهوم-

 «خودت توشه؟ مکارتیاالن س یعنی نمیبب»بهش انداخت و گفت: ینگاه

 :حوصله جواب دادم یب

 .گفت یم یطور نیتوشه سامان که ا دیجد مکارتینه س-

 مال خودت کجاست؟-

 .دمیکش یپوف دمق

 .کوله امه ی کهیکوچ بیج یتو-

بزار االن »کرد گفت: یم یکه کوله ام رو وارس یو در حال دیکش رونیرو ب یگوش ییکشو یاون حرف دکمه  با
 .خسته شدم یلیموبا یتو از ب یتوش، واال من به جا ذارمیو برات ممال خودت

 .بهم کرد یگذاشت و نگاه یگوش یرو تو مکارتیس

 .نیاز ا نمیا-

 «.واست گرفته میزیعحب چ یول»گفت: یاش به گوش دارانهیتکون داد و با نگاه خر یدر ادامه سر و

 .نگاهش کردم میمال یحوصله و با اخم یب

چرت و پرتا  نیو ا یدرمورد گوش یاون وقت تو دار ستیمن حالم خوب ن ،یقدر مزخرف نگ نیشه ا یرخساره م-
 ؟یزن یحرف م یدار

 ی! فقط دلم نمگهید ستمین شعوریقدرا هم ب نیبابا ا»کش اومد و دلخور گفت: نییو لو چه اش به سمت پا لب
 یبخوره تو سرش پسره  شیاشم وگرنه گوشخبر ب یازت ب گهیکه افتاده د ییاتفاقا نیخواد از االن به بعد و با ا

 نیبا وجود سامان ا یو هنوز هم در عجبم. اصالً چه طور ارمیاحمق، واقعاً سر از کاراش در نم ی فتهیخود ش
 یسامان رو نداره! اون وقت مگه م یطاقت ناراحت یلحظه ا یواسه  یکه حت یربدیحرفا رو به تو زده؟ اونم ه

 «!رفتار کنه؟ یطور نیاش ا دونهیشه با خواهرِ 

 .زدم یتلخ لبخند

 .کار رو کرده نیا ینیب یحاال که م-

 .رو فکر کرد یا قهیدق

 کارش داشته نه؟ نیا یواسه  یلیدل دیگم شا یم-
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 «.شهیتو زندگ گهید یکیآره، چون... چون »گفتم: نیغمگ یزدم و با لحن یخند زهره

بابا خودت  گهیاِ سوگند بسه د»گفت: یفشرد و با ناراحت یشدند. لب ریگفتن اون حرف دوباره اشک هام سراز با
 «.یرنگ به رو ندار نیکه، بب یرو هالک کرد

 .گرفتم نییصورتم سر پا یاشک رو یو با پاک کردن قطره ها دمیرو به دندون کش لبم

 .کنم یو دق م رمیگ ینکنم حتماً غم باد م هیسوزه رخساره اگه گر یم یقلبم بدجور ست،یدست خودم ن-

 .دیکرد و صورتم رو بوس بغلم

رم سر  یم یکن هیباور کن اگه باز گر ،یکن یم تیخودت رو اذ یقشنگت بشم من، نکن دار یقربون اون چشما-
 .گفته باشم ربدیوقت ه

 .سرم گذاشتم یرو رو دستم

 .کنه یدرد م یکم دراز بکشم سرم بد جور هیخوام  یم-

کم دراز بکش و استراحت  هیآره »پتو روم، گفت: دنیتخت بلند شد و کمک کرد که دراز بکشم. با کش یلبه  از
 «.یش یبهتر م یجور نیکن ا

که خانم دکتر گفته  ییچه قدر هم به حرفا»گفت: یو چپ چپ نگاه کردن دهیدرهم کش یها یدر ادامه با ابرو و
 «!یبود عمل کرد

 هیبه بق بتم،یغ یرفت و ازش خواستم که کمر دردم رو برا نییپا ین به طبقه کم کنارم نشست هیبعد از  رخساره
 یخوردند. افکار مشوشم لحظه ا یبالشتم سر م یخودم جمع شده بودم و آروم اشک هام رو یبهانه کنه. تو

ه و با کردم رخساره باش یبه در به خودم اومدم. فکر م ینا آروم بودم. با ضربه ا یذاشتند و حساب یراحتم نم
ً یدونم چه طور شده بود که جد یاومد خواستم که داخل شه. نم یکه از ته چاه م ییصدا  !زد یدر م دا

 یکه در باز شد چشمم به سحر افتاد که تو نینداشت اما هم ییحرکت جا نیا اشیتو مدل رفتار یلیخ چون
کم برام  هیچهار چوب در قرار گرفته بود. بالفاصله اشک هام رو پاکردم. هنوز هم درد داشتم و حرکت کردن 

 دنیزده بودم نشستم. با د هیتخت تک یکه دستم رو از عقب رو یدر حال یسخت شده بود، آروم و به سخت
 .سمتم اومد جا خورده به یو با چهره ا مهیبست سراس یکه در رو م یدر حال تمیاون وضع

دلم؟ رخساره گفت که حالت  زیعز هیچه حال نیسوگند چت شده تو؟ ا»گفت: یتخت نشسته و با نگران ی لبه
 «تو؟ یشد یچ هوی ؟یقدر بد باش نیکردم ا یفکر نم گهیاما د ستیخوب ن

 :هم فشردم که گفت یرو یدرد پلک با

ً  یبخاطر درد کمرته؟ آره البد از درد فشارت افتاده چون رنگ به رو ندار نکنه»  «.اصال

 .کردم دییدادم و ناله وار حرفش رو تأ رونیب ینفس

 .کرد یو نگران بهم نگاه م مضطرب
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 ؟یش یم یجور نیا شهیهم نمیبب-

 .رمق جواب دادم یب

 .دفعه نه نیمثل ا یعنی... ینه، -

االن »هم قرار داد و متأثر گفت: یلب هاش رو رو یاز اون حالم ناراحت شده بود و با همون ناراحت یحساب
 « ...یعنیچه طوره  تتیوضع

هم مچاله شده بود  یکه چهره ام از درد تو یرو متوجه شده بودم و کالفه لب هام رو تر کردم و در حال منظورش
 :جواب دادم

 .تونم از جام پاشم ینم یبد، حت یلیخ...خ-

 «دکتر؟ میبر یخوا یم»تر از قبل گفت: نگران

 .تکون دادم یمنف یرو به نشونه  سرم

 .کم دراز بکشم فکر کنم بهتر بشم هینه نه -

 .سوگند جان امیمن باهات م ،یبر یا گهیکه با کس د یخب اگه معذب-

 زیعز دمتید تیوضع نیا یحت شدم تونارا یلیخ»کردم که با تأسف نگاهم کرد و گفت: یچنان مخالفت م هم
 «.دلم

 نامحسوس نگاهش کردم و اروم لب زدم یشرم با

 .باشم شتونیپ یلیببخش که نتونستم خ-

 .کرد یاخم

 !من زیواجبه عز یلیحالت مگه خ نیبا ا ،یزن یکه م هیچه حرف نیا-

 .زدم یلبخند قدرشناسانه

 .سحر جون یکن یقدر درک م نیممنون که ا-

 .کمکت کنم شتریتونستم ب یکه نکردم فقط کاش م یکار-

کنار تخت ثابت موند. رد  ز،یم یرو یگوش یبه چپ و راست چرخوند که نگاهش رو یبا گفتن اون حرف سر و
 «.سامان بهم داده»گفتم: ینگاهش رو گرفتم و بعد از مکث

 «.ودب ازیکرده واقعاً ن یکار خوب زم،یمبارک باشه عز»زد و گفت: یمیمال لبخند

 .با گفتن اون حرف از جاش بلند شد و

 .این تتیوضع نیکم استراحت کن، بعد از ناهار قراره برن سرخاک اما به نظرم تو با ا هیخب پس -
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 «.شه که ینم امیب دینه با»جا به جا شدم و مصر گفتم: یتخت کم یرو

پس بهتر  هیعصب یفضا و فشارا نیبه خاطر هم شترشیب نایآخه! باور کن ا یچه طور ستیتو که حالت خوب ن-
 .شه یچون حالت بدتر م یاین

 ...اما-

 «بمونم؟ شتیخودم پ یخوا ی. اصالً میریاما نداره دختر خوب، حال بعداً م»ادامه بدم و گفت: نذاشت

 .تشکر زدم یکم جون برا یلبخند

 .ستین یازیممنون ن زمینه عز-

و  ارمیکه هم برات مسکن ب نییپا رمیاالنم م میتعارفا نداشت نیاز ا»گفت: اشیشونیبه پ ینیکرد و با چ یاخم
 «.یریکم جون بگ هیو  یباال بخور ارمیکه ناهارت رو م نیا نیهم

 یلیغذا داخل اتاق اومد. خ ینیبا س یا قهیدق ستیربع، ب هیرفت و بعد از  رونیگفتن اون حرف از اتاق ب با
کم خوردم.  هیکه ناراحت نشه  نیا یکرد و برا یکه سحر م یادیز یبه خوردن نداشتم اما به خاطر اصرار ها یلیم

بود و اصرار داشت که آماده بشم و همراه  اومدهبه طبقه باال  ستیخوب ن ادیبود حالم ز دهیفهم یمامان هم وقت
کرد و به لطفش از رفتنمون به  یکه از سحر کرده بودم، مامان رو راض ییاما با خواهش ها میسامان به دکتر بر

چهار  کیرفت. ساعت نزد نییکم مطمئن شد باز پا هیکه از حالم  نیدکتر منصرف شده بود. مامان هم بعد از ا
که  یاومده بود. در حال دنمید یرفتن شده بودند که سر خاک برند. سحر قبل از رفتن برا ی هآماد یبود و همگ

 :دیدستش فشرد وپرس یتختم نشسته بود دستم رو تو یلبه 

 االن؟ یخوب-

 :زدم و آهسته جواب دادم یقدرشناسانه ا لبخند

 .یخوب یلیآره بهترم، واقعاً ممنونم ازت، تو خ-

و ساناز  دهیسپ یاز خودت قربونت برم باور کن االن تو رو هم اندازه  یخوب»زد و گفت: یضیجواب لبخند عر در
 «.یاما بدجور تو دلم جا باز کرد میکه با هم آشنا شد ستین یلیدوست دارم. درسته خ

 «.زحمت انداختمت شرمنده یتو یلیبگم امروز خ یدونم چ یتو. واقعاً نم یلطف دار یمرس»گفتم: متبسم

فقط  یبگ یخوا یهم نم یزیحرف رو نزن، چ نیا گهید»به دستم داد و با لحن مهربونش گفت: یفشار ینرم به
 «.یاما نذاشتم گفتم راحت استراحت کن ننتیباال که بب نیایخواستند ب یم دهیسپاستراحت کن. ساناز و 

 :دیپرس دیبا ترد یا قهیبعد از دق و

 نه؟ ایمونه مرددم که برم  یم شتیاما دلم پ-

تازه باغ که  ستین یازیباور کن ن»نرم گفتم: یدستم بود، با محبت فشار دادم و با لبخند یرو که تو دستش
 «.نیگرد یزود هم بر م ستمیبرن تنها ن یمونه بچه ها رو که با خودشون نم ینم یخال
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 .باشه فقط شماره ات رو بهم بده که الاقل بهت زنگ بزنم-

 .رو سمتش گرفتم یگوش

 .کنم وشیکه س ریخودت رو بگ یزحمت شماره  یب-

خب »گفت: ید با لبخندزنگ خور  اشیکه گوش نیخودش زنگ زد. هم یازم گرفت و بعد به شماره رو  یگوش
 «.نیاز ا نمیا گهید

 شمینگرانم بودند و سحر هم چنان اصرار داشت که پ یحساب یو رخساره باز هم باال اومده بودند. همگ مامان
 .دادن که حالم بهتره، ازشون خواستم که برند نانیاصرار و اطم یبمونه اما با کل

تخت نشسته بودم و همون موقع بود  یبغلم گرفته و رو یشون گذشته بود. زانو هام رو تواز رفتن یا قهیدق ده
برش داشتم.  زیم یشدم. دستم رو به طرفش دراز کردم و از رو دمیجد یزنگ گوش یناآشنا یصدا یکه متوجه 

شده بودم،  رهیخ یگوش یو جا خورده به اسم رو رینگاه کردم. متح یگوش یزدم و چشم تارم به صفحه  یپلک
 !بود ربدیشد اما ه یباورم نم

 !زد؟ یبه من زنگ م ییبود آخه با چه رو یک گهید نیپرت کردم. واقعاً ا زیم یرو رو یو حرص گوش تیعصبان با

 یو کالفه ام کرده بود. با خشم دکمه  یهم عاص یخورد، فکر کنم حدود ده بار که حساب یمرتب زنگ م یگوش
فکر فرو رفته بودم اما چرا زنگ  یتو یرو محکم فشار دادم و خاموشش کردم. با زنگ زدنش حساب یبغل گوش

 !خواست بگه؟ یم یچ گهیزده بود؟ آخه د

هم  یو چشم هام رو محکم رو دمیتخت دراز کش یرو الیفرار از اون فکر و خ یو برا شیبودم و پر تشو آشفته
 .گذاشتم

**** 

که کنار تختم بود افتاد  زیرنِگ رو م ییکردم، با به پهلو شدنم نگاهم به ساعت طال پلک هام رو از هم باز آروم
 !بودم دهیشد ساعت پنج بود و من اون همه خواب یباورم نم

زود اثر خودش رو گذاشته  یلیکه سحر بهم داده خ یتخت نشستم، حالم بهتر شده بود و خوردن مسکن یرو
 یم تمیاذ یبودند و حساب ختهیدور و روم ر ید. موهام به صورت آشفته اکر  یکم درد م هیبود اما همچنان سرم 

تا تختم نداشت  یادیز ی اصلهکه ف یشیآرا زیتخت نشسته بودم دستم رو سمت م یکه رو یکردند، همون طور
 کیطرّه و گره خوردم بردارم، رخساره  یشونه زدن موها یبرا زیم یخواستم برس رو از رو یکه م نیبردم و هم

بهش  یکه عصب یو در حال دمیاش از جا پر یاز از اون ورود ناگهان یباره در رو باز کرد و داخل اومد. لحظه ا
 «.دیاومدنه آخه؟زهره ام ترک اخلچه وضع د نیا»کردم گفتم: ینگاه م

 «.تو یمثل در قفل کردنا ده،یجد نمیا یببخش ول»کرد و با طعنه گفت: یزیر ی خنده

 .زدم یحوصله پلک یب

 .هم نبود برام رخساره جان دیجد یلیواال خ-
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به خودش،  نهیآ یگذرا تو یو نگاه ینشست و طبق عادت با بر عکس کردن صندل شیآرا زیم یجلو ،یصندل یرو
 «.یکردم هنوز هم خواب باش یفکر م»گفت:

 ن؟یاومد یشدم، ک داریاتفاقاً االن ب-

 یباال ول انیخواستن ب یو ساناز هم م دهیبهت سر زدن، سپ یچند بار یی. سحر و زنداشیدو سه ساعت پ-
 !رنیگ یهمه سراغت رو از من م نییو مزاحم استراحتت نشند. واال اون پا یدیسحر اجازه نداد، گفت خواب

 «.نشو خب یگم عصب یم یزیچ هی»گفت: دیهم قرار داد و در ادامه با ترد یدندون هاش رو رو و

و از بس کرد من وونهیرسماً د یعنی ،یاز همه هم مرتض شتریب»گفت: ینگاهش کردم که بعد از مکث پرسشگرانه
باال گفتم مشغول  ادیوقت ن هیکه  نیمدل سؤاال. منم از ترس ا نیو از ا ستیگفت سوگند کجاست، چرا ن

 «.ییاز مهمونا ییرایپذ

 .موهام رو به عقب هل دادم کالفه

 یخواد بعد از ماجرا یدلم نم یعنیندارم  گهینفر رو د هیاون  یچون اصالً و ابداً حوصله  یاتفاقاً خوب کرد-
 .میو با هم رو به رو ش نمشیبازم بب کیبوت

ً یخب منم دق-  .بهش گفتم یاون جور لیدل نیبه هم قا

 یراست»گفتم: یرمق یدست هام با حالت ب یزدم و با رها کردن وزنم رو هیتخت تک یرو، رو به عقب رو دستم
 «مگه نرفتن؟ نمیسحر، بب یگفت

 .قراه شب برن یعنینه -

 .کرد یتر قیدق نگاه

 االن؟ یخوب ،یایبه نظر بهتر م-

 «.کنه یآره، اما هنوزم سرم درد م»تکون دادن سرم و فوت کردن نفس کالفه ام، گفتم: با

نگاهم  میمال یکه با اخم یو در حالتخت نشست  یحرفم از جاش بلند شد و به سمتم اومد، کنارم رو گونیا با
 د؟ید نهیآ یخودت رو تو ی افهیاصالً ق گهید یخور یخب از بس حرص م»کرد با لحن پر از سرزنشش گفت: یم

 «.یمثل روح شد

 .تلخ و کم جون زدم یلبخند

 ؟یکرد یکار م یچ یتو بود-

فقط  یجور نیا ،یبهش فکر نکن گهیکن د یسع»گفت: یشونه ام گذاشت و بعد از نگاه متأثر یرو رو دستش
 «.یکن یم تیخودت رو اذ
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کردم و بر خالف  یرو به رو نگاه م واریبه د یرگیفرستادم. با خ رونیمشوش نفسم رو ب یجواب فقط با حالت در
 شونیاز قبل هم پر شونمیشده بود و ذهن پر دهیو حرف هاش کش ربدیحرف رخساره باز هم افکارم سمت ه

 .دمیپر رونیفکر ب زچشم هام ا یفکر بودم که با چند بشکن رخساره جلو یتو یتر شده بود. حساب

 تو؟ ییکجا یه-

 .فکر، صداش زدم شونیآروم و پر نا

 رخساره؟-

 جونم؟-

 .دمیلب هام رو برچ ریمشوش و دلپ وار،یبه د یرگیهمون خ با

 هست؟ شیزندگ یتو یواقعاً کس یعنی-

 .تکون داد یبا تأسف سر یکرد و بعد از لحظه ا یبهم نگاه م ی. عصبدمیو سمتش چرخ دمینشن یجواب اما

کردم  یفکر م ،یکن یبهش فکر م یکه بهت زده هنوز هم دار یخاک بر سرت کنم که بعد از اون همه حرف یعنی-
 !یواقعاً ازش متنفر شده باش

 یچه... چه ربط»که دستم براش رو نشه، گفتم: یدهنم رو قورت دادم و با گرفتن نگاه دستپاچه ام طور آب
 «.دمیسؤال پرس هیداره ف... فقط 

تونم سر  یدونم چون اصالً نم ینم»چونه گفت: ریرو متفکرانه سکوت کرد و با گذاشتن دست هاش ز یا قهیدق
 «!هم بلف زده باشه دیتونه باشه؟ شا یم ی! بعدشم آخه کارمیاز کارش درب

 .نشستلبم  یگوشه  یکج لبخند

 !بلف بزنه؟ دیآخه چرا با-

 .دیکش یپوف یو عصب کالفه

قصد  نمیاصالً بگو بب ؟یکه چ یو ماتم گرفت یجا نشست نیکن بسه بابا، ا شعوریب نیسوگند جون من ول ا-
 رون؟یب یاریب فیاز اتاقت تشر یندار

 یملموس حسم م یلیداغم خ یها قهیشق قیکه هنوز هم سردرد داشتم و دردش رو از طر یرمق در حال یب
 :کردم جواب دادم

دونم بگو سرما خورده و تب و لرز  یسر هم کن چه م هیبق یهم واسه  یزیچ هیجا راحت ترم، خودت  نینه ا-
 .گهیبگو د یزیچ هیداره 

همه  یومدیآخه؟! سر خاکم که ن هیچه حال نیا گهیسوگند بسه د»و عبوس نگاهم کرد و معترضاً گفت: آخمو
کم به خودت برس که  هیاالن هم پاشو  گه،یامروز رو هم تحمل کن د هیجون رخساره  دن،یپرس بتتیاز غ یکل
 «.نییپا میبر
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 .و چونه ام رو منقبض کردم دمیکش یظیاز سر دل آه غل یغم با

 .سر خاک امیخواست من هم ب یدلم م یلیخ-

نبود مخصوصاً  یخوب یشدم، اصالً فضا مونیقدر شلوغ بود که منم از رفتن پش نیا ،یومدیهمون بهتر که ن یول-
 .حال و روز نیتو، اونم با ا یواسه 

 «اونم بود؟»آروم گفتم: یهم زمزمه وار با لحن یبا فشردن لب هام رو ریز سربه

 :دیابروش رو باال داد و متعجب پرس یتا هی

 ؟یک-

 «.ولش کن یشکیه»و با تکون دادن سرم گفتم: دمیکه باز سرزنشم کنه ترس نیا از

 .کرد کیمنظورم شده بود و با حرص چشم هاش رو بار یمتوجه  تازه

 نگو منظورت اونه؟-

 :گفت یدر ادامه ناباورانه و شگفت و

! یریگ یکرده و تو بازم سراغش رو م کسانتیطرف زده تو رو با خاک  ستیسوگند اصالً حالت خوش ن یوا»
 «!شه؟یشه مگه م یباورم نم یوا

ساکت بود  یا قهیشدم. چند دق ریو سر به ز دمیحوصله کش یپر غم و ب یبودم نفس که زده یاز حرف مونیپش
که بارت کرده هنوز  یبا وجود اون همه حرف ،یسوگند تو واقعاً عاشق»کم رنگ گفت: یو بعد از اون با لبخند

 « ...هم

. من هنوزم ازش متنفرم نه من..»و با انکار گفتم: دمیحرفش پر یتو عیتر کردم و با باال گرفتن نگاهم سر یلب
 « ...فقط... فقط

 گهیو ببند و دسوگند لطفاً دهنت»گفت: زیتمسخر آم یجواب دادن که با خنده ا یبودم برا یدنبال جمله ا به
 «.نگو یزیچ

 :با غرغر کردن و لحن پر شماتتش ادامه داد و

همه  نیو ا یجور نیارزش ا یو به خاطر اون آدم برو ببرم که خودت تیعشق و عاشق نیاصالً مرده شور ا-
 .یعذاب ند

 .دمیبرچ یلب دلخور

رو دوست  یاگه کس یگفت ؟یگفت یبهم چ ادتهیرفته؟  ادتی یخوند یگوشم م ریرو که مدام ز ییحرفا هیچ-
 .یاریکه به دستش ب یکن یم یو هر کار ینیش یمنتظر نم یداشته باش

 .گره خورده، نگاه سرزنشگرش رو روم ثابت کرد ییابرو ها با
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و گذشتن از خودت رو نداره. من از  یارزش فداکار یپسر چیزر زدم چون ه میادیگم زر زدم، ز یآره اما االن م-
 !دارم یچه توقع هیاز بق گهیاز آب در اومد پس د یجور نیبودم که اونم ا دهیآدم تر ند ربدیه

 .فتمدست هام گر  یسرم رو تو کالفه

 .کالفه ام یلیدونم رخساره خ ینم یچیدونم، ه ینم-

 یدخترا چ نمیبب نییسر پا هیمن برم »که از جاش بلند شد گفت: یداد و در حال یام رو با دست فشار شونه
اعصاب  هیجز  یچیبده چون ه انیپا یالک یایخود آزار نیفکر کن و به ا شتریکنن، تو هم به حرف هام ب یکار م

 «.شه ینم دتیخراب عا

 دمیچیدستم پ یبودند تو ختهیحرف سمت در رفت. کالفه تر از قبل و با حرص موهام رو که دورم ر کونیبا ا و
 .که به خوام شونه اشون بزنم با سنجاق وسط سرم سفتشون کردم نیو بدون ا

ً یتقر هوا رو ماساژ دادم  سرم یبرم. کم رونیخواست از رخت خواب ب یشده بود اما هنوز هم دلم نم کیتار با
بالشت  یتونستم دراز بکشم چون با گذاشتن سرم رو ینم گهید یاما انگار قصد خوب شدن نداشت و حت

 یذاشتم حرف ها یم هم یکه چشم هام رو رو نیهم گهیشدم. از طرف د یشد و کالفه تر م یم شتریدردش ب
اشک دوباره از  یباور کردن نداشتم و قطره ها الیشد. هنوز هم خ یو منعکس م دیچیپ یسرم م یتو ربدیه

تاب بودم. از جام بلند شدم و به طرف پنجره  یو ب ریصورتم رو تر کرده بودند. چه قدر دلگ یاون همه ناباور
از  کیکوچ ییها کهیبرگ هاش ت یگردو بود و از ال به ال متبلند قا یاتاقم مشرف به درخت ها یرفتم. پنجره 

تر  زیتر و خوف انگ ریشده بود. حال آسمون از اون حال مشوش و غمناک من دلگ انیابر نماو پر  رهیآسمون ت
غم  نیمن، گواه ا یبودند، درست مثل چشم ها دنیبار یو پر بارون که هر لحظه آماده  رهیت یبود و ابر ها

تشکش رها کردم و نشستم. سرم رو  یو باز سمت تختم رفتم و خودم رو رو دمی. پرده رو آروم کشدبزرگ بودن
هم گره اشون کرده  یدست هام که تو یصورت راه گرفته و رو یاشک آروم از رو یگرفته بودم و قطره ها نییپا

قلبم رو  یبدجور یموندگگرفت، در  یم یشتریام شدت ب هیاشکم گر یقطره ها دنیاومدند. با د یبودم فرود م
و دستپاچه  عیکه به در خورد سر یتقه ا یتاب کرده بود. با صدا یز و ببه ستوه اورده بود و اون رو هم عاج

معلوم بود  یسحر ول ایقبل رخساره باشه  یکردم مثل دفعه ها یصورت پاک کردم. فکر م یاشک هام رو از رو
 !تونه اون همه مؤدبانه در بزنه یدونستم رخساره نم یکه سحره چون م

 « ...ت ایب»از ته گلوم گفتم: یخفه ا ی. با صداششیساعت پ میبا توجه به ورود ن الاقل

 یلیکردم. خ ینگاهش م ریهنوز جمله ام کامل از دهنم خارج نشده بود که در باز شد. شوکه و بشدت متح اما
 رونیکه ب یآشفته و نگران در حال یبرام دور از باور بود و صدا دار آب دهنم رو قورت دادم. مشوش و با چهره ا

 یبهش نگاه م یرگیانداخت داخل اومد و بالفاصله در رو پشت سرش بست. بهت زده و با خ یم یرو نگاه
متالطم شروع به کوبش کرده بود  یبودم و هول کرده بودم، قلبم به طرز وحشتناک دهیکم هم ترس هی یکردم حت
 شیپر از تشو که باز بخواد قلب شکسته ام رو در هم بکوبه هراس داشتم و نیهراس داشتم، از ا یو حساب
 !خواست بگه یم یباز چ یعنیبودم. 

نگاهم کرد، انگار که از  اشیقرار ینا آروم و پر شده از ب یبود با چشم ها ستادهیکه ا یرو همون جور یا قهیدق
 .باره قورت داد و به طرفم اومد کیشوکه شده بود. آب دهنش رو سخت و  تیاون وضع یتو دنمید
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ام رو ازش گرفتم. اون قدر ازش  دهیوجودم رو پر کرد و نگاه رنج یه باهام کرده بود خشمک یرفتار یآور ادیبا  باز
بره.  رونیازش بخوام که از اتاقم ب نکهیا ایخواست باهاش حرف بزنم  یدلم نم یبودم که حت یو عصب ریدلگ

نشست.  نیزم یزانو هاش، جلوم رو یدگرگون و حال منقلبش آروم رو یبا همون چهره  یا قهیبعد از گذشت دق
تونستم بفهمم اصالً با چه  یاومدنش رو نم لیبرام شده بود و هنوز هم دل یپر استرس و خفه کننده ا یفضا

 !اتاق من گذاشته بود؟ یتو یپا ییرو

 یصداش موج م یکه تو یبیعج یتمام و نگران یخفقان، با آشفتگ یباالخره بعد از اون سکوت کشنده و جو و
 « ...ستیس..سحر گفت حالت خوب ن»د گفت:ز 

 یاشک پشت سر هم ب یشد و قطره ها دهیدلواپسش ناخود آگاه نگاهم سمتش کش یاون صدا دنیشن با
ناراحته و با لحن  یحساب تینگرلتش معلوم بود که از اون وضع یصورتم سر خوردند. از نگاه ها یمحابا رو

بودم به  یگفتم، عصب یچ دمیبشه م... من... نفهم یطور نیخواستم ا یباورکن نم»گفت: نشیسراسر غمگ
 دمیتازه فهم یرفت یقسم وقت زمیبه زبون اوردم. سوگند بجون عز یاون حرفا رو چه طور دمیخدا خودمم نفهم

 «.گفتم یکه چ

از اشک هام کالفه شده بود و با عجز و التماس  ی. حسابختمیر یصورت اشک م یزد و من به پهنا یحرف م اون
 :خواهش کرد

به خدا قسم  ،یرو که گفتم فراموش کن ییزایخوام چ یخوام، م ینکن اَ ... ازت م هیگر یطور نیتو رو خدا ا-
 .شد هوی یعنیحرفام نبودم  یاصالً متوجه 

اوردم!  ی. واقعاً شوکه ام کرده بود اصالً سر از حرف و کارهاش در نمختمیر یهمچنان ساکت و تلخ اشک م اما
 بود؟ مونیگرفت و اون همه پش یچرا حرف هاش رو پس م

 دلش برام سوخته بود؟ نکنه

 یا قهیچرخوند. چند دق ینگاهش رو سمت یرو ملتمسانه زمزمه کرد و با سکوت ادامه دار من با آشفتگ اسم
ِ یم یرو رتشینگاه پر ح  یآب رو ونیاه با لکه همر  ییکنار تخت ثابت موند. رد نگاهش رو گرفتم و به قرص ها ز

 .بودم دهیاون همه تعجبش رو فهم لیتازه دل دم،یبودند رس زیم

رنگ و خمارش رو بهم  یقهوه ا یچشم ها شونیکه نگران و پر ینگاهش رو باز سمتم چرخوند و در حال ناباورانه
 :دوخته بود، خودش رو سرزنش کرد و زمزمه وار لب زد

 ...کار کردم یمن چ-

 .گر باز خودش رو شماتت کردله چشم هاش رو بست و با همون لحن سرزتشبا گفتن اون جم و

 .خدا لعنتم کنه-

اون نگاه سرد و سکوت تلخم عاجزانه و با  دنیداد و با د یاندازه آزارش م یساکت بودم و سکوتم ب همچنان
 .حرف زدن یمنقبض شده اش لبش تا به تا شد برا یچونه 
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سکوت  یجور نیسکوت نکن، ا یجور نیبگو اما ا راهیاصالً فحشم بده، بد و ب ایالاقل حرف بزن، اعتراض کن -
 .نکن سوگند

 ً  ختهیآشفته و بهم ر یتونستم درکش کنم و باز هم با رفتارش من رو شوکه کرده بود. ذهنم حساب ینم اصال
 ضشیپر ضد و نق یاون رفتار ها لیکرد دل یم یجور نیخواست چرا با من ا یاز من م یآدم چ نیا ایبود. خدا

 !بود آخه؟ یچ

 .لب هاش رو با آب دهنش تر کرد کالفه

 .بهم نگاه کن سوگند قهیفقط چند دق قه،یچند دق-

تونستم درک  یخودمم نم یزدم. حت یاشک صورتم رو گرفته بودند رو بهش لبخند تلخ یکه قطره ها یدرحال
 !دادم یحرف زدن م یبعد از اون رفتارش باز هم بهش اجازه  یکنم چه طور

 !بود که داشتم یشدم اون چه حس احمقانه ا یواقعاً ازش متنفر نم چرا

 .سرد فرو کرده بود یخاکستر ها ریخشمم رو ز شیآت کهیطور

قلبم دوونده  یمحکم تر که تا تو یا شهیتر و با ر یقو یداشت اما حس یکم جون ی شهیوجودم ر یهم تو تنفر
شکستن به اون  یشده بود. لجباز بودم و اجازه  رهیچ بیو به حس تنفرم عج شده بود باعث کم رنگ شدنش

 .دادم یسکوت رو نم

 .زد یهم گذاشت و پلک یخمارش رو غمناک رو یها چشم

. یفتیحال و روز ب نیخواستم به ا یسوگند به خاک آقاجون قسم که همش مزخرف گفتم، اشتباه کردم نم-
 ...تونستم یخواسته دلم نبود کاش م نیحالم نبودم ا یخوردم به خدا خودمم متوجه  یسوگند دارم قسم م

 .هم و با حرص و اندوه زمزمه کرد یبا فشردن دندون هاش رو اما

 .تونم یشه نم یاما نم-

 بود یتونه چ یشه و نم یکه نم نیکردم پر از ابهام بود برام، منظورش از ا یرو که گفته بود کنکاش م یا جمله
 قابل فهم بود؟ ریاما! چرا اون قدر مرموز و غ

قلبم در اومده بود و گوشم رو پر کرده  یبلند و کوبنده  یبهم، به صورت تپش ها اشیکیاز اون همه نزد جانیه
احساسم که از  یخواستم دوباره اشتباهم رو تکرار کنم و رو یخواست باورش کنم اما نم یدلم م یلیبود. خ

 یباعث کالفگ دنشیو حرف بزنم. د رمیبگ میکردم با عقلم تصم یطاقتم کم کرده بود سر پوش گذاشتم و سع
خواستم طاقت از کف بدم و باز هم  یحرف هاش. نم رشیپذ یکرد برا یشد و قلب مرددم رو مردد تر م یام م
 «.جا برو نیاز ا»خفه و لرزون گفتم: یباشم. باالخره آروم و با صدا فیضع

 .دیغم نال با

 ...سوگند-

 .کردم یمن بودم که با عجز و التماس بهش نگاه م نیبار ا نیا
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ً  نیاز ا-  .جا برو لطفا

 تونستم بفهمم؟ ینم یآدم رو ذره ا نیچرا ا ایبود؛ خدا ریو ذهنم هنوز درپ قلب

 تونستم باورش کنم؟ یباز م یطورکرد! چه  یقدر زود به زود رنگ عوض م نیچرا ا آخه

 ادیتونستم فراموش کنم و از  یامکان نداشت، آره منه احمق ازش متنفر نبودم اما حرف هاش رو هم نم نه
 یبار ب نیرو که چند یطور دل نیتونستم از ذهنم پاک کنم و هم یببرم، خورد شدن و اون همه حقارتم رو نم

 ...رحمانه شکونده بود

بود اما باز هم  شتریتر و ب یکه بهش داشتم از تنفرم قو یکه قلبم خودش رو باخته بود و احساس نیوجود ا با
هم خوردش کرده بود راحت رد بشم و گذر کنم.  یظالمانه تو یتونستم از کنار غرور دخترونه ام که اون جور ینم

 فیضع ییباصدا گهیبار د هید که دوخته بو شمزد بهم چ یتوش موج م یمونیو متأثر که پش نیغمگ ییبا نگاه ها
 یکه شمرده شمرده حرف م یصورتم گرفت و در حال یبره. دو کف دستش رو جلو رونیازش خواستم از اتاق ب

 « ...نک یجور نیبا خودت ا یباشد اصالً ازم متنفر باش، ول»گفت: شونشیپر یزد با نگاه ها

چهار چوب قرار گرفت.  یشد. با باز شدن در، بهاره توباز  یریحرفش تموم نشده بود که در اتاق با غافلگ هنوز
 !رو داشتم جز اون یانتظار هرکس

و مثل برق گرفته ها از جاش بلند  عیسر یلیکم معذب شده بود خ هیکه  یدر حال ربدیاش ه یورود ناگهان با
دستپاچه بود نگاه  یکه حساب ربدیدر گذاشته بود و هاج و واج به من و ه ی رهیدست گ یشد. دستش رو رو

 .کردم یدهنم تر م آبخشکم رو با  یکم هول کرده بودم و مضطرب لب ها هیکرد البته خودم هم  یم

رخساره »داد جاخورده گفت: یو پشت سرش اشاره م رونیکه با انگشت به ب ینگاه کردن، در حال یاز لحظه ا بعد
 « ...دونستم ینم ییگفت تنها

 :دیتو حرفش پر ربدیه بالفاصله

 .اَ... االنم برم گهیسوگند رو بهش بدم، خب د هیرفتم فقط... فقط اومده بودم گوش یداشتم م گهیمن د-

توش مشهود و قابل حس  یمونیبه من که هم چنان رنگ التماس و پش یبا گفتن اون حرف و بعد از نگاه و
 دهیرفتنش از اتاق، کش رونیو ب ربدیکه نگاهش سمت ه یرفت. بهاره هم در حال رونیبود، بالفاصله از اتاق ب

برداشتم و  زیم یرو یجعبه  یتورو از  یاش به عقب، به طرفم اومد. دستمال دهیشده بود با همون نگاه چرخ
کردم. آروم سالم دادم که سمتم  ینیف ینمیب یخشک شده ام رو پاک کردم و با گرفتنش جلو هینم یاشک ها

 :دیپرس جشیمتعجب و گ یو با نگاه ها دیچرخ

 سوگند؟ یکرد یم هیگر یتو چرا دارشت نمیکرد؟! بب یکار م یجا چ نیا ربدیبود؟ ه یچ انیجر-

پر پرسشش  یگفت و با نگاه ها یافتاده باشه، سالم ادشیکه انگار تازه  یاون سؤال ها، طور دنیاز پرس بعد
 .رفتار کنم یعیباشم و طب یکردم عاد یم یبهم زل زد. سع

 !که امروز چهلم آقاجونم بوده ها نیهامم که واضحه، مثل ا هیگر لیگفت؟ د... دل یکه چ یدی! شنیانیچه جر-

 .نهیازش خواستم که بش و
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 «؟یاومد یبا ک یچه طور»تخت نشست که گفتم: ی لبه

 .جا به جا شد یتشک تخت کم یبغلش گرفت و رو یرنگش رو تو یچرمِ قهوه ا فیک

 یعنیهم به تو بزنم  یسر هیگفتم  میشد یجا ها رد م نیاز ا میداشتدلم. راستش با مسعود  زیخوبم عز یمرس-
 .یبازم شرمنده سوگند گهینشد د میبود ییاما با مسعود جا امیخواستم واسه مراسم ب یم

 «مسعود االن کجاست؟ نمی. ببیزنیکه م هیچه حرف نینه بابا ا»گفتم: یزدم و با پلک زدن یمیمال لبخند

 ؟یداخل. خب نگفت ارتشیاونم اومده رفت تعارف کن و ب دیفهم یوقت نیحس یمنتظر باشه ول نیگفتم تو ماش-

 رو؟ یچ-

 :دیرنگش باز پرس یقهوه ا یکرد و با تنگ کردن چشم ها یمرموز نگاه

 ...ربدیتو و ه یعنیبود؟  یچ هیقض-

 .دمیهم تن یبراش گرفتم و ابرو تو یا افهیق

 !یدیخوبه که شن-

بود، آخه  یدروغ قشنگ»و رنگ شده اش گفت: فیظر یابرو ها یتا هیبرام کج کرد و با باال دادن  یو دهن لب
 «!ینداشت یتو که گوش

پرتش کرده بودم، با حرکت چشم  زیم یکنار تختم که رو یحق به جانب به خودم گرفتم و به گوش یا افهیق
 .اشاره دادم

 .دارم گهیآره نداشتم، اما االن د-

االن هم برام اوردش  گهیکنه د مشیکه برام تنظ ربدیسامان داده بود ه»گرفت که در ادامه گفتم: نگاهم رو رد
 «آخه؟ هیبیکجاش عج نیاومده باشه ا یا گهید لیجا، بعدشم حاال مثالً به دل نیا

احساس  یعنیبود  یجور هی ربدیدونم آخه ه یچه م»کج گفت: یکرد و با لب زونیآو نییهاش رو رو به پا شونه
 «.کم هول شده هیکردم 

 .کم معذب شد هی دیخب تو رو که د-

 .تکون داد یسر

 .طور نیآهان که ا-

 .زد یدر ادامه با خنده چشمک و

 .بود؟ جان بهاره راستش رو بگو نیهم زیهمه چ ییخدا یول-

 .بهش رفتم یغره ا چشم
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 !گما یبهت م یزیچ هیبهاره -

اون حالت که  یکار کنم تو یخب چ»هم گذاشتن پلک سمت راستش گفت: یهم فشرد و با رو یرو یدندون
 «.خودم یکردم واسه  ییفکرا هیخب  دمتونید

 «؟ییمثالً چه فکرا»گفتم: انهینگاهش کردم و شاک رتیح با

 .کرد یزیر ی خنده

 .کنه یم ییچون حس کردم داره ازت دلجو ر،ینه منظورم رو بد نگ-

کم ناراحت و  هیآقاجونم  یکردم و واسه  یم هیچون داشتم گر یت متوجه شدآره درس»حرفش گفتم: دییتأ در
خودت  یواسه  یپس الک نیکرد آرومم کنه، هم یسع دید یهم من رو اون جور یدلتنگ بودم که اومد، وقت

 «.قصه نباف بهاره خانوم

 !تو؟ یشد یقدر جد نیباشه بابا حاال چرا ا-

 نتونیب یزیسوگند اگه چ یول»نامحسوس گفت: یبراش نازک کردم که در ادامه با لبخند و ذوق یچشم پشت
 «.دونم و تو یمن م یباشه و به من نگفته باش

نثارش کردم. باالخره بعد از اون همه  یا وونهیپر اخم نگاهش کردم و د دم،یهم کش یهم ابرو هام رو تو باز
 .میاتاقم فاصله گرفت یمدنش توو او ربدیاز موضوع ه حیو توج حیتوض

. دیکش رونیرو ب اشیدستش رو داخلش فرو برد و گوش عیسر فش،یکه با لرزش ک میحرف زدن بود مشغول
 .به صفحه اش انداخت ینگاه

 .در منتظرمه یمسعوده، اس ام اس زده، جلو یوا-

 «!یاِ کجا؟ تو که االن اومد»گفتم: متعجب

گفتم  گهیاون جا د میرفت یم می. داشتمیاطراف هم هست، دعوت نیکه هم شییرفت بگم آخه شب باغِ دا ادمی-
 .هم از تو بپرسم یحال هی

 گه؟یتعارف نکنم د د؟یمون یشام رو نم یعنی-

 «.باز امی یکم خلوت تر شد م هیتونم چون منتظرن، حاال  ینه نم»و در ادامه گفت: دیرو بوس صورتم

تو هم »کرد و با درست کردن شالش گفت: یکم خودش رو وارس هی نهیآ یبا اون حرف از جاش بلند شد، تو و
پس خودت  زم،یهم چنان ادامه داره خواهر عز یشه کرد زندگ ینم شیقدر غصه نخور فدات شم، کار نیا گهید

 «.نکن تیرو اذ

بودم اما اصالً دلم  یمیصم یلیکه با بهاره خ نیکردم. با ا دییمحو تأ یکردم و با فشردن لب هام و لبخند بغلش
 یکیچون حس نزد دیدونستم، شا یرو خودم هم نم لشیباهاش حرف بزنم و دل ربدیخواست راجع به ه ینم
گه اتفاق افتاده  یینبود با اون ماجرا ها فتنگ یبرا یزیواقعاً چ نکهیاز اون بود و ا شتریکه به رخساره داشتم ب یا

 .بود
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احساس لرز کردم، بهاره  هویدر بهاره رو بدرقه کردم. هوا واقعاً سرد شده بود و  یو تا جلو میاومد رونیاتاق ب از
 «.هوا سرده گه،یبرو داخل د»و گفت: دیدوباره دو مرتبه صورتم رو بوس دیاون حال د یمن رو تو یهم وقت

 به مسعود تعارف کنم؟ ومدمین ستیگم زشت ن یم-

 «.نمتیب یبعداً م زمیبرو داخل عز یزشت نه بابا چه»گفت: الیخ یباال انداخت و ب یابرو

رفت. هم چنان بعد از رفتن  نییاز پله ها پا عیداد سر یکه برام دست تکون م یبا گفتن اون جمله در حال و
نبود و آسمون شب باز سکوت رو  یاومد و رفت و آمد یبودم، باغ به نظر خلوت م ستادهیا یورود یبهاره جلو
اتاق موندنم خسته شده بودم.  یهمه تو وندارم و از ا ازین رونیب یاس کردم به هواکرده بود. احس هیبه باغ هد

به ساختمون  یرفتم. نگاه نییشونه هام از پله ها پا یو انداختنش رو یبه اتاقم برگشتم و با برداشتن شال
دست هام . دیرس یبه گوش م یادیز یاومد چون سر و صدا ها یشلوغ به نظر م یآقاجون انداختم که حساب

آرومم،  یقدم ها ریها ز زهیبهم خوردن سنگ ر یقدم برداشتم. صدا یدرخت هبغلم گرفتم و به طرف خون یرو تو
 یکه اون سکوت رو بهم م کیکوچ یها رکیج ریج یاون سکوت و آرامش و گاهاً هم صدا یبود تو یبلند یصدا

 شممآن چ هیداشتم که  ی، آروم آروم قدم بر مکردم ینگاه م نیبه زم رهیکه خ یبود و درحال ریزدند. ذهنم درگ
و هول سرم رو باال گرفتم.  دهیها نقش بسته بود، افتاد. ترس زهیسنگ ر یروم، رو یکه جلو یبلند ی هیبه سا

 یرگیبه عقب برداشتم. هر دو با خ ی. جا خورده قدمدمیخودم د یرو رو به رو یکه سرم رو باال بردم مرتض نیهم
نا آروم و به غم  یموضوع از چشم ها نیا دنیکردم هنوز هم ازم دلخوره و فهم ی. حس ممیکرد یبهم نگاه م

سرم شروع به رژه رفتن کرده بودند. هر چند که به  یتو کینبود. ماجرا و اتفاقات بوت ینشسته اش کار سخت
 نیاون همه غمگ و یاومد اون جور یبودم اما واقعاً دلم نم یازش عصبان ک،یبوت یخاطر رفتار اون روزش تو

 .نمشیبب

خواست خودم رو از اون جا و اون جو پر استرسش دور کنم. زمزمه وار سالم کردم و  یبود و دلم م یبد سکوت
 .زد بیآرومش بهم نه یخواستم عقب گرد کنم که با صدا یم

 ؟یاالن بهتر ،یحال بود ضیکم مر هیکه  نیحالت خوبه؟ مثل ا-

 :گرفتم و با لحن آرومم جواب دادم نییرو پا سرم

 .آره خوبم، ممنون-

که برگردم  نیغمناکش صدام زد. بدون ا یخواستم برم که با صدا یاز گفتن اون جمله سر چرخوندم و باز م بعد
 «؟یهنوزم ازم ناراحت»و آرومش گفت: نیغمگ یرو سکوت کرد و بعد با همون صدا یا قهی. دقستادمیا

ً یکه تقر یدر حال ق،یعم ینفس دنیو مِن مِن کردن با کش دیترد یدم که بعد از کمنگفتم و سکوت کر  زیچ به  با
خوام  یخوام که... م یکنم و م یخواهش م گهیبار د هی... یسوگند من... من ازت »زد گفت: یحرف م یسخت
 «.کنم یم واهشفرصت... خ هی... یکه اون روز زدم فکر کن ییبه حرفا گهیباره د هیکه 

 :و ادامه داد دیدار آب دهنش رو بلع صدا

اما  یگفت یزیچ هیو  یبود یبه آقاجون ازم عصبان یاحترام یطور ب نیکه کردم و هم یاون روز به خاطر رفتار-
خواب به  یخواهشه، لطفاً. باور کن از اون روز تا حاال درست و حساب هی نیفکر کن، ا یاالن درست و حساب
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انصاف  یشوکه شدم، سوگند ب یبگذر هامقدر ساده قراره از کنار حرف  نیردم اک یچون تصور نم ومدهیچشمم ن
 .به حرفام فکر کن گهیبار د کیبار، فقط  کینباش 

 یلیکردم چون بعد از اون روز خ یاز حرف هاش تعجب نم گهید دیلب هام نشست، شا یکج گوشه  یلبخند
حس  یموضوع ب نیبه ا گهیرو نداره البته خوده من هم د مشیواضح بود که هنوز هم قصد برگشتن از تصم

و  ربدیرفتار ه دیبود. شا بیخودم عج یبرا یلینبود که خ یبه اون شدت هم عصبان گهید یشده بودم و حت
تا اون حد شوکه ام  یزیچ گهیکرده بود و د یخنث گهیشوکه بودنم از حرف هاش من رو نسبت به موضوعات د

 !کرد ینم

 «؟یگ ینم یزیچ»گفت: یبودم. بعد از مکث ستادهیت و پشت بهش اساک همچنان

 یسرم م یکه تو ی. افکارستادمیا یلحظه ا یباال برداشتم اما برا یبرگشتن به طبقه  یبرا یتوجه چند قدم یب
 .اعتنا باشم یکرد ب یگذشت و عبور م یکه از ذهنم م یزیتونستم به چ یمانع از حرکتم شدند و نم دندیچرخ

 ریذهنم رو درگ یوسوسه کننده بود که حساب یافکار یکردم اما تمام حواسم پ یگوش م یمرتض یحرف ها به
کار کنم؟ مقابله کردن با  یخواستم چ یاحساس و عقلم بود، من م نیب یدیشد هیریخودشون کرده بودند. درگ

نداشت، من حق نداشتم  یریتقص چیوسط اون ه نیکرد چون ا یاستفاده م یاز مرتض دی! نه نبا؟یچه روش
 ...راهش نبود نیکنم نه ا یباهاش باز

به خودم و افکار نادرستم که پر  ی. تشرزدمیم بیکردم و عقلم رو نه یفکر ها خودم رو مدام سرزنش م نیبا ا و
 ینم امیاریقدم برداشتن به سمت جلو  یتوجه باشم اما پاهام برا یکردم بهشون ب یاز حماقت بود زدم و سع

اوردم اصال قصد  یحماقتم رو به زبون نم اچسبونده بودند، انگار ت نیزم یخودشون رو رو یند و با لجبازکرد
به خودم به خاطر داشتن اون افکار وسوسه  دنیرو نداشتند. با وجود اون همه سرزنش و توپ نیاز زم ییجدا

بود از هر لحاظ و فقط تنها  یخوب آدم یاز قدم بردارم. مرتض یتونستم قدم یکننده و متوحش اما هنوز هم نم
چفت  یمرتض قیتونست خودش رو با احساس عم یجوره نم چیکه وجود داشت احساس من بود که ه یمشکل

 .کنه

 !عاشق شد دیشد حتماً که نبا یم دایمگه بهتر از اون هم پ یکه چ یاما باز همون افکار... ول و

که بهش داشتم جاش  یشد دوستش داشت و قطعاً اون حس یبود که مطمئناً م یقدر آدم خوب نیاون ا تازه
 ربدیبه ه یجور هی دیبا زدم،یحرف م دیرفت. نه با یم نیکرد و به مرور زمان از ب یعوض م یا گهیرو با حس د

 یبود که سع یحرف ها و افکار مامت نیندارند. ا قتیکردم که حرف هاش همه اشتباه اند و اصالً حق یثابت م
 یبود و همچنان با خودم کلنجار م ریگول بزنم. ذهنم درگ ییجورا هیکنم و  حیرو باهاشون توج کردم خودم یم

 .دیچیتو گوشم پ یمرتض یرفتم که صدا

 ...سوگند-

 :آروم لب زدم ب،یعج یبا جرئت یقیهام رو مضطرب تر کردم، چشم هام رو بستم و بعد از نفس عم لب

 .کنم. ق... قبول یب... باشه به حرفات فکر م-

 .که منتظر واکنشش بشم از اون جا دورشدم نیو بدون ا عیسر یلیگفتم، گفتم و خ یم دیرو که نبا یزیچ و
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دلم افتاده بود پله ها رو تند تند باال رفتم. با رسوندن  یکه تو یو با ترس مهیکرده، سراس ییکه خطا یآدم مثل
 نییام رو باال و پا نهیتندم س ی. نفس هاستادمیو پشتش ا دمیدر رو پشت سرم بهم کوب عیخودم به اتاقم، سر

کار کرده  ینگاهم رو، به رو به رو دوختم. من چ اورانهکار و حرفم شده بودم. ناب یکردند انگار که تازه متوجه  یم
 !بودم؟

 !کردم یکار نیهمچ یطور چه

 ...دینبا دادمیم دیبهش ام دیکرن با اون و احساس پاکش رو نداشتم نبا یحق باز من

سرم  یسمت سوق داده بودند باز تو نیکه من رو به ا یتونستم از حرفم برگردم چون همون افکار ینم گهید اما
 هویزدم اما چرا  یگول م یپوچ و توخال یفکر ها نیبودند و مصمم ترم کرده بودند. مدام خودم رو با هم دهیچیپ
 همه خودخواه شده بودم؟ نیا

 !همه ظالم باشم؟ نیتونستم ا یکردم، من چه طور م یم یرو قربان گهینفر د کیبچگانه ام  یبه خاطر لجباز چرا

خواست خودخواهانه و بدون  یبه دست گرفته بود و هر چه قدر که م تازکیبود که افسارم رو  یچه خشم نیا
 !رفت یم شیتازوند و پ یفکر کنه م یبه کس یکه حت نیا

که کرده بودم، پوست  یاز اندازه به خاطر حماقت شیب ینشسته بودم و با استرس شیآرا زیم یفکر جلو شونیپر
شد. کالفه  یم قیوجودم تزر یهم ذره ذره تو یشمونیکندم. همچنان دو دل بودم و پ یلبم رو با ناخن هام م
 دواریاز اندازه ام شیب یافتاد؟ نکنه مرتض یم یبه بعد چه اتفاقات نیاز ا یعنیکار کنم؟  یبودم، حاال قرار بود چ

 !فراتر از تصور من بکنه؟ یاالتیخودش خ شیبشه و پ

برام شام وارده بود  ایکه گو ینسبتاً بزرگ ینیبودم که ورود رخساره به اتاقم با س یفکر یها یریدرگ نیهم یتو
تپاچه و هولم کم دس هیرخساره  دنیافکار نامنظم و پراکنده ام رو از هم پاره کرد. دست خودم نبود و د یرشته 

فکر  نیکه کردم مطلع اند و با ا یکردم همه از کار یمکرده بودم، وجودم پر از واهمه و اضطراب بود و مدام فکر 
 یدونستم حتماً ازم عصبان یبگم چون م یزیتونستم به رخساره چ ینم یشدم. حت یاز قبل هم دستپاچه تر م

ِ یم یرو رو ینیکنه. س یهم سرزنشم م یشه و کل یم سبز  یها یراحت یاتاق، گذاشت و با نشستن رو نییپا ز
اما  ارهیخواست ب یخودش م ییجا غذات رو بخور واال زندا نیا ایب»شده بودند، گفت: دهیاتاقم چ نییرنگ که پا

مورد  نیا یتو یلیخ ییکه زندا یدون یشد. م یحال و روزتم نم نیا یمتوجه  یجور نیبهتره ا امیگفتم اگه من ب
 «!نهیباهوشه البته کارشم هم

سرش  ختیر یبرنج م یرو رو یکه قاشق خورشت یافتاده بود و در حال نهیآ یتو رشیبودم. تصو رهیخ نهیآ به
 «.شده یچه قرمه سبز نیبب ایبه به ب»بشقاب غذا برد و با بو کردنش گفت: کیرو نزد

 .دیفکر که نگاهش سمتم چرخ یساکت بودم و تو همچنان

 تو فکر؟ یچرا باز رفت هیسوگند با توام، چ-

رو به روش  ،یراحت یجلوه کنه به سمتش رفتم و رو یکردم رفتارم عاد یم یکه سع یگرفتم و در حال نهیاز آ نگاه
 «شده؟ یزیچ»شدن به چهره ام گفت: قینشستم. ابرو هاش رو متفکرامه باال انداخت و با دق
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 .تکون دادم یسر

 .نه-

 ست؟ین یزیچ یمطمئن-

 .حوصله جواب دادم یب

 .ستین میزینه چ-

 !حرفه یجمله ات کل نیپشت ا شهیاما هم-

 الیخیکردم، ب یور و اون ور م نیبشقاب رو ا یتو یها یکه سبز یکه حرف رو عوض کنم در حال نیا یبرا
 «بچه ها کجان؟»گفتم:

 .کرد نییاش رو باال و پا کله

 ؟یحرف بزن یخوا ینم یعنیآها پس -

 .و گرفته نگاهش کردم عبوس

 ؟یدیپرسم بر عکس جواب م یم یچرا هر چ-

 .دیهم کش یهاش رو تو اخم

 تو؟ ایمن -

سحر  یگفت یسراغ من رو نگرفت؟ راست یچه خبره کس نییپا نمیاالنم بگو بب گه،ید الیخ یبابا رخساره ب یا-
 رن، رفتن؟ یشب م نایا

چون به اصرار مامان جون قراره امشب رو هم بمونن فردا برند که بعدشم فکر کنم  رندینم یعنینه هنوز نرفتن -
 یناراحت شد م یلیخ یحال ضیمر دیهم فهم یسراغت رو گرفت وقت ییدا یخوان برگردن اصفهان. راست یم

 .دملم دا یراحت ی. رونییپا میربعدشم باهم ب یکه بخور ارمیاما گفتم اول شامت رو ب نتتیبب ادیخواست ب

 .رو به رو بشم ربدیخوام باز با ه یچون نم ن،ییپا امیتونم ب ینه نم-

 .پفا یچرخوند و وا کش دار یچشم

 ؟یازش فرار کن یخوا یم یخب تاک ؟یچ یعنیوا -

باز  رتیدهنش از ح شهیکردم که مثل هم فیاتاقم، براش تعر یرو تو ربدیاومدن ه یاون سؤالش ماجرا با
 نینکنه واقعاً اونم دوست داره و به خاطر سامان ا ینداره! ول یپسره تعادل روان نیا»مونده بود. مردد گفت:

 «کنه؟ یرفتار م یجور

 «.ستیدونم ن یباشه اما م یگ یکه تو م یجور نیفکر نکنم، کاش واقعاً ا یدونم ول ینم»گفتم: کالفه

 !من زیشه عز یکه نم یجور نیا ؟یهمش ازش فرار کن یخوا یپس م-
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 .نگاهش کردم درمونده

 کار کنم؟ یچ یگ یخب تو م-

 .رو فکر کرد یا قهیدق

خودت رو ازش  یطور نیغلطه، باور کن اگه ا نیچون ا ؟یکن یرفتار کن چرا ازش فرار م الیخ یبه نظرمن ب-
 هی ار،یرفتار کن بگو و بخند اصالً هم به حسابش ن یکه حرفاش درسته. عاد یبهش ثابت کرد شتریب یکن میقا

 .خودت رو محکم نگه دار کم هم

ذوق مرگ شو  دنشیکمتر از د ،یریو وا م یش یشل م هوی شینیب یتا م هیچ»گفت: یدر ادامه با طعنه ا و
 !سوگند جون

 .تنگ کردم یچشم

 شه؟ یدرست م زیهمه چ یجور نیا یگ یتو م یعنی-

 .باال انداخت یا شونه

 نیو انگار وجود نداره، ا ستیرفتار کن که اصالً انگار برات مهم ن یجور هیشه.  یبدتر که نم یدرستم نشه ول-
 .ادی یحساب کار دستش م یجور

ها، من تا  یگ یم یزیچ هی»گفتم: یزونیآو یبا لب و لوچه  یدادن به راحت هیزدم و با گذاشتن سرم و تک یپلک
 دهیفکر کنم وجود نداره و ناد یشم اون وقت چه طور یخود م یاز خود ب یو حساب رمیگ یتپش قلب م نمیب یم

 «!رمش؟یبگ

 .هوا چرخوند یاشاره اش رو با باال پروندن ابروهاش تو انگشت

 ؟یدیفهم یریو وا نم یش یدست و پا نم یب ششیپ گهید یکم به خودت و غرورت فکر کن هیکه  یوقت-

و  یدیجا چِپ نیاز صبح هم نییپا میحاال هم غذات رو بخور که بر»گفت: زیم یرو یدر ادامه با اشاره به غذا و
که سحر از شون  نیباال تا االن هم به خاطر ا انیبچه ها خودشون م یجا بمون نیا گهیکم د هی ،یاینم رونیب

 «!ومدنیخواسته بود مزاحم استراحتت نشن باال ن

خوام  یجون رخساره نه اصالً بگو خوابه، بعدشم گفتم که نم»مبل نشستم و گفتم: یرو خیبرق گرفته ها م مثل
 «نمیرو بب ربدیه

 .نگاهم کرد یچپ چپ

 ینباش راحت برخورد کن اون وقت م یگم ازش فرار یگم! دارم م یم یتیپس از صبح تا حاال دارم واست دو ب-
 ؟یباهاش رو به رو بش یخوا ینم یگ

 .گرفتم ریکردم سر به ز یم یکه با انگشت هام باز یحال در

 .تونم یالاقل امشب رو نه، چون واقعاً نم یدونم ول یم-



 

 
403 

 .زانو از جاش بلند شد یداد و با گذاشتن دست هاش رو رونیکالفه ب ینفس

دن به کم تو جمع کر  هیسفره پهنه،  نییپس شامت رو بخور بعد بخواب که دروغم تابلو نشه، منم برم آخه پا-
 .کمک کنم هیبق

از رفتن  یا قهیرفت. چند دق رونیبهم کرد و با باز کردن در، از اتاق ب یضیبهش کردم که غ یقدرشناسانه ا نگاه
خوش  یبو یلحظه ا یمبل نشسته بودم. برا یدرهم و آشفته رو یرخساره گذشته بود و من هنوز هم با افکار

و  دیرس یکه خوشمزه به نظر م اشیرنگاه کردم شکل ظاه زیم یرو یبه غذا د،یچیدماغم پ ریز یقرمه سبز
دوست داشتم  شهیکه هم یکرد. معلوم بود که دستپخت مامادرجونه چون همون جور یم یبرام دلبر یحساب

 یامان مویطرفش جمع شده بود و ل کیکه  یادیرنگ و روغن ز رهیت یدونه دونه  یها یدرست شده بود، سبز
دماغم  یتو یگه نگم خوش عطر تر از اون خورشت و بوش حسابیکه کنارش گذاشته بود، برنج هم که د یبزرگ

قاشق ازش بخورم دهنم  هیکردم  یم یبه غذا نداشتم و هر چه قدر سع یلیخورد. گرسنه ام بود اما اصالً م یم
زدم و فقط به  یداد و عق م یکردن قاشق به دهنم ناخواسته حالت تهوع بهم دست م کیشد و با نزد یباز نم

نگذشت که باز دچار تهوع شدم و بالفاصله از  یا قهیاکتفا کردم. چند دق یخنک همراه با قرص بآ وانیل کی
نبود،  یا گهید زیتف تلخ چ هیآب رو باز کردم اما جز  ریرسوندم. ش ییاومدم و خودم رو به دستشو رونیاتاق ب

بزنند. با باال اوردن  رونیکردم ممنکه از کاسه ب یشد و اون لحظه حس م یچشم هام قرمز م یبا هر عق زدن
چشم هام گود افتاده بود و صورتم مثل گچ شده بود.  ریلحظه وحشت کردم، ز هی نهیآ یخودم تو دنیسرم و د

 اومدم که همون لحظه سامان رو رونیب ییبود از دستشو دهیچیبدنم پ یکه تو یصورتم زدم و با ضعف هی یآب
 :دینگاه کردن پرس یا قهیکرد و بعد از دق یم هو وحشت بهم نگا ی. با نگراندمیخودم د یجلو

 ه؟یچه حال نیمن، ا زیشده عز یسوگند چ-

 یزیکه چ نینداشت و قبل از ا ستادنیکردند، پاهام قدرت ا یرو دنبال م یرگیرفت و چشم هام ت یم جیگ سرم
 .سقوط کردم نیزم یجون رو یبگم با بدن ب

اتاقم بودم، سامان و مامان هم کنار تختم نشسته بودند.  یچشم هام رو با چند بار پلک زدن باز کردم. تو آروم
. آب دهنم خشک شده بود و آروم و زمزمه وار درخواست کردندیو نگران نگاه م ستادهیا یسحر و رخساره کنار

و با  نمیبه طرفم اومد. کمک کرد بش یوانیل یکردن آب تو یرفت و با خال زیآب کردم. سامان بالفاصله سمت م
 «سوگند جان؟ یخوب»خوردم که مامان نگران گفت: وانیل یاز آبِ تو یگذاشتن دستش پشتم، چند قلپ

 نیکه از عصر تا حاال ا نیچرا به من نگفت»و با شماتت گفت: یکردم که سامان عصب دییتکون دادن سرم تأ با
 «ه؟یطور

 .«که خودت شیشناس یم یاصرار کردم ول یلیقدرا هم بد نبود تازه من خ نیآخه ا»مامان در جوابش گفت: و

نخورده از حال رفته، آخه  یزیکه چ نیحتماً به خاطر ا»تر اومدند و سحر گفت: کیکم نزد هیو رخساره  سحر
 «.نخورد یشامش که دست نخورده ست، ناهارم که درست و حساب

 :کرد رو به سامان کرد و مردد لب زد یبهم نگاه م یکه هنوز با نگران یدر حال مامان

 ست؟یدکتر بهتر ن میگم سامان جان بر یم-
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 «.خوبم ت،ینس یازینه ن»کردم و با تر کردن لب هام آروم گفتم: یرمقم فقط بهشون نگاه م یب یچشم ها با

بخش زد و رو به  نانیاطم ی. رو بهم پلکرو به سحر دوختم باز ازش کمک خواستم زمیالتماس آم ینگاه ها و
االن شامش  دیبهش اصرار نکن یلیخ ن،ییپا دیآرزو جان شما بر»شونه اش گفت: یمامان با گذاشتن دست رو

 «.نیپس تحت فشارش نذار ادیشه، حاال که دوست نداره ب یرو که بخوره بهتر هم م

 «.دکتر مینه بهتر بر»پوست سردم، گفت: ینرم رو یدستش گرفت و با زدن بوسه ا یدستم رو تو سامان

 :دینگاهش رو بهم دوخت و دلواپس پرس و

 شد؟ یچ هوی یتو که صبح خوب بود-

 :و با قورت دادن آب دهنم جواب دادم دمیصورتم کش یرو رو دستم

 .شدم یطور نینخوردم ا یزیکه چ نیحق با سحره به خاطر ا دیمن خوبم، ش... شما بر دیباور کن-

دادن از حالم که  نانیاصرار و خواهش و اطم یکردند و باالخره بعد از کل دییرفم سحر و رخساره هم تأاون ح با
که باشه  یو هر ساعت ستمیرفتند. سامان ازم خواسته بود هر موقع که حس کردم خوب ن رونیخوبه از اتاق ب
 مارستانیب میبهش بگم و بر

 یبغلش گرفته بود و عصبان یراحت تر شده بود. رخساره دست هاش رو تو الشیکم خ هیحرفش  نیا دییبا تأ و
 «؟یکن یم یجور نیاز دست تو، آخه چرا ا»دلخور گفت: یا قهیکرد و بعد از دق یبهم نگاه م

رو که اورده بودم برات  ییغذا نیگم ا یم یعنیخب »به سحر گفت: یحرکت ابرو بهش اشاره دادم که با نگاه با
 «.یکرد یالاقل کوفت م

 .زد یآروم پلک سحر

 خواد سر یخب حاال نم یلیخ-

 .یکن زنشش

کم غذا  هیدختر لجباز، پاشو  نمیپاشو بب»تختم و درست کردن بالشت پشت سرم گفت: یبا نشستن لبه  و
تو  یکن یم یجور نیواقعاً چرا ا ،یبش فیضع یتون یمدت هفت روز چه قدر م نیا یتو یدون یبخور خوبه م

 نیبه ا دیپس با یکن نشجبرا یجور هی یدیرو که از دست م یو خون یکن یدگیبه خودت رس دیجان؟ باسوگند 
 «.یغذا بخور یخاط درست و حساب

معذرت »و شرمنده گفتم: ریو سر به ز دمیکش یسحر خجالت م یخودم و رفتار ها یاز اون همه بچه باز یحساب
 «.و ناراحت شدن ریاز دستم دلگ یتو زحمت انداختم حتماً دخترا هم حساب یلیخوام امروز تو رو خ یم

 .کرد یحرفم اخم نیا با

که رخساره اورده بخور  ییغذا نیکم از ا هیکنن تو نگران نباش حاال هم  یتوهم، دخترا هم درک م هیخجالت چ-
 .یکه رنگ به رو ندار
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 :دمیتشکر کردم و رو به رخساره پرس یلبخند با

 که متوجه نشد؟ گهیکس د منیبب-

 .هم گذاشت یرو یچشم

 میدیکه د میبهت بزن یسر هی میو گفت میزد یباغ قدم م یتو میمتوجه نشد چون من و سحر داشت ینه کس-
 .یاز حال رفت هویجان و سامان گفت که  نیا ییسامان و زندا

تختم گذاشت و به اصرار  یگذاشته بود برداشت و جلوم رو زیم یرو که رو یا ینیبعد از گفتن اون حرف س و
 .سحر شروع به خوردن کردم

**** 

هم بذارم. به رخساره نگاه کردم که  یتونستم پلک رو یاصالً نم الیاز دو شب گذشته بود و از فکر و خ ساعت
ن در بود و مثل شد دهیبهم کوب یشدم، صدا ییصدا یتخت نشستم که متوجه  یبود. رو دهیآروم خواب یلیخ
پنجره رفتم، پرده رو کنار زدم.  رفآرومم به ط یرفته بود. از جام بلند شدم و با قدم ها نییپا یکه کس نیا

 !بود ربدیجا خورده بودم، ه یحساب

رفت و طول و  یم یا گهیبه سمت د یسرکنده از سمت یو مثل مرغ یاومد و با آشفتگ ینظر هم که خوب نم به
اون  دیتابش کرده بود؟ شا یاون قدر آشفته و ب یاما چش شده بود چ کردیم یط یقراریعرض پنجره رو با ب

کرد. از دست خودم  یم تمیاذ شونشیکردم چه قدر اون حال پر یخواب شده بود. بهش نگاه م یهم مثل من ب
 ختهیچرا اون حال بدش اون همه بهمم رشدم و  یبودم آخه چرا هنوز هم براش دلواپس م یعصبان یحساب
 !بود؟

و محکم بستن چشم  دمیسرم کش یپتو رو رو دم،یرختخوابم خز یو باز تو دمیپرده رو کش تیو عصبان یکالفگ با
 .کردم بخوابم یهام سع

 یرنگ تو ییطال یاتاق همراه با خوردن اشعه ا یباز و پخش شدنش تو مهین یتابش نور آفتاب از پنجره  با
به اطراف انداختم. رخت خواب  یبه بدن کوفته ام دادم و نگاه یشدم. کش و قوس داریچشم هام از خواب ب

خوب بودم. تخت  یلیخ شبید بهکردم حالم بهتر شده و واقعاً نسبت  یبود. حس م نیزم یرخساره تا کرده رو
 سیاتاق به قصد رفتن به سرورو مرتب کردم و بعد از جمع کردن موهام و سفت کردنشون با سنجاق سر، از 

 .خارج شدم یبهداشت

 یبرداشتت بودم و مشغول خوردن بودم. اصالً دلم نم خچالی یاز تو تیسکوئیرو همراه با بشقاب ب ریش پاکت
ضعف کنم و اون همه جار و جنجال به پاشه. همچنان مشغول خوردن بودم  یاون جور شبیخواست باز مثل د

 یا یجوابمم رو داد، صندل لبخندبه آشپزخونه اومد. سالم کردم که با  ییز دستشوکه سامان هم بعد از خروج ا
 .و نشست دیرو کنار کش

 .یترسوند یلیو خکه من شبینه؟ د یکه بهتر نیمثل ا-

 .لبم رو با انگشت پاک کردم یگوشه  ریبهش نگاه کرده و ش ینرم یشرمندگ با
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 ارم؟یبرات ب یخور یم یزیچ نمیخوام. بب یآره بهترم، معذرت م-

 «.یوانیل ییچا هی»لب هاش گفت: یرو ضیعر یلبخند با

و صبحونه رو  ختمیر یبراش چا یوانیل یاجاق، تو یاز رو یو قور یبلند شدم و با برداشتن کتر یصندل یرو از
 :دمیدستم زدم و همزمان پرس یتو تیکوئیبه بس یکیآماده کردم. گاز کوچ زیم یرو

 تو؟ یشد داریب یک-

 .دییدهنش رو آرو آروم جو یتو ی لقمه

 .شلوغ بود اومدم باال نییشدم، پا داریزود ب-

 .زدم یلبخند

 .میخور یصبحونه رو با هم م یطور نیحاال ا یخوب کرد-

 .خدا رو شکر یکه خوب نینه واقعاً مثل ا-

 یو بچه هاست آخه نم یرعلیمنظورم ام یعنیباال  ادیب ینذار کس یراست»اش خورد و گفت: ییکم از چا هی و
 «.خوام سر و صدا کنن

 :دمیپرس متعجب

 ؟یکار کن یچ یخوا یچرا؟ مگه م-

 .رفت یباغ راه م یبود و تو داریوقت ب ریتا د شبیگم آخه د یم ربدیبه خاطر ه یعنیبکنم  یخوام کار یمن نم-

 «؟چرا مگه چش شده بود»گفتم: ییخبرم و با باال انداختن ابرو یکردم که ب وانمود

شدم آب بخورم  داریکه ب نیهم شبید»گفت: زیم یرو وانشیخورد و با گذاشتن ل اشییاز چا یچند قلپ باز
. بازم معده درد گرفته بود چهیپ یداره از درد به خودش م دمینشسته، چراغ رو که روشن کردم د یکیتو تار دمید

 «!یاونم چه معده درد

 یم یطور نیناراحت ا ای هیعصب یاکثراً وقت»گفت: یکردم که با حالت ناراحت و متأثر یبهش نگاه م نانهیبب زیر
و هم من شبید ینکردم حساب دایپ ینگفت، هر چه قدر هم گشتم براش قرص یزیچ دمیپرس یهرچ یشه ول

 «.کالفه کرده بود

قدر که من هم متأثر شده  و چه دمیفهم یاش رو م یاون همه آشفتگ لیچونه ام گذاشتم، تازه دل ریرو ز دستم
 ی. سالم کرد و با اهنگ صدادیچیگوشم پ یتو ربدیه یآشنا یفکر فرو رفته بودم که همون موقع صدا یبودم. تو

که رخساره  یباال رفت اما همون طور ماندازه آرومش قلب باز دستپاچه شد و تپش هاش آروم آرو یو ب میمال
تفاوت  یسامان و با تسلط به اون حالم، آروم سالم کردم و ب یکردم مخصوصاً جلو یرفتار م یعاد دیگفته بود با

نگاهش کنم. سامان سر به عقب چرخوند و جاخورده خطاب بهش  یحت نکهیمشغول خورن شدم، بدون ا
 «پس؟ یچرا پاشد نم؟نک دارتیکه فعالً ب یاِ مگه نگفت»گفت:
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 :خسته اش که جواب داد یصدا و

 .تا لنگ ظهر عادت ندارم دنیبازم به خواب یه گفته باشم ولهر چه قدر هم ک-

 .نیبش ایب یستادی:حاال چرا اون جا اسامان

 .نوش جان نییپا رمیم د،یشم صبحونتون رو بخور ی:نه مزاحمتون نمربدیه

تو، نکنه چون  یشد یقدر تعارف نیشده ا یحاال چ گه،ید ایب هیچه حرف نیا»اون حرفش سامان متعرضاً گفت: با
 «؟ینیبش یایگه نم ینم یزیسوگند چ

کردم آروم باشم و خودمم رو کنترل کنم. در ادامه رو به  یجا خورده بودم و با قورت دادن آب دهنم سع یحساب
 «که صبحونه رو با ما بخوره؟ یکن یچرا تعارف نم»گفت: یمن با لبخند

سامان مجبور  یبرام سخت بود اما جلو یلیکه خ نیه. با اهول شده بودم، رسماً من رو گذاشته بود تو منگن یکم
 «.زمیبر ییبرات چا رمیم»نگاهش کنم از جام بلند شدم و گفتم: میکه مستق نیبدون ا یزورک یبودم و با لبخند

نگاهش رو  ینیکرد و سنگ یم بمیبرداشتم و سمت اجاق رفتم. مدام با نگاهاش تعق نکیسبد س یاز تو یوانیل
نلرزه، خودم هم  کردمیم یکه سع یبا دست ز،یم یو گذاشتنش رو یچا ختنیکردم. بعد از ر یخودم حس م یرو

 :دینشستم. سامان روبهش پرس

 االن؟ یبهتر-

خوب  دادیهم دور مردمکش بود که نشون م یقرمز رنگ یو هاله  اومدیخسته به نظر م یهاش حساب چشم
 .وصله باال دادح یرو ب اشیشونیپ یرو ی. موهادهینخواب

 .اوهوم بهترم-

 .یختیو هم بهم راعصاب من یکل شبی:دسامان

 «.شرمنده داداشم»خورد متأثر گفت: یرو م اشییکه چا یحال در

آن جا خورد و شروع به سرفه کرد.  هینگاهش کردم که  یزیتمسخر آم یگفتن اون کلمه، معنا دار و با لبخند با
 :دیپرس یو ضربه ا ربدیسامان با گذاشتن دست راستش، پشت ه

 شد؟ یچ-

 .کرد یهم سرفه ا باز

 .تو گلوم دیپر ییف... فقط چا ستین یزیچ-

گذاشتم و مشغول  نکیس یو بشقاب رو تو وانیاز جام بلند شدم، ل یکوچولو دلم خنک شده بود و با پوزخند هی
شد و  یسرم رژه وار تکرار م یرخساره مدام تو یشدم. حرف ها زیم یرو تیسکوئیب یدن خورده هاجمع کر 

آب مشغول شستن ظرف  ریتفاوت باشم. با باز کردن ش یو ب الیخ یشون عمل کنم و بکردم طبق یم یسع
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و ات رو بخور منم برم لباسمتو صبحونه»گفت: ربدیشدم که سامان از جاش بلند شد و رو به ه نکیس یتو یها
 «.عوض کنم و آماده بشم

کم داغ شده  هیحضورش  جانِ یاش بود. صورتم از ه یینگفت و با سکوت مشغول خوردن چا یزیچ ربدیه اما
 رمشیبگ دهیکردم ناد یم یرفتم. سع زیظروف سمت م ی هیجمع کردن بق یو برا دمیکش قیعم یبود، نفس

بردارم که با لحن  ور یخال وانیخواستم ل یبردم و م زیم یهم برام سخت بود. دستم رو رو یلیالبته که خ
 :دیپرس مشیمال

 .یاز حال رفت شبیحالت بهتره؟ سامان گفت که د-

 .هم، خودش جواب خودش رو داد ینگفتم که با تکون دادن سرش و فشردن لب هاش رو یزیچ

 !یپس بهتر-

 «نبودن من؟ ایکنه خوب بودن  یم میمگه واست فرق»درجواب اون حرفش گفتم: یا هیلحن خشک و پر کنا با

 .تکون داد نیزد و باز سر به طرف یکم رنگ و تلخ لبخند

 !سامان یبود جلو شینما هیخوب رفتار کردنا و لبخند زدنا فقط  نیآها پس ا-

با لحن دلواپس و  یا قهیاز دقشدم که از جاش بلند شد بعد  زیبدم مشغول جمع کردن م یکه جواب نیا بدون
 «.نگرانت شدم یلیاما خ»آرومش گفت:

شده بود و باز هم کار خودش رو کرده  یته دلم خال یکه زد حساب یرفت. با حرف رونیبالفاصله از آشپز خونه ب و
شروع  جانیرخساره عمل کنم. قلبم تند تند و با ه یتونستم به حرف ها ینم گهیموند قطعاً د یبود چون اگه م

به بعد خودم رو در برابرش  نیخواستم از ا یدر آروم کردنش داشتم. واقعاً چه طور م یبه کوبش کرده بود و سع
 !شدیکنترل کنم مگه م

 .خارج کردم و باز مشغول کارم شدم نهیهم گره خورده بود و درمونده نفسم رو از س یتو زیکه همه چ انگار

ساناز  ده،یهمرا سپ روزمیو نبودِ د بتیسؤال و جواب شدنم به خاطر غ یکلآقاجون و  یاز سر زدن به خونه  بعد
 روزیو ساناز به خاطر د دهی. سپمیرفت قیو با هم به آالچ میاومد رونیطور رخساره از ساختمون ب نیو زهره و هم

باغ آفتابگردون  یو ناهار رو تو رونیب میهم بر با یدادم که همگ شنهادیجبران پ یداشتند و برا یازم گلگ یکم
 .میبخور

هم داشت. دو سه  یقشنگ و سرسبز یلیخ یکه فضا یرستوران سنت کیبود به صورت  یآفتابگردون باغ باغ
از  یحساب یتا باغِ خودمون نداشت. همگ یادیز یهمراه بابا و سامان به اون جا رفته بودم و فاصله  یبار

 شونلیآماده شدن و برداشتن وسا یبچه ها برا ه،یامان و بقاستقبال کردند. بعد از مطرح کردنش با م شنهادمیپ
که  نیباال رفتم. با ا ،یچند ساعت یسامان برا نیقرض گرفتن ماش یبه ساختمون آقاجون رفتند و من هم برا

 یشد و البته کل یکه کردم باالخره راض یمون به اون باغ نبود اما بعدش با اصراررفتن ییموافق تنها یلیاولش خ
 .ام رو هم زود جواب بدم و در دسترس باشم یآروم برونم و گوش هجاد یهم بهم تذکر داد که تو
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دست لباس روشن تر  هیرنگم رو با  یمشک یاز سامان، به اتاقم رفتم و لباس ها نیماش چییاز گرفتن سو بعد
شدم.  ریسراز نییبه سمت پا اومدم. از پله ها رونیرنگم رو بر داشتم و از اتاق ب یقهوه ا فیمعاوضه کردم. ک

رو به چشم زده و آماده رفتن شده  شون یتب یها نکیبودند. همه ع ستادهیباغ منتظر ا هیورود یدخترا جلو
 یبود و تو ادیکم ز هیکردم. متأسفانه تعدادمون  یسر قرار دادم و تعداد بچه ها رو بررس یرو باال نکمیبودند. ع

 کردم، یبودند به بچه ها نگاه م دهیکه رو به باال پر ییها. با ابرو میشد یجا نم نیماش هی

خب حاال که »سامان، گفت: نِ یدادن به ماش کهیاز اون حالِت جا خورده ام خنده اش گرفته بود و با ت رخساره
 «!بده سوگند خانوم هیقض نیا یواسه  شنهادمیپ هی یبد یشنهادیپ یفقط بلد

همه  نایچون عمو ا دیکه اصالً حساب نکن هیبق نیماش یرو»و گفت: باال انداخت یاون حرف زهره شونه ا با
 «.کار داشتند یسر هی ایو رفتن. گو ستنیجا ن نیهم ا یو مرتض نیحس یرو بردن حت نایماش

 .هام رو به کمر زدم دست

 .رمیرو بتونم قرض بگ نشیمامان هم امروز کار داره فکر نکنم ماش-

 :کرد گفت یم یرو بررس فشیک یکه تو یکه سحر هم بهمون ملحق شد. در حال میبود ییحال چاره جو در

االنم با  گهیدادم، د یو مشد داشتم صبونه اش داریب ریخب منم آماده ام، ببخش سوگند جون آرش د یلیخ»
 «.شدن یمشغول باز یعل ریام

 «!سحر یآبج ستیفعالً که رفتنمون معلوم ن»کرد و گفت: یخنده ا ساناز

 .کرد یجیانگار متوجه حرفمون نشده، نگاه گ کهیمتعجب و طور سحر

 م؟یر ینم یعنیچرا؟ -

 !ادهیشه تعدادمون ز یکه نم نیماش هی:آخه با رخساره

 .دیبا حرف رخساره سمت من چرخ نگاهش

 د؟یکار کن یچ نیخوا یپس م-

هم قرض  گهید نیماش هی دیدونم با ینم»و با باال پروندن شونه هام گفتم: دمییجو یلبم رو کم ی گوشه
 «.میریبگ

 نیاون که ا میریگ یرو م ربدیه نیخب ماش»نازک کرد و گفت: یکه تا اون لحظه ساکت بود پشت چشم نایم
 «.جاست

 .کرد دییدر ادامه حرفش رو تأ رخساه

 !ره؟یبره بگ یاما ک هیآره فکر خوب-

 :هم خوابوند یرو یکه زهره با ادا چشم میبهم نگاه کرد همه
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 یزیخواد چ یم یوقت ربدیپسر، بعدشم ه هیاز  یعنینخواستم  یاز کس یزیچون تا حاال چ رمیکه نم یکیمن -
 .کنه یم تشیاذ یبده کل یبه کس

سر جا به جا کرد و  یرو رو نکشیو ع یگرفتن افهیپر مدعا و با ق نایبگه م یا گهید زیچ یکه کس نیقبل از ا و
 «.رمینترس بابا خودم م»گفت:

فوت کردم. چه قدر که  یاز کنارم رد شد و داخل باغ رفت. با حرص نفس یخرک یادامه با اومدن عشوه ا در
و خانوم  دهیبه نظر من که بهش نم»کرد و با تمسخر گفت: یخنده ا میمر نا،یمخم بود. با رفتن م یاداهاش رو

 «.گرده یبر م عیضا

 :به سحر با جمع کردن خنده اش ادامه داد رو

 .یریبگ یرفت ین کاش خودت مسحر جو-

 :چرخوند یلب و دهن مردد

 .گهید رمیاگه بهش نداد خودم م ادیدونم حاال بزار ب ینم-

کردم که  یفکر م نیکردند. فکرم مشغول بود و مدام به ا یشوخ ربدیزدند و با ماجرا و اخالق ه یهرکدوم حرف و
 یهم همون دختر دیداشتن؟ شا یاون قدر پر مدعا حرف زده بود نکنه واقعاً با هم رابطه ا یچه حساب یرو نایم

 !شهیگفت تو زندگ یکه م

 !نبود؟ یمیو رفتارشون با هم اون قدر ها هم گرم و صم شوندمید یکنار هم نم یلیپس چرا خ اما

ً  دمیفهم یکرد. اصالً نم یها مغزم داغ م زیبا فکردنِ به اون چ یحت خواست ثابت  یرو م ی با اون کارش چمثال
 ؟یداد چ یرو بهش م نشیکنه دختره احمق اما اگه واقعاً ماش

رو منتظر  یا قهیفرستادم. چند دق رونیب یآروم شدنم دومرتبه نفس بلند یشده بودم و برا یعصب یحساب
مضحک  یداد با خنده  یهوا نشون م یرو تو چییکه سو یدر حال یا هیکه باالخره اومد و بعد از ثان نیتا ا میبود

 «بگه؟ یزیچ دخوا ینم یخب کس»بود گفت: اشیروزینشون دادن پ یو لج درارش که برا

 چشیینداشتم اما آخه چرا سو تیاز اون موضوع رضا یلیخ یدونم ول یحرص و حسادت رو به انفجار بودم، نم از
 !رو به اون داده بود

 یلیخب حاال کار خ»پر تمسخر گفت: یبا لبخند نایل کردن دست هاش رو مبه من، با بغ یبعد از نگاه رخساره
 «.گلم یقدر به خودت غِره بش نیا ستیپس الزم ن گهید یگرفت ئچیسو هیجون  نایم یهم نکرد یشاق

 .رخساره در اورد یبرا یشکلک

 .رخساره خانوم یریبگ یرفت یخودت م یگفت یاگه راست م-

 نیو بدون توجه بهش با همون حرص به طرف ماش عیسر یلیبهم دست داده بود و خ یبیحسادت عج حس
 «.گهید دیخب سوار ش یلیخ»رفتم و گفتم:
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 نیساناز و زهره هم سوار ماش م،یسامان شدند و با من همراه شدند، مر نیسوار ماش دهیرخساره و سپ سحر،
پشتش  نایکه م ربدیه نِ ی. جلوتر از ماشمیافتادپشت سر هم راه  نیدو ماش قهیشدند و بعد از چند دق ربدیه

. تا باغ آفتابگردون با سرعت دپشت سر ما بودن یکم یکردم و اون ها هم با فاصله  ینشسته بود حرکت م
 یرو روشن کردم و همراه با آهنگ نیراه بود. به در خواست بچه ها پخش ماش یا قهیچهل، پنجاه دق یمعمول

دادند،  یبه خودشون م یمیو مال زیر یآهنگ تکون ها تمیکه با ر یو رخساره در حال دهیشد سپ یکه پخش م
لبش  یکه رو یاش و لبخند یبا متانت مثال زدن شهیمثل هم مکردند. سحر ه یم یهمزمان با آهنگ هم خون

با  لب ری. زدیچرخ یصحبت به عقب م یبار برا کی قهیجلو کنار من نشسته بود و چند دق یصندل یبود رو
وقت راه  هیگرفتم که  ینظر م ریرو ز نایم نیبغلِ ماش نهیآ یکردم و از تو یشد زمزمه م یکه پخش م یکیموز

 .رو گم نکنه

ً یتقر و  نایعقب رو نگاه کردم اما م نیماش ی نهی. از آمیدیچیپ یم یفرع هی یتو ستیبا یو م میباغ بود کینزد با
 یاما همچنان نم میاز سرعت کم کردم که برسند و با هم حرکت کن یمنظور کم نیو به هم دمید یرو نم هیبق

به پشت سر انداخت و  ی. سحر نگاهنمشون مجبور شدم توقف ک ادیز ریو به خاطر تأخ شوننمیتونستم بب
 «!که پشت سر ما بودن شیپ ی قهیچند دق نیکوشن؟ هم نایپس ا»گفت:

 :به جاده جواب دادم یباال پروندم و با نگاه ییابرو

 .مون کننگم دیشا میدونم، بهتره منتظر بمون ینم-

خوب نبود  یکه آنتن ده نیکرده بودند. به خاطر ا ری. واقعاً دمیرو منتظر موند یربع هیشدم.  ادهیپ نیاز ماش و
با  بود و یعصب نایاز دست م ی. حسابمیبهشون زنگ بزن میتونست ینم یخطوط دچار مشکل شده بود و حت

به جاده بود  رهیداده بودم. چشمم خ هیتک نیچفت کرده و به ماش نهیس یو حرص دست هام رو رو تیعصبان
با  نایبود کهت م نیقابل باور بود، ا ریو غ بیبرام عج یلیکه خ یزیاما چ دمیشون رو د نیکه باالخره ماش

 یکورس گذاشته بود و حرکات خطرناک ییجورا هیرفت،  یم یچیجاده حرکات مارپ یکه مدام تو یزرد رنگ یمازرات
 .بهش گفتم یت احمقیلب با عصان ریداد. ز یرو انجام م

بودند؛ دو تا پسر  نیاون ماش یها نیاز همه نگرانم کرده بود سرنش شتریکه ب یتر اومدند. موضوع کیکم نزد هی
 .گفتند یم نایبه م ییزایچ هیاورده بودند و  رونیب نیسرشون رو از ماش طنتیجوون که با ش

و با تعجب و  دیکش نییرو پا نیماش ی شهیکردم. رخساره ش یدلم سرزنشش م یبه خاطر اون کارش تو مدام
اون وقت  میهمه منتظرش نیما ا الهیخ یچه قدر هم که سر خوشه و ب نیرو بب وونهید یدختره »بهت گفت:

 «!کنه یکار م یداره چ نیاون رو بب

از  دمیکه درست نشن یهم با سرعت و گفتن جمله ا نیرو نگه داشت. اون ماش نیمن کنار جاده ماش دنید با
 «.وکنم احمق یم شیو حال رمیاالن م»گفتم: یعصب یکنارمون رد شد و رفت. رو به بچه ها، با فوت نفس

با  ییزدم که بعد از ادا نیماش ی شهیبه ش یرفتم. ضربه ا شوننیبدون توجه به حرف دخترا، سمت ماش و
 «ه؟یچ»و با همون ادا و طلبکار گفت: دیکش نییرو پا شهیحرکت چشم هاش ش

 .نگاهش کردم ضیغ با
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 ؟یکن یکار م یچ یمعلوم هست دار-

 .صورتم براق شد یتو

 ؟یچه کار-

 .کدوم کار یدون یخودت م-

رو تمومش  یمسخره باز نیا»صورتش پر حرص گفتم: یجلو دیتهد یدر ادامه با تکون دادن انگشتم به نشونه  و
وقت تصادف  هی یگ یبود نم یچه حرکات نیکارت رو به عمو بگم. ا نیشم ا یوگرنه مجبور م یدیفهم یکن یم
 «د؟یکن یم

 .زد یپوزخند

 .یبابام بکن شیو پمن هیچوقول یبر عیخواد سر یکردم باشه نم یتعجب م یگفت یم نیاز ا ریهه، اگه غ-

دادم باز سمت  نایکه به م یه خواستم که حواسش بهش باشه و بعد از تذکرخشم نگاهش کردم و از زهر  با
 .برگشتم و سوار شدم نیماش

 ً  .فتهیب یندیاون گردش با من بود و دوست نداشتم اتفاق نا خوشا تینگران بودم چون مسئول واقعا

هم پشت سرم  نایو م دمیچیپ یفرع یکه مدام چشمم به عقب بود تو یو در حال میبود دهیرس یبه فرع گهید
رو باال  نیماش یها شهیبود و با بلند شدن گرد و خاک بچه ها ش یکم خاک هیراه کج کرد. جاده  یفرع یتو

 .دادند

دورش، نصب  یِ رنگ یبا چراغ ها یبزرگ یباغ تابلو یشدند. َسر درِ ورود ادهیپ یباغ توقف کردم و همگ یجلو
 .رد رنگ، نوشته شده بودز یشده بود و اسم باغ بزرگ و با چراغ ها

باغ رو محاصره کرده بودند. همراه  یواریمشابه مثل د ییشده بود با نرده ها یو کنده کار یباغ که چوب یورود در
 هیو نرده مانندش تک یچوب وارهیو فرش مانند به د یکه دو مُتکا با نقش و نگار سنت یبچه ها سمت تخت بزرگ

که با چشم هاش اطراف  یبود و در حال اومدهاز اون جا خوشش  یسحر حساب. میو نشست میداده شده بود، رفت
 «.قشنگه یلیسوگند جان؟! خ یجارو زود تر رو نکرده بود نیچرا ا»گفت: یکرد با خنده ا یم یرو بررس

 «.شد، خوشحالم خوشت اومده یفکر نکنم م نیزود تر از ا گهید»گفتم: ظیغل یجواب با لبخند در

 .گفتند یم یزیاز اون جا خوششون اومده بود و هر کدوم چ یم مثل سحر حساببچه ها ه ی هیبق

که به تن داشت و پر  یا یخانم، با لباس رنگا و رنگ و سنت یاز خدمه ها یکیمون بعد از نشستن قهیدق چند
 :دیپرس ییهم زرق و برق داشت به طرفمون اومد و بعد از خوش آمد گو یاز پولک بود و حساب

 .یهمراه با نبات زعفرون ارمیم یزغال یاول براتون چا ادیتون در ب یکه خستگ نیا یواسه -

 «.خوش عطر و طعم هستن یلیجا خ نیا یها ییچا»گفت: دشیو تمج فیدر ادامه با لحن پر تعر و
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 یهم عال یلیاما خ میستیخسته که ن»تشکر بعد از سالم، گفتم: یبه نشونه  یلبخند و تکون دادن سر با
 «.ممنون

هم تنش  یچه لباس قشنگ»زد و از مون دورشد. با رفتن اون خدمه سحر با ذوق گفت: یحرفم لبخند دییتأ در
 «.بود

 .کم خودم رو باد زدم هیدست  با

 .پوشند هم کارکنان خانوم و هم آقا یلباس م یطور نیکارکنانش هم یجا همه  نیا یعنیآره -

 :به اطراف گفت یبا نگاه دهیسپ

 «.هم آروم و خلوته یلیخ»

 .شه یجا غلغله م نیا گهیکمه د هینه بابا -

به صورتمون  یآب هی میگم چه طوره بر یم»گرفت گفت: یکه با دستمال عرق صورتش رو م یدر حال رخساره
 «هان؟ میکم خنک بش هیو  میبزن

 :حرفش سر تکون داد دییدر تأ دهیسپ

 .آره موافقم-

از باغ بود  یکه سمت یبهداشت سیاز جاشون بلند شدند و به طرف سرو نایبه جز م یاز اون حرفش همگ بعد
 :دمیفرو کرده بود پرس یکه سرش رو داخل گوش نایرفتند. رو به م

 ؟یریتو چرا نم-

 یچون دوباره حوصله  ستین یازین»اش گفت: یشگیلوس و هم یبه ابرو هاش انداخت و با عشوه ها ینیچ
 «.خط چشمم وقت گذاشتم دنِ یبه خاطر کش یمجدد رو ندارم واال کل شهیآرا

 قهیکار چند دق ادیلحظه  هیخواستم برم که  یزدم و با باال انداختن ابرو هام از جام بلندشدم، م یخند پوز
 .کردم کی. ابرو هام رو بهم نزددمیبه سمتش چرخ یجاده افتادم و با عقب گرد یتو ششیپ

 ؟یداد یو اون حرکات خطرناک رو انجام م یچرا با اون پسرا کورس گذاشته بود یراست-

کم  هی دیخب آخه بچه پرو بودن با»اش گفت: یو بادوم کیبار یهم گذاشتن چشم ها یو با رو دیبرچ یلب
 «.کردم یروشون رو کم م

 .نگاهش کردم یظیغل یاخم با

 .ادیب یسر کس ییممکن بود بال ینکرد یاما کار اصالً درست-

 ً  .دیکش یهوف متعرضا

 ؟یزن یحرف م یبا من چه طور یاصالً حواست هست دار گه،یس کن تو هم داِ ب-
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 .رفت یبالفاصله از جاش بلند شد و به طرف "گه یبهم م نارویانگار من بچه ام که ا" یدر ادامه با گفتن جمله  و

رو بهش داده  نیماش ربدیکه ه نیبه خاطر ا یکاف یکه چه قدر تحمل کردنش برام سخت بود. به اندازه  آخ
 .ترم کرده بود یبودم و اون رفتار هاش از قبل هم عصب یبود عصب

از باغ بود رفتم. منتظر  یو گوشه ا مینشست یکه م یاز شستن دست و صورتم زود تر از بچه ها سمت تخت بعد
 دمیکش نرویب فمیک یرو از تو یتخت نشستم. باغ کم کم شلوغ شده بود و پر رفت و آمد. دستمال یبچه ها رو

به طرفم اومد و با گرفتن  نومخا یبعد همون خدمه  یا قهیبود خشک کردم. دق سیو صورتم رو که هنوز خ
 «د؟یدار لیم یناهار چ یواسه »به سمتم سؤال: یچوب ییمنو

 .زدم یلبخند

 ...یانتخاب کن گهیو با هم د انیدوستام هم ب دیاجازه بد-

که اومدن، چند لحظه رو  نیمثل ا»حرفم تموم نشده بود که بچه ها هم اومدند و رو به اون خانوم گفتم: هنوز
 «.دیصبر کن

 :تخت ولو شدند که گفتم یرو یهمگ

 «که سفارش بدم؟ نیخور یم یناهار چ یها برا بچه»

 «.جا نیداره اصالً ا ایچ نمیبذار بب»منو رو ازم گرفت و گفت: میمر

 .همراه با مخلفات میکه با موافقت همه، جوجه سفارش داد نیتا ا دیمنو چرخ یطور نیهم و

 :کرد گفت یکه صورتش رو با دستمال خشک م یباغ با گرفتن سفارش ازمون دور شد. رخساره در حال ی خدمه

 «!قدر زود سفارش گرفت کو تا ناهار نیچرا ا حاال»

 «!ها ازدهیکجاش زوده ساعت »دستم گفتم: یاشاره کردن به ساعت رو با

 دمیاز کارکنان باغ شن یکیاز »اورد گفت: یم رونیب فشیک یاش رو از تو یعکاس نیکه دورب یهم در حال سحر
 یسوار قیکم قا هیگم چه طوره قبل از ناهار  ی. مقیبزرگ هم داره البته همراه با قا یلیخ ی اچهیدر هیجا  نیکه ا

 «ه؟ینظرتون چ میریو چند تا هم عکس بگ میکن

 !هم هست اچهیاون باغ در یدونستم که تو یحرفش تعحب کرده بودم آخه خود من هم نم از

 یلیخ ی اچهی. درمیتر از باغ بود رفت نییکه پا یا اچهیبه طرف در یها قبول کردند و با اون حرف همگ بچه
 یآب زاللش منعکس شده بود و کل یسبز رنِگ کاج تو بلند قامت و یدرخت ها ریبود، تصو یقشنگ و بزرگ

اون بخش بود، رفتند چون  مسئولکه  ییآب به طرف آقا یرو یها قیقا دنیبهش جلوه داده بودند. بچه ها با د
. سحر میستادیا یها پر بود، سوار نشدم و سحر هم به خاطر من منصرف شد و با هم منتظر کنار قیقا تیظرف

 قیقا هیگم چه طوره تا بق یم»گرفت گفت: یبودند عکس م قیاز بچه ها که سوار قا نشیکه با دورب یدر حال
 «.میریقشنگ و سرسبز چند تا عکس بگ یفضا نیو از ا میکنن ما هم بر یم یسوار

 «.حتماً چرا که نه»پاک کردم و گفتم: یرو با ها کردن نکمیع
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 :دمیپرسدور گردنش  نِ یبه دورب یدر ادامه با نگاه و

 همراهته؟ شهیهم-

 «؟یچ»کرد و گفت: کیکم بار هیهاش رو  چشم

برم چون  یمسافرت همراه خودم م رمیم یاوقات وقت یبعض یآها، نه ول»اشاره دادم که گفت: نشیدورب به
 «.خودم ثبتش کنم یاون روز رو برا ییجورا هیو  رمیعکس بگ رمیدوست دارم هر جا م

 «.مینیاون جا بش میبر ایب»بود گفت: اچهیکه باال تر از در یبا اشاره به درخت بزرگ و

نشستم و با حلقه دست هام دور زانو از  نیزم ی. رومیکه گفته بود رفت یزدم و با هم به طرف درخت یلبخند
 «اجازه هست؟»گفت: یمن با لبخند یرو نشیکردن دورب میکه قبل از نشتن با تنظ نهیسحر هم خواستم بش

 یکه عکسش رو گرفت اومد و کنارم نشست. با لذت چشم نیکردم. بعد از ا دییتأ یسر و لبخندتکون دادن  با
 ییجورا هی یعنیمونه،  یم یدنیقشنگ و د هینقاش هیمثل  رهینظیجا واقعاً ب نیا»به اطراف چرخوند و گفت:

 «.هییایرو

و  میچون با سامان و بابا اومده بود ! البتهدمیرو د اچهیدر نیشه که خودم هم االن ا یباورت م یول ،یلیآره خ-
از اون منظره گرفت و  نشیدورب یبا فشردن دکمه  ی. عکسنمینتونستم همه جاش رو بب میزود برگشت یلیخ

آرش  ام،یجا ب نیا شتریب شتمشد چون دوست دا فیح یکه گفتم متوجه شدم، ول یاز تعجبت موقع»گفت:
 «.میبر گرد دیبا گهیفردا د یشد ول یحتماً عاشقش م دید یجارو م نیاگه ا

 ن؟یواقعاً قراره برگرد نمیبب-

 .زنگ زده یفرزاد کل گهیآره د-

و  دهیدلتنگش شدم، از اون ورم سپ یراستش خودمم کل»گفت: حیمل یهمراه با لبخند یدر ادامه با چشمک و
 دهیبار که سپ نیاولبا هم بودن و  شهیرفتن هم یکنن آخه هر جا م یم یتاب یب گهیهم د یواسه  یحساب نیآر

 «.رهیم ییجا نیبدون آر

 .زدم یتبسم

 .نیایبا آقا فرزاد ب گهید یاصالً دفعه  نیایب شتریخب ب یقراره ول نیاز ا انیآها پس جر-

 «.یش یدلتنگم نم یجور نیا»گفتم: یزیر یدر ادامه با خنده  و

 .زد و چشم چرخوند یپهن لبخندِ 

 .ممنون زمیحتماً عز-

 .گفتم یو جان دمیآرومش اسمم رو صدا زد. به طرفش چرخ یکه با صدا میرو ساکت بود یا قهیدق چند

 «ازت بپرسم؟ یزیچ هیتونم  یم»بلندش گفت: یپلک زد و با حرکت مژه ها آروم
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 یسکوت کرد و جور یا قهیدق یکرد. برا دییمنتظرم بهش، تأ یو دوختن چشم ها نییتکون دادن سرم رو به پا با
 « ...خواستم بپرسم که یم»با فشردن لب هاش رو هم گفت: دن،یپرس یکم مرددِ برا هیکردم  یکه حس م

 :دیباره پرس کیکردم که  یمنتظر نگاهش م همچنان

 هست؟ یمشکل ربدیتو ه نیب نمیبب-

 یکم هم هول کرده بودم، بعد از چند لحظه با دستپاچگ هیجا خورده بودم و  یبود حساب دهیکه پرس یسؤال از
 «؟یآخ... آخه چه مشکل»گفتم:

 دمیچون به رفتارتون که دقت کردم د یعنیدونم  یخب نم»چشم هاش بود گفت: یکه تو یدیهمون ترد با
 «نکنه تو رو ناراحت کرده؟ نمیبب د،یکن یبا هم خشک رفتار م یلیخ

 :اضطرابم بشه، جواب دادم یکه بهش نگاه کنم و متوجه  نیا بدون

باهم راحت  ییجورا هیو  میرو شناخت گهیکه هم د ستین یلیکه خ نیبه خاطر ا دیشا ستین یطور نینه ا-
 .ستین ینه واقعاً مشکل میکرد یکار م تاریاومد باهم گ یمدت رو به باغ م هیالبته که  نیهم میستین

 .خوش فرمش انداخت ینیبه ب ینیاون حرفم چ با

 ؟یبه خاطر سؤالم که ناراحت نشد نمیبب-

 .کم به خودم مسلط شدم هی

 .یدیکه نپرس یخاص زیناراحت بشم چ دینه چرا با-

 .مهربونش رو بهم دوخت نگاه

 یرو واقعاً و از ته دلم م نیا د،یبرام مهم یلیچون هر دوتون خ د،یتر برخورد کن یمیآخه دوست دارم با هم صم-
 .گم

 .گرفتم یپر استرس زدم و و انگشت هام رو به باز یلبخند

 .تو یاوهوم، ممنون لطف دار-

 میبهتره بر گهیخب د»فرار از اون موضوع، گفتم: یهم قرار دادن لب هام و فشردنشون، در ادامه برا یبا رو و
 «.نوبت ما شده باشه گهیبچه ها فکر کنم د شیپ

که سحر  بود یسؤال ری. فکرم مدام درگمیشد ریسراز اچهیو سمت در میبا اون حرف هردو از جامون بلند شد و
 !حد رفتارم تابلو بود نیواقعاً تا ا یعنیبود،  دهیازم پرس

حواسم جمع رفتارم  شتریب ستیبا یکردم مخصوصاً با وجود سامان پس م یهمه جلب توجه م نیا دینبا یول
 .بودیم
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فوق  یکه فضا یسوار قیسبزه ها کنار بخش قا یرو یخوش طعم و عطر یو خوردن چا یسوار قیاز قا بعد
بودند و  دهیتخت چ یباغ ناها رو برامون رو ی. خدمه هامیخوردن ناهار سمت تختمون رفت یبود، برا یالعاده ا

 .بچه ها به محض نشستن مشغول خوردن شدند

*** 

. میرفتن شد یسه بود و آماده  کیعکس گرفتند. ساعت نزد یو بچه ها کل میباغ قدم زد یتو یاز ناهار کم بعد
نشسته بود، اون طور  دهیما اومده بود و کنار رخساره و سپ نیماش یساناز هم تو مینشست نیماش یتو یهمگ

 نا،یقبل باز جلو تر از م یبهش خوش نگذشته بود. مثل دفعه  نیاون ماش یتو یلیگفت خ یکه خودش م
 یکرده بود. همگ رییبه کل تغ نیجاده انداختم. با اومدن ساناز جو ماش یتو یتو یرو بعد از گذر از فرع نیماش

. نیبود درست مثل حس یدختر سرزنده و شوخ طبع ا یلی. خمیدیخند یزد م یکه م ییبا حرف ها یحساب
که  نایکجا موندن؟ ا هیاِ سوگند بق»به عقب گفت: یکه رخساره با نگاه میهمچنان گرم حرف و بگو بخند بود

 «.شدن بیباز غ

سرتق نبود. و با حرص  یدختره  نیاز ا یکه باز هم خبر نیا بغل پشت سرم رو نگاه کردم نه مثل ی نهیآ از
 «!کنه امروز؟ یم یجور نیچرا ا نیدونم بابا، اه ا یچه م»گفتم:

 «.راه رو هم که بلده گه،ید ادیمگه بچه ست بابا م»هم از سرعتم کم کردم که سحر گفت: باز

ازش، موقع  ستمیچون مطمئن ن»و در همون حال گفتم: چوندمیپ یدستم گرفته بودم و م یفرمون رو تو یعصب
امروز بامنه حق  تیکورس گذاشته بود، بعدشم مسئول یخانم با اون دو تا پسره چه جور نیدیدیاومدن که د

 «.بده نگران باشم

 «.خب حق باتوئه یگ یراست م»تکون دادن کله اش گفت: با

 .ازشون نبود یبودم اما اصالً خبر هیو بق نایمکردم و با چشم دوختن به جاده منتظر  یحرکت م آروم

با  دهیزدم. سپ یفرمون ضربه م یپر استرس با انگشت رو یحالت چهره ام رو عوض کرده بود و با حالت ینگران
 یب تیبه نظرم که نگران»به اون حالم، گفت: دنیخاطر بخش نانیاطم یسراسر اضطرابم، برا یاون چهره  دنید

 «.نکن تیو اذخودت یقدر الک نیبابا ا انیم یهست یران چمورده سوگند جون، نگ

 .فوت کردم رونیاسترس نفسم رو ب با

 ؟یریشماره اش رو بگ یتون یم نیافتاده باشه، رخساره بب یترسم اتفاق یم ده،یسپ ستیدست خودم ن-

شد و قرار شد بعد  یداد و تماس برقرار نم یرو گرفت اما همچنان آنتن نم نایم یاون حرفم رخساره شماره  با
داده  هیتک نیماش ی شهی. کالفه بودم و سرم رو به شمیو برگرد میدور بزن ومدنیکم منتظر موندن اگر ن هیاز 

دور  یبا عقب گرد هی. با موافقت سحر و بقمینگران شده بود یگذشته بود و همه حساب یا قهیدق ستیبودم. ب
 یکه مشکل نی. واقعاً مثل امیدیرو کنار جاده د ربدیه نیباالخره ماش میرفت شیکم که پ هی. میو برگشت میزد
رو کنار جاده  نیماش عیسر یلیهم باال بود. خ نیشده و کاپوت ماش ادهیپ نیاز ماش نایاومده بود چون م شیپ

خواست آروم باشم و تا  ی. سحر ازم ممیشون رفتبلندمون به طرف یپارک کردم و همراه سحر با قدم ها
 .نشم یمورد عصب یب هیچ هیقض میدیهمنف
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 :دیکرد پرس یدست هاش رو پاک م یکه با دستمال نایسحر بالفاصله رو به م میشد نیماش کیکه نزد یوقت

 خراب شده؟ نینکنه ماش نمیب م،یچه قدر منتظرتون بود دیدون یم نیچرا توقف کرد نایشده م یچ-

همون فاصله  یهم در هم بود، چشم دوخته و منتظر جواب بودم. تو یاش که حساب افهیبه ق ظمیغل یاخم ها با
 یما رو ترسونده بود و با نگران یحساب میمر یاشک یشدند. چشم ها ادهیپ نیهم از ماش میبود که زهره و مر

 :دمیپرس

 آره؟ نیزد ینکنه به کس ؟یکرد هیتو چرا گر مید؟مریزن یشده چرا حرف نم یخب چ-

 یگفتم آروم برون ول یه نهیا ریهمش تقص»گفت: تیداد با عصبان یاشاره م نایکه به م یزهره درحال باالخره
 «.کار رو نکن خطرناکه اما اصالً گوشش بدهکار نبود نیمگه گوش داد بهش گفتم ا

 یکردم و در ادامه زهره دست هاش رو تو یبهشون نگاه م ریو متح میدیفهم یاز حرف هاشون رو نم یا کلمه
 :با حرص ادامه داد نیبه ماش کهیبا ت بغلش گرفت و

 !حلش کنه ییخواست خودش تنها یمثالً م-

 هیهم بق یداد. وقت هیتک نیدرهم به ماش یا افهیمتکبرانه و با ق نایبهش زد که م یزیهم لبخند تمسخر آم میمر
 تیکرد. از قبل هم کالفه تر شده بودم و سحر با جد یزمز م ییها زیچ هیلب با اخم و تخم  ریزدند ز یحرف م

 .افتاده یقبگند چه اتفا یخواست که درست و حساب میتمام رو به زهره و مر

 :دیپرس نایدر ادامه رو به م و

 ؟یو ساکت یگ ینم یزیشده؟ چرا چ یجان تو بگو چ نایم-

حق به جانب به خودش،  یا افهیاش انداخت و با گرفتن ق گهید یپا یپاش رو رو هی ستادهیهمون حالت ا با
 «.میفتیتر راه ب عیتو موتور و سر زمیکه بر نیکم آب بد هیشه  ینشده سحر جون فقط اگه م یزیچ»گفت:

 :دیاندازه بهش تشر زد و توپ یب یتیزهره با عصبان نا،یاون حرفِ م با

 یتو دره اون وقت م میبود از جاده پرت ش کینزد که، یداد یهمه مون رو به کشتن م ینشده؟ داشت یزیچ-
 !نشده؟ یزیچ یگ

 یبگم چ نیپس بزار»کردم که ادامه داد و با حرص گفت: یاندازه گرد شده ام به زهره نگاه م یب یچشم ها با
باغ  کینزد یباز با همون پسرا که کنار دکه  میاومد یم میداشت یوقت شونیا نیهم دینیب یو مخانوم نیشده، ا

که اگه ترمز نکرده  دنیکوب نیماش قبو شروع کرد و کوروس گذاشت، آخرشم محکم به عمنتظر بودن کل کل
 «.نییپا میبود از جاده پرت شده بود

چرا »کج کرد و گفت: یبا چهره تلخ و مثل برج زهرمارش لب و دهن نایکردم که م یزده بهشون نگاه م وحشت
 «.نشد یزیکه چ یدید ؟یپرت شدنحاال؟ چه  یکن یقدر شلوغش م نیا

کم شوکه بود بعد از دقدقه  هی. سحر که هنوز هم میکرد یو فقط مات نگاه م میو سحر که شوکه شده بود من
 «؟یافتاد چ یم یاتفاق یکس یاگه واسه  هیچه کار نیا ناجانیآخه م»گفت: نایجا خورده رو به م یبا چهره ا یا
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اونا خودشون شروع کردن من که »حاضر حواب گفت: ییو با باال دادن ابرو دیمون چرخسمت ییکمال پرو با
 «.باهاشون نداشتم یکار

 .دیحرفش پر یمتعرضاً و با خشم تو میمر

 ؟یبر یدیاِ اونا شروع کردن؟ پس تو چرا مثل آدم راهت رو نکش-

کردم سپر  اشیکم بررس هیرفتم و  نیبه سمت ماش یا قهیبعد از دق دم،ییجو یلبم رو م تیحرص و عصبان با
 !بدم؟ ربدیخواستم به سامان و ه یم یداغون شده بود. حاال چه جواب یعقب و چراغش حساب

خشمم نسبت بهش دو چندان شد و با  نیماش تیوضع دنیمشغول جر و بحث بودند، با د میبا زهره و مر نایم
مگه نگفتم »لحن پر از سرزنشم گفتم: و با دمیسرش داد کش ینسبتاً بلند یبه طرفش رفتم. با صدا تیعصبان

 «.دختر یکارو نکن؟ آخه تو چه قدر احمق نیا

 .برداشت زیصورتم خ یمچاله شده اش از حرص، تو ی افهیو ق یتدافع یاون حرفم با حالت با

 ینداره که من چ یربط چیشلوغش نکن پس، بعدشم به توه ینشده الک یزیکه چ ینیب یلطفاً تموش کن م-
 «.ندارم ازینفر ن هیتو  یها حتیکنم اصالً هم به نص یکار م

 .دمیخند تیعصبان با

سر  ییچه بال نیحواست هست؟ بب یداد یرو به کشتن م هیبق یداشت ؟یگیم یمزخرف نگو معلومه اصالً چ-
 ؟یاورد نیماش

 :جواب داد الیخ یب

دم الزم  یرو م ربدیدمم جواب هرو هم من گرفتم پس خو نیفعالً که همه سالمن، ماش نم،یب یآره دارم م-
 .یتو جوش بزن ستین

 !بود ادیاش لجم گرفته بود. چه قدر هم که روش ز یحاضر جواب از

 «!؟یستین مونیهم پش یذره ا یواقعا که، حت»لبم رو تر کردم و پر خشم گفتم: تیعصبان با

زدم  یم ادیسرش فر تیداشت آروممون کنه اما همچنان با عصبان یباال گرفته بود و سحر سع یحساب بحثمون
 .میو خواست تمومش کن دی. سحر دستم رو کشکردیو اون هم گستاخ تر از قبل از کارش دفاع م

 .سوگند جان آروم باش خدا رو شکر که بچه ها خودشون خوبن-

 :ادامه داد نایبا اون حرف رو به م و

 ؟یشد چ یم یزینکرده چ ییاشتباه بوده، اگه خداکارت  یلیجان شما هم خ نایم-

رخساره ست بچه ها »به صفحه اش انداخت و گفت: یزنگ خورد، نگاه اشیهمون موقع بود که گوش و
 «.منتظرند

 :داد جواب



 

 
420 

 .ستین یزینه گفتم که چ می. اومدنیش ادهیشما هم پ گهیخواد د ینم ستین یزیجانم؟ نه چ-

 یحرص یکه چشم ها یخواست سوار شند. در حال میمانتوش گذاشت و رو به زهره و مر بیج یرو تو یگوش
 «.نهیبش نیحق نداره پشت ماش گهید نایاما م»لحن محکمم گفتم: دِ یدوخته بودم با تأک نایام رو به م

 «.مش یبخواد برونه نم نیکه ا ینیسوار ماش گهیمنم گفته باشم د قاً،یدق»حرفم گفت: دییهم در تأ میمر

خوبه »چفت کرد و گفت: نهیس یدست هاش رو رو یا یعصب یبهش برخورده بود با خنده  یکه حساب نایم
 «!دیسوگند خانم ا یحرفا ریکه همتون تحت تأث نمیب یم

 ً  .اش مونده بودم و با حرص باز شماتتش کردم ییو پرو یاز اون همه زبون دراز واقعا

 !یبود مونیکم ناراحت و پش هیکاش الاقل  ؟یدیبه چرت و پرتات ادامه م یبازم که دار-

بابا به توچه اصالً هان  یا»و پر خشم دستش رو به کمر زد و گفت: یاز کوره در رفته بود و عصب یحساب گهید
 یمثالً م یدست و پا جلوه بد یو من رو ب یاریباشعور و زرنگ رو درب یدخترا یادا یکن یم یبتوچه، چرا سع

 «ها؟ ؟یرو ثابت کن یچ یخوا

 نیخواست داخل ماش یدادن کاپوت م نییبرام نازک کرد و بعد از پا یبا گفتن اون حرف ها پشت چشم و
 یدیمگه نشن»دستم گرفتم و با تشر زدن بهش، کوبنده تر از قبل گفتم: یکه مچ دستش رو محکم تو نهیبش
 «.کنم تمادبهت اع تونم ینم گهیکنه چون د یم یرخساره رانندگ ،ینیتو بش ستیگفتم الزم ن یچ

حرکت  هیو با  دییهم سا یرو یکه صورتش رو گلگون کرده دندون یصورتم خورد و با حرص یتو جشیگ نگاه
 یشد وونهیتو د»بلندش گفت: یداد و با خشم و صدا  ی. مچ دستش رو ماساژدیکش رونیدستش رو ب عیسر

 «؟یگ یم یمعلوم هست چ

بهت که گفتم »شده اش گفت: دیکل یدندون ها یچشمم از ال به ال یبا تکون دادن انگشت اشاره اش جلو و
 «.دخالت نکن

 .لب هام نشست یرو تیعصبان یمسخره و از رو یا خنده

 .رو نیهم هستن بفهم ا یا گهید یبه جهنم، اما االن کسا یدادم که بر یاصالً اجازه م یاگه خوت تنها بود-

متذکرانه اسم هر دومون رو صدا زد  ینگاه مون کرد و با لحن یبود شاک نایمن و م یلفظ یکه شاهد دعوا سحر
 یرو م ینه واقعاً چ»پر تمسخر گفت: یبدون توجه به تذکر سحر دست هاش رو به کمر زد و با خنده ا نایاما م
 «؟یثابت کن یخوا

 .پر التهابش نگاه کردم یچشم ها یخاص تو یو با آرامش یلحن لج دارا با

 .مثل تو اعتماد کنم یتعادل یتونم به دختر ب ینم گهیرو ندارم اما واقعاً د یزیمن قصد ثابت کردن چ-

 یگه ب یم یبه ک یک نیهه بب»سر داد با گرفتن دستش مقابل صورتم و اشاره بهم، گفت: یخنده ا یعصب
 «!تعادل
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ظرم که حتماً به ن»صدام رنگ انداخته بود گفتم: یکه باز تو یدستش رو پس زدم و با حرص یآلود و عصب خشم
 هیتو  ،یندار دنیست چون اصالً قصد فهم دهیفا یحرف زدن با تو واقعاً ب ،یدکتر نشون بد هیو به خودت دیبا

 «.ضیمر ،یضیآدم مر

 .بدند صلهیف نایمن و م نیبه بحث ب ییجورا هیکردند که  یم یو زهره هم مداخله کردند و سع میمر

گشاد شده بودند. با همون  تیدماغش از عصبان یکه زده بودم از شدت خشم قرمز شده بود و پره ها یحرف با
 :دیخشم غر

 یطور نیبا من ا یاصالً با چه جرأت یگ یم ینه من بفهم چ ییخودش رو به دکتر نشون بده تو دیکه با یاون-
 ها؟ یمن یمگه تو ک یزن یحرف م

گوشش  ریآب دار ز یا دهیکه ازش داشتم رو با کش یخواست تمام حرص یلج درار رو بهش زدم، دلم م یلبخند
لبخندم  دنیشه. با د یدونستم اوضاع بدتر م یخوردش کنم و م هیسحر و بق یخواستم جلو یکنم اما نم یخال

با تکون دادن سرش و  خورد،شد و حرفش رو  مونیپش یباد کرد که در لحظه ا یگفتن حرف یلپ هاش رو برا
 :دیخند یعصب دنشیخط و نشون کش

 .دمینشونت م دم،ینشونت م-

تر از قبل به من و  ظیغل یکوبنده تر و با تشر یگرفت که سحر با لحن یباال م نمونیو بحث دوباره داشت ب جر
کنار  دیکن یکردم خودتون تمومش م یفکر م د،یکن یگم بدتر م ینم یچیه یهر چ گهیاِ بسه د»گفت: نا،یم

 «!شه یداره رد م نیها ماش میجاده ا

 «.کنم یبرو، تو برو سوگند من خودم حلش م»رو به من و حرکت ابرو هاش گفت: و

 .هم فشردم یرو یحرص لب با

 .یایبر ب وونهید نیاز پس ا یبتون دارمیام یباشه ول-

 نیبا گفتن اون حرف سمت ماش و

 ادیفر ییجورا هیرو که با خشم  یو جمله ا دمیشن یقدم برداشتم. هنوز هم صداش رو از پشت سرم م سامان
 .زد

 «.نه من ییتو وونهید»

 ی. در رو باز کردم و رودمیرس نیبگم قدم هام رو تند تر کردم و به ماش یا گهید زیکه بخوام چ نیبدون ا اما
اون همه  لیساناز و رخساره، هر سه دل ده،یدادم که سپ یرو با دست ماساژ م امیشونینشستم. پ یصندل

کردم، رخساره  فیبود رو براشون تعر ردهک نایکه م ی. کاردندیافتاده بود رو پرس یکه چه اتفاق نیو ا تیعصبان
 .از دستش شکار شده بود یهم حساب

داغون شدن  یواسه  یا یحیضزدم. حاال چه تو یضربه م امیشونیپ یبود و با انگشت رو ریاندازه ذهنم درگ یب
خواست با دوتا دست هام خفه اش کنم  یو دلم م شدیم شتریازش ب تمیداشتم. با اون فکر ها عصبان نیماش

 .بودم یم نشیگرفتن آقا هم به خاطر ماش افهیمنتظر ق دیخود سر رو اما حاال با یدختره 
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رو برونه و  ربدیه نینشست و از رخساره خواست که اون ماش نیبعد سحر هم اومد، داخل ماش ی قهیدق چند
سحر کرده  یکه جلو یاز اون رفتار یشد. حساب ادهیپ نیگفت و از ماش ینکنند. رخساره چشم یهم بحث نایبا م

 دمیبهت حق م»زد و گفت: یمیکردم که لبخند مال یرو بهش عذر خواه یو با شرمندگ دمیکش یبودم خجالت م
خواست اشتباهش  یکه اصالً دلش نم یاون هم وقت یکرد یاون همه باهاش بحث م دیاما نبا یباش یعصبان
 «.رهیرو بپذ

 .کالف ام رو فوت کردم نفس

 .رفتار کرد یکه چه طور یدیشرمنده دست خودم نبود د-

 .هم گذاشت یبهم پلک رو ینگاه مهربون با

 .شد رید یحساب میفتیبهتره راه ب ستیمهم ن-

هم  یکلمه ا یبودم که درطول راه حت یعصب نای. اون قدر از دست ممیکردم و راه افتاد دییتکون دادن سرم تأ با
 .هم ساکت بودند هینگفتم و بق

 قیداخل رفتم و راه آالچ هینگاه کنم زود تر از بق نایکه به م نی. بدون امیشد ادهیپ یباغ توقف کردم و همگ یجلو
بعد هم رخساره و سحر اومدند. مضطرب بودم و هنوز  ی قهینشستم که چند دق یصندل یگرفتم. رو شیرو پ

برنامه رو  نیدونست چون من ا یم مقصرممکنه نشون بده اما البد من رو  یچه واکنش ربدیدونستم ه یهم نم
گرفت. سحر که  یلجم م یاحمق سرزنش کنه حساب ینایکه بخواد من رو به خاطر اون م نیبودم و از ا ختهیر

خودت رو  یلیخ یدار گهیسوگند د»گفت: یبهم کرد و با اخم یشده بود نگاه یو نگرانم یتاب یاون ب یمتوجه 
 «.خدارو شکر همه خوبن کنمن، بهش فکر ن زیعز یکن یم تیاذ

 میبر آخه من خواستم که به اون باغ دمیترس یلیکنه به خدا خ یخود سرانه رفتار م یلیبهم حق بده، اون خ-
 میکار کن یرو چ نیشدم درست مثل االن حاال ماش یافتاد مقصر من م یم یمن بود، پس هر اتفاق یبرنامه 

 م؟یبد یچه جواب

 :دیدستم کش یرو رو دستش

 .ینداشت یتقصر چیگم که تو ه ینباش من بهش م نینگران ماش-

 نیکه ع نایواال اون م یخور یهمه حرص م نیگه چرا ا یسحر راست م»حرفش گفت: دییهم در تأ رخساره
 «!ستین الشمیخ

کم در بره، واقعاً روز  هی مونیو خستگ میبخور ییچا هیداخل  میبر دیحاال هم پاش»در ادامه رو به سحر گفت: و
 «.بود ییپر ماجرا

 .و سامان به طرفمون اومدند ربدیه میبر رونیب قیکه از آالچ نیو قبل از ا میسحر از جا بلند شد یاشاره  با

خب خوش گذشت »گفت: ضیعر یمون رو دادند و سامان در ادامه با لبخند. جواب سالممیسه سالم کرد هر
 «خونوما؟

 :جواب داد ییهم با گشاده رو سحر
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 .بود یسامان جان واقعاً جاتون خال یلیخ-

 .کرد یزیر یلب آروم و خنده  ریهم ز رخساره

 !گذشت میچه خوش-

تنه  نیینگاه کنم و فقط پا ربدیآرنج سقلمه به پهلوش زدم و خواستم ساکت شه. هنوز نتونسته بودم به ه با
هم  یا هیرنگش فرو کرده بود و بعد از ثان یشلوار اِسلش مشک بیج یکه دست هاش رو تو دمید یاش رو م

کرد  یم یریواال همش بهونه گ ،تو پدر من رو دراورده یبچه  نیبابا ا»که رو به سحر گفت: دمیصداش رو شن
 «.شتونیپ ارمشیگفتم که ب یم یو ه

 بگردم، االن کجاست؟ ی:الهسحر

 .مشغول خوردن عصرانه بودن یهمگ گهی:مادرجون عصرانه حاضر کرده بود دربدیه

 «.گشنم شده با اجازه تون منم برم یمنم حساب»کرد و گفت: یرخساره خنده ا ربدیاون حرف ه با

خدا »که از کنارم رد شد آروم و با خنده گفت: نیو هم دیکش زیم یحرف بند کوله اش رو از رو با گفتن اون و
 «.به دادتون برسه

با هم  یلحظه ا یازمون دور شد. باالخره نگاه رو باال گرفتم و برا یحواله خنده اش کردم که با چشمک یضیغ
رو که صبح بهش داشتم نگه دارم. با  یکردم گارد یم یزود نگاه گرفتم و سع یلیکه خ میچشم تو چشم شد

باال داد و رو به سحر دست  روبه کله اش موهاش  یبا تکون ربدیکه ه میسحر و سامان مشغول حرف زدن بود
 «.میما بر گهیکه د نیرو بد چیسوئ دیندار ازیرو ن نیسحر اگه ماش گهیخب د»دراز کرد و گفت:

 یو هاج و واج بهم نگاه. لبم رو به دندون گرفتم که سحر با لبخند میکرد هول یاون درخواستش هر دومون کم با
 «حاال؟ نیبر نیخوا یکجا م»پنهان کردن ماجرا گفت: یبرا ،یدندون نما و مصنوع

واال  گهید میخب کار دار هیچه سؤال نیجان؟ ا»ابروش رو باال انداخت و متعجب از سؤال سحر گفت: یتا هی
 «.نیرو بد چیو سوئ دینشد، خب حاال هم لطف کن گهیکه د میصبح قرار بود بر

اشاره داد و خواست که اون هم دنبالش  ربدیاز ما دور شد و رو به ه یدهنم رو قورت دادم که سحر چند قدم آب
به من کرد و  یاش انداخت به سمت سحر قدم برداشت. سامان نگاه یشونیبه پ ینیچ یبره. با کنجکاو

 :دیپرسشگرانه پرس

 اومد؟ یم بیکم عج هیشده سوگند، سحر خانوم به نظر  یزیچ-

 «ن؟یتصادف کرد ؟یچ»که جا خورده گفت: میشد ربدینسبتاً بلند ه یصدا یبگم متوجه  یزیکه چ نیقبل از ا اما

 :گشاد شده اش تکرار کرد یاون حرفش سامان نگران به من نگاه کرد و با چشم ها با

 تصادف؟-
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 یکه ازش م یبه طرفمون اومد و سحر هم در حال ربدیبدم ه یحیو توض ارمیبه زبون ب یکه کلمه ا نیاز ا قبل
که چه قدر نگران و مضطرب بودم. حتماً هم قصدش  یداشت. وا یخواست آروم باشه پشت سرش قدم بر م

 .سرزنش کردن من بود

 «!بله تصادف کردن»:با حرص رو بهش گفت ربدیکرد که ه یو جاخورده بهمون نگاه م ریهمچنان متح سامان

 .بهش رفت یچشم غره ا سحر

 یخرده داغون شده که اونم درست م هی نینشده که فقط ماش یزیبود چ کیتصادف کوچ هی! گفتم که ربدیاِ ه-
 .شه

 .دستش رو به کمر زد یعصب

 !برونه داشِ من نیبلده ماش نینده آخه ا چیدختره سوئ نیمن به سامان گفتم به ا-

فهمم  یبعدشم اصالً نم»با طعنه گفت: شش،یته ر یرو یدست دنیپر اخم به من و کش یدر ادامه با نگاه و
 «!تو جاده ها؟ فتنیهمراه شون باشه راه ب یکه کس نیو بدون ا ییداره چند تا دختر تنها یچه لزوم

. سامان هم با باال انداختن هم مچاله شد یتو یبهم برخورده بود و صورتم با دلخور یکه زده بود حساب یحرف از
 «.اصرار کرد یلیخب سوگند خ یموافق نبودم ول یلیکه نکردن اما منم خ یبد یکار»ابروش گفت: یتا هی

 .کرد یاخم ربدیمن بود و رو به ه یآزرده  یسحر به چهره  نگاه

 یطور نیتو که ا نه،یکنن به خاطر ماش یوقت فکر م هیبده  یشیم یقدر عصبان نیجان چرا ا ربدیخب حاال ه-
 .ینبود

... عی»گفت: یرو کنترل کنه بعد از مکث تشیکرد عصبان یم یکه سع یبه من انداخت و در حال یمرتبه نگاه دو
 «.ادیسرتون ب ییبال هیوقت  هی دمیکه ترس نیبه خاطر ا ستین نیبخاطر ماش یعنی

 «!کامالً مشخصه»چرخونده بودم با حرص گفتم: یکه نگاهم رو به سمت یدر حال رلبیز

 .ابروش رو باال داد یتا هیکه باز سرم رو سمتش چرخوندم  نیهم و

 ؟یگفت یزیتو چ-

 :هم فشردم یحرص لب رو با

 !نه-

 :دیچونه اش پرس یمحکم رو یدست دنیاومد و با کش یم یبنظر شاک سامان

 همه خوبن ها؟ ومدهین شیکه پ یا گهیمشکل د-

 .ستین ینگران ی:آره سامان جان، جاسحر
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حاال »دمقم، گفت: ی افهیاون ق دنیکم سؤال کردن از سحر نگاهش رو سمت من چرخوند و با د هیاز  بعد
 «!شه خوردش یعسلم نم منیسوگند خانوم چشه که با 

 «.یطفل گهیخب از بس حرص خورده د»شونه ام متأثر گفت: یبا گذاشتن دستش رو سحر

 .لبخند پر تمسخر زد ربدیحرف سحر، ه با

 !و خوردهمن نیکه حرص ماشنگو -

 ً  .کرده بود امیعصب یاش شده بودم و حساب هیلحن پر کنا یمتوجه  کامال

 .نگاهش کرد ریپر تعجب و با تح سامان

 سوگنده؟ ریتقص یکن ینکنه تو فکر م ربدیه نمیبب-

 .کم دستپاچه شده بود هی

 زدم؟ یحرف نیهمچ ین...نه من ک-

 .باال انداخت یخورده شونه ا جا

 !دهیم یا یلحن حرف زدن چه معن نیپس ا-

که  یداشت خودش رو آروم نشون بده و با خنده ا یسامان سع یکرده و جلو یقاط یبود که حساب معلوم
 «رو خورده؟ یفهمم مثالً سوگند حرص چ یکه نم نیخب به خاطر ا»داد گفت: یرو کامالً نشون م تشیعصبان

کرده بود و نگاه غضب آلودم رو حواله اش کردم. سحر با نگاهش باز  امیکه اون جمله اش چه قدر عصب یوا
 «!تو چت شده؟ ربدیه»بهش زد و شگفت زده گفت: یتشر

 «.منه رینه سحر جون حق با اونه تقص»تونستم سکوت کنم و با حرص گفتم: ینم گهید

 :چشم هاش ادامه دادم یبا نگاه کردن تو و

 .دمیم لیرو سالم بهت تحو نینگران نباش ماش-

 .که چه قدر اعصاب خورد کن شده بود ی. وادمیترک یاز حرص داشتم م گهیزد که واقعاً د یاون حرفم پوزخند با

 .دلخور نگاهم کرد سحر

 سوگند؟ هیچه حرف نیاِ ا-

و  یکرده، با لبخند یرو ادهیز یشه و کم یکم بد م هیسامان داره  یجلو دید یبه من و سحر بود و وقت نگاهش
 عیشه حرف زد سر یدخترا نم نیاصالً با ا یزن یخنده دار حرف م یدار گهید»لب، گفت: یزبونش رو دنیکش

 «.نبود نیمنظور من ا رن،یگیبرات گارد م

خانم که االن داره  نایسر م یاصالً فدا»گفت: یکرد با لحن مسخره ا یم دیتأک نایاسم م یکه رو یدرحال و
 «!ارنیرو م شونفیتشر
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 عیکردم و صورتم رو سر یلحظه احساس خفگ هی دنشیاومد، با د ی. به طرفمون مدیب چرخبه عق نگاهمون
 یخب سوگند خانم چ»شدن به ما، نگاهش رو به سمت من چرخوند و با تمسخر گفت: کیبرگردوندم. با نزد

بگو که خودم بگم  یرو جا گذاشت یزیو چ ینکرد فیاگه کامل تعر گه،ید یکرد فیرو کامل تعر زیشد همه چ
 «هان؟

جواب بذارم. به طرفش برگشتم و با  یتونستم حرفش رو ب یصداش رو هم نداشتم اما نم دنیتحمل شن یحت
 یچرا چون هنوز خودم هم نتونستم کار یدون یکه نکردم م فینه تعر»پر تمسخر گفتم: یهمراه با لحن یپوزخند

 یلیکنم اما اگه خودت ما فیتعر یکس یبرا ای ارمیزبون ب که بخوام به نیهضم کنم چه برسه به ا یرو که کرد
 «!یتون یالبته اگه واقعاً م یکن فیتعر یتون یم

رو  هیکه سرته قض نیا یکردند و سحر هم برا یفقط نگاه م نایمن و م یهاج و واج از حرف ها ربدیو ه سامان
وقتتون رو  گهید دیبر دیکه با سامان کار دار یجان گفت ربدیاِ ه»گفت: ربدیمداخله کرد و رو به ه ارهیهم ب

 «.میرینگ

 .کرد نییعبوس و تو همش سرباال و پا یهم با چهره  ربدیه

 !سالم بود نیبود که ماش یواسه زمان نیاره اما ا-

 :ادامه داد نایرو به م یبا طعنه ا و

 خانم؟ ناینه م-

 رگاهیبرم تعم یخودم م»اش گفت: یشگیهم یگرفتن ها افهیو با همون زبون درازش و با ق وردیهم کم ن نایم
 «.نگران نباش ارمشیآخرهفته هم برات م

 «!یمنو تو درست کن نیمونده که ماش نمیهم گهیالزم نکرده د»گفت: ضیو با غ دیهم کش یهاش رو تو اخم

 نایکه به م یاز جواب یرفتند. حساب رونیب قیاز آالچ گهیسر به سامان خواست که برند و با هم د یبا اشاره  و
شده بود  یدنید تیکنف شده اش از فرط عصبان ی افهیخنک شده بود. ق یداده بود لذت برده بودم و دلم کم

که از خشم  نایکم آرومش کنه، رو به م هی و میکه باز بهم نپر نیا یو چه قدر که حالش رو گرفته بود. سحر برا
 «.جان نایم ایتو با من ب»شد گفت: یم نیینفسش باال و پا

رد شدم و سمت ساختمونِ باال  نایاز کنار م یبا حرکت ابرو هاش رو به من خواست که من هم برم. با پوزخند و
 .رفتم

آب رو  ی شهیش خچالی یتشنه ام شده بود، از تو یمبل انداختم و به آشپزخونه رفتم. حساب یرو رو فمیک
گشت که صداش  یبود که رخساره هم باال اومد دنبالم م موقع نیهم ی. توختمیر وانیل یکم تو هیبرداشتم و 

 .تکون داد یبا خنده سر دنمیزدم. با د

 بود؟ ختهیبهم ر یاش رو اون جور افهیکه ق یگفت نایم نیبه ا یباز چ-

 .باال انداختم یا شونه

 .پررو یحقشه دختره -
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 یبا هم رفتار م یجور نیهست پس چرا ا نشونیب یزیواقعاً اگه چ یول»فکر فرو رفتم و گفتم: یتو یلحظه ا و
 «!کنن؟

 :پرسد متعجب

 ا؟یک نیب-

 «.گهیگم د یرو م نایو م ربدیه»حوصله گفتم: یو ب دمیکش یهوف

 .کرد یا خنده

 !مگه یخل شد ایگیم یزیچ هیبرو بابا تو هم -

 .گهیگفت د یکه م هیهمون دختر دیکجاش خنده دار بود؟ خب شا-

 .شد یکم جد هی

 ؟ینیب یاون دوتا م نیب یتیآخه تو چه سنخچرت نگو -

 «.تعادل یخورن دوتا آدم ب یاصالً بدرک، واال به درد همم م»از جام بلند شدم و گفتم: زونیآو یلب و لوچه ا با

 .دیخند زیر زیحرفم هم ر نیا با

 !خدا از ته دلت بشنوه-

 .عوض کردن لباس هام سمت اتاقم رفتم یبهش گفتم و برا یاخم کوفت با

بچه  شهیبرگشته بودند و مثل هم نیو حس یشده بود. مرتض کیتار گهیهشت بود و هوا هم د کینزد ساعت
زود بعد از اتمام کار هام به جمع شون  یلیجمع شده بودند، رخساره ازم خواسته بود که من هم خ شیها دور آت

برادرشون از اصفهان  یکه دخترا نیبه خاطر ا ،یو عمه گل یهمراه با عمو مهد دهیملحق بشم البته ساناز و سپ
که باهاشون گرفته شده بود قبل از شام به تهران برگشتند اما سحر به  ییاومده بودند و به خاطر تماس ها

برگردند. فردا کالس  گهیبا هم د ربدیشد که آخر شب همراه ه نیاصرار من و رخساره موندگار شد و قرار بر ا
 .به خودم از اتاق خارج شدم دنیکم رس هیانداختم و بعد از  مبه جزوه هامختصر  یداشتم و نگاه

سمت پله ها رو  یدر چوب دنیکردم. با بهم کوب یکم خودم رو بررس هیدر  یجلو یقد نهیآ یاز رفتن باز تو قبل
گشاد سالم کردم که بابا هم در جواب  ی. با لبخنددمیخودم د یلحظه بابا رو جلو هیشدم که  ریسراز نییبه پا

 .نثارم کرد یلبخند

 عجله؟ نیبا ا یریسالم سوگند جان، کجا م-

 «بچه ها چه طور مگه؟ شیپ رمیم»اشاره به وسط باغ گفتم: با

 «.اصالً ولش کن برو دخترم یچیخواستم... ه یخب م»کم مردد بودن گفت: هیکرد و بعد از  یمکث

 یکه م نیاما مثل ا»و با باال دادن ابرو هام گفتم: دیرس یبه نظر م بیکم عج هیکردم،  ینگاهش م متعجب
 «.گهید دیخب بگ د،یبگ یزیچ هی دیخواست
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 «.بچه ها شیبرو پ ستیدلم مهم ن زیعز یچیه»گفت: یهم گذاشتن پلک یداد و با رو رونیب ینفس

 ست؟ین یزیچ دیمطمئن-

 .اسمم رو صدا زد متذکرانه

 !سوگند جان-

 هویتو فکر فرو رفته بودم آخه چرا  یگفتم و از کنارش رد شدم. حساب یهم چشم یفشردن پلک هام رو با
 قدر مردد بود؟ نیخواست بگه که ا یم یچ یعنیشد؟  مونیحرفش رو خورد و پش

باغ نشسته بودند  یباال انداختم و سمت بچه ها که وسطا یشونه ا الیخ ینبود. ب یمهم زیهم واقعاً چ دیشا
 .فتمر 

خوش بودند و با هم  یو سر به سر گذاشتنم. بچه ها حساب یشروع کرد به شوخ دیکه من رو د نیهم نیحس
 یگشاد یعبوس و گرفته بود لبش به خنده  یلیهم برخالف روز قبل که خ یمرتض یمشغول بگو و بخند حت گهید

 یدیعذاب وجدان شد حسکه حرف هام کار خودشون رو کرده بود و  نیبشاش بود مثل ا یکش اومده و حساب
 .خودشون، نشستم نیاون لحظه بهم دست داده بود. با تعارف سحر و رخساره و باز کردن جا ب

که  یدر حال نینشسته بود. حس نیآن نگاهم روش ثابت شد، کنار حس هیگشتم که  یم ربدیچشم دنبال ه با
 دیرو بذار میکه اورد ییاون هندونه ها دیپاش»و زهره گفت: میذاشت رو به مر یم زشیآو یرو رو ونیشلنگ قل

 «.کم خنک بشن هیآب  یتو

گذاشته بود  یسنگ یکنار فواره  نیرو که حس ییو زهره از جاشون بلند شدند و هندونه ها میاون حرف مر با
 .حوض فواره قِل دادند یبرداشتند و تو

نبود من  یکه تو نیهم خراب بود اما مثل ا شیچند وقت پ نیدونستم که تا هم یبود و م یا یمیقد ی فواره
روش قرار  یچند ضلع یشکل داشت و حوض یگلدون هیپا کیرنگ که  یا روزهیف یکرده بودند. فواره ا رشییتعم

انداخته  نیفضا طن یآب تو شرشر  یشد. صدا یم ختهیکه با فشار و به صورت آبشار دورش ر یگرفت و آب یم
 .تر کرده بود نیفضا رو دلنش یبود و حساب

باز  نیحس ایشون رو گرفتم که گفت گوشدم، از رخساره سراغ ناینبود سامان و م یکه نگاه کردم متوجه  خوب
مهمون کنند.  یو سامان در اومده و قرار شده بچه ها رو بستن نایبار قرعه به اسم م نیراه انداخته و ا یباز هی

ً یبود که دق ربدیحواسم به ه یچشم ریزباغ رفته بودند.  کینزد یبه دکه  گهیمنظور با هم د نیبه هم رو به  قا
خوش حالتش انداخته بود و  یچشم ها یتو یخورد و برق یصورتش م یتو شیآت یروم نشسته بود. شعله ها

کرد و اصالً  یش مخوش فرمش جا خو یلب ها یو کشنده اش که با نگاه کردن به سحر رو حیمل یلبخند ها
که اصالً حواسم  نیحس یها یها همچنان گرم حرف بودند و با شوخ چهخواست چشم ازش بردارم. ب یدلم نم

 لیبود و دل ربدیحواسم به ه یاومد. همه  یلبم م یکم رنگ رو یهاش نبود فقط خنده ا یبه خودش و شوخ
سامان رو که پشت سرش  تاریگ نیهمون موقع بود که حس یتماشا کردن اون بود. تو شتریب ممیمال یخنده ها

 «.گهیخان شروع کن د ربدیخب ه»گفت: ربدیو با گرفتنش سمت ه تبود برداش

 .رو پس زد تاریدست گ با



 

 
429 

 .گفتم که نه-

 :متعرض گفت نیاون حرفش حس با

« ِ  «.میکه اورد تارمیگ گهیتوهم حاال، بخون د ا

 .باال انداخت ییابرو

 .شه یکم سرما خوردم صدامم گرفته نم هیگم  یداشِ من، م-

خواست که باز بخونه و چه قدر که دوست داشتم  یدلم م یلیشروع به اصرار کردند، من هم خ یها همگ بچه
 یجذاب و گوش نوازش رو که تا عمق قلبم نفوذ کرده بود بشنوم. کالفه از اون همه اصرار نفس یدوباره اون صدا

 «.نیتو حس یهست یگم صدام گرفته، عجب خر یبابا م»گفت: نیداد و رو به حس رونیب

قبولت  شمیجور نینداره هم بیع»هم گفت: یزانو و گره زدنشون تو یهم با گذاشتن دست هاش رو یمرتض
 «.میدار

رو به  اشیشونیبه پ ینیبامزه و چ یگرفت و با حالت نیرو مردد از حس تایگ دیرو د هیبق ادیز یاصرار ها یوقت
 «پس درخواست هست؟»جمع گفت:

 .از اون حرفش کرد یخنده ا رخساره

 !همه راه رو نیا رهیم یک اوه

 :نرم لب زد ،یهم پرمهر نگاهش کرد و با لبخند سحر

 .میکن یم تیهمراه میو بلد باش میکه بتون ییما هم تا جا ربدجانیبخون ه-

 «.تونم نه بگم یکه نم یگ یتو م یوقت گهید»رو به سحر زد و گفت: یقشنگ چشمک

لبش، ماهرانه دستش  یکم رنگ رو یکردم و لبخند یپروا نگاهش م یبه من که ب یا هیچند ثان یبعد از نگاه و
صاف کردن گلوش شروع به خوندن کرد که بچه ها هم با  یبرا یو با سرفه ا دیکش تاریگ یها میس یرو رو

 .زدند یبشکن م ن،یطور حس نیو هم ربدیهمراه با خوندن ه تمیگرفتن ر

 کنارم یاگر دائم بود دیشا

 که دوست ندارم دمیدیروز م هی

 خوام برم که تا ابد بمونم یم

 دونمیهر دومون م یبرا سخته

 کنارم یاگر دائم بود دیشا

 که دوست ندارم دمیدیروز م هی
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 یرو تو ینظریبود و حس لذتِ ب دهیچیهم پ یبچه ها تو یشرشر آب و بشکن ها یگوشنوازش با صدا یصدا
 .کردند یم یباهاش هم خوان ربدیه یتر از صدا نییپا ییکرد. بچه ها هم با صدا یم قیوجود آدم تزر

 خوام برم که تا ابد بمونم یم

 دونمیهر دومون م یبرا سخته

 یستین نجایو ا یدور ینکن فکر

 یستیمن اونجاست تو تنها ن قلب

 هتو قاب یعکسام ول رمیم خودم

 جوابه یب یحرفو ول شنوهیم

 امتحانه هی دیمن شا رفتنه

 زمونه نیشناخت تو تو ا واسه

 رنگارنگه ینخور زندگ غصه

 دور شدنم قشنگه ییوقتا هی

 باش یگلدونه اطلس مراقبه

 باش یمنتظره کس ییوقتا هی

 روشنه یکم هیکه چشماش  یکس

 منه ههیهم شب یقدر هی دیشا

قسمت  هیکرد.  یتابانه به تپش وا دار م یخوندن اون قدر حالت هاش قشنگ و جذاب بودند که قلبم رو ب موقع
رنگ موهاش  یقهوه ا یگرفت و دسته ها یحس م یو حساب ذاشتیهم م یاز آهنگ چشم هاش رو رو ییها
شدند. چه  یبه جا م جابلندش  یشونیپ یخورد آروم رو یکه م ییو با تکون ها ختندیر یم اشیشونیپ یرو

اون لحظه ها براش ضعف  یقرارم حساب یقشنگ بود و دل ب شیآت یاون شعله ها یقدر که اون حالتش تو
 متیکردند و فقط من بودم که فرصت رو غن یاش م یحس آهنگ بودند و همراه یبچه ها تو یرفته بود. همه 

 یلبش م یلبخند رو یخالق و پر مدعا که وقتپسره بد ا هیمحو تماشاش شده بودم؛  یرگیشمرده بودم و با خ
هم اون اخم  دیشد. شا یم یا گهیآدم د هیو  دیپاش یم رونیرنگش ب یقهوه ا یاز چشم ها اشیاومد مهربون

 !بود اشیشیآال یو اون همه ب یپنهان کردن اون مهربون یاستتار برا هیو عبوس بودنش 

 کنارم یاگر دائم بود دیشا

 که دوست ندارم دمیدیروز م هی

 خوام برم که تا ابد بمونم یم
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 دونمیهر دومون م یبرا سخته

 رونیب انیپا یبه نشونه  یضرب مانند یصدا تاریگ یها میس یتموم شد و با گذاشتن کف دستش رو آهنگ
 یتنه  یرو تارویصورتش بود رو جمع کرد و گ یشروع کردند براش دست زدن. موهاش رو که تو یاومد و همگ

 «.تو پسر یعال»زد گفت: یبراش دست م نیکه با تحس یدر حال یدرخت گذاشت. مرتض

 «.قربونت»دندون نما زد و آروم گفت: یلبخند یبه مرتض رو

خواست بهش نگاه کنم و  یدلم نم یبودم که حت یبعد اومدند، اون قدر ازش عصبان یو سامان هم کم نایم
داخلش  یرو که ظرف بزرگ بستن یرخساره تحمل کرده بودم. سامان پاکت یحضورش رو فقط با خواهش ها

ظرف  یتو ختنیرو با ر ها یکه گرفته بود به زهره داد و خواست که بستن یا گهیقرار داشت همراه با تنقالت د
ن قاچ کرد یحوض فواره رو برا یهندونه ها میبچه ها پخش کنه. پاکت ها رو از سامان گرفت و همراه مر نیب

سوگند بابا رو تو  یراست»نشست رو به من گفت: یم نیو حس ربدیه نیکه ب یباال بردند. در حال یبه طبقه 
 «.داشت کارکه باهات  نیمثل ا ششیپ یگفت بر دمید قیآالچ

 .نگاهش کردم متعجب

 ؟یچه کار-

 .ششیپ ینگفت، فقط گفت که بر-

رو بهم بگه  یزیچ هیخواست  یمرددش که انگار م یو چهره  شیساعت پ مین ادیکنجکاو بودم و به  یلیخ
 !شده بود مونیپش هویدونم چرا  یافتادم اما نم

بود و  ریدرگ یبه راه افتادم. ذهنم حساب قیاز سحر و از بچه ها از جام بلند شدم و سمت آالچ یعذر خواه با
 هیخواد بهم بگه اما  یم یابا چدونستم ب یکه نم نیرفتند. با ا یسرم رژه م یمدام تو یواه یها الیفکر و خ

رو  ینگران نیچشم هام، ا یجلو لواپسشد یدونستم و چهره  یرو نم لشیخودم هم دل یکم نگران بودم و حت
بستم و سرم رو به چپ و راست  یلحظه ا یچشم هام رو برا الیاز اون فکر خ ییرها یکرد. برا یتر م قیعم یکن

کردم آرامش خودم رو حفظ  یم ینشسته بود؛ سع قیآالچ یرو پس زدم. بابا تو یتکون دادم و تمام افکار منف
 .نمیکردم که ازم خواست بش یرفتم، سالم رفشآرومم به ط یکنم و با قدم ها

 دیدید»حفظ آرامشم گفتم: یبرا یهم و لبخند یگذاشتم و با قالب کردنشون تو زیم یهام رو رو دست
 «ن؟یداشت ی. خب بفرما باباجون با من کارنیبهم بگ نیاخو یم یزیچ هیگفتم که  د،ینتونست

نگاهم کرد  اتیبود و با همون جد یهم جد یاومد. حساب یبه نظر م شونیپر یلیلبخند داشتم اما اون خ من
 :مثل بازپرس ها گفت ز،یدستش رو م هیو گذاشتن  یدادنش به صندل هیو تک قیعم ینفس دنیو بعد از کش

 «.شنوم یم خب»

 :دمیپرس یمنظورش نبودم و با سردرگم یکردم اصالً متوجه  یکه زده بود نگاهش م یاز حرف جیگ

 .دیخرده واضح تر حرف بزن هیشه  یمتوجه نشدم باباجون! م دیشنو یرو م یچ-

 «.زنم یخب واضح تر حرف م یلیخ»گفت: یرو با خودش کلنجار رفت و بعد از مکث یا قهیدق چند
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عبوس و پرشکوه به خودش گرفته بود. لب هاش رو محکم با آب  یشده بود و چهره ا کیهاش بهم نزد ابرو
 « ...چند وقته»داشتن گفت: دیکم ترد هیگرفته اش بعد از  یدهنش تر کرد و با همون چهره 

 .نصفه موند و منتظر چشم به دهنش دوخته بودم حرفش

 ؟یخور یچند وقته که اون قرصا رو م-

بودند. شوکه بودم  ختهیسرم ر یسطل آب سرد رو هیکردم و انگار که  یباره قالب ته کیاون سؤال  دنیپرس با
 یبودم و منگ بودم و اصالً نم جیتونستم بگم. گ یهم نم یکلمه ا یکردم حت یفقط نگاهش م یرگیو با خ

 بود؟ دهیتونستم بفهمم، آخه بابا از کجا فهم

 :و پر اخمش لب باز کرد یسراسر جد یفرو دادم که با چهره  یدهنم رو ذره ذر و به سخت آب

 ؟یبگ یزیچ یخوا یدونم! نم یکه م یتعجب کرد هیچ-

ب... »دادن نفس پر از اضطرابم با مِن مِن و طفره رفتن گفتم: رونیجواب بهم چشم دوخته بود که با ب منتظر
 «حرف رو زده؟ نیا یاصالً ک یفهم آخه... آخه چه قرص یبازم نم

 .بود بهیاون حالت و نگاهش برام غر ینگاهم نکرده بود و حساب یبابا پر از غضب بود و تا حاال اون جور نگاه

موضوع  نیدونستم از کجا ا یاورد. هنوز هم نم یام فشار م نهیس یبودم و نفسِ پر استرسم به قفسه  ساکت
نگرانت  نایاگه م یعنی»و سرزنش گفت: پر از شماتت یبود، پُر پرسش بهش نگاه کردم که با لحن دهیرو فهم

 «؟یپنهونش کن یخواست یبازم م ؟یو دروغ بگ یانکار کن یخواست یگفت بازم م یشد و بهم نم ینم

 یزده بود، اصالً نم رونیاز حدقه ب یشوکه شدم، چشم هام با ناباور شتریاز قبل هم ب نایاسم م دنیشن با
از  یقادر به هضم کلمه ا یحت یدونست پس... ذهنم از اون همه ناباور یتونستم باور کنم اما اون هم که نم

 .بابا نبود یحرف ها

 :و متأثر ادامه داد کالفه

 ...قرص رو بهم نشون داد یخال یاون جعبه  یوقت ،یبهم گفت اصالً نتونستم باور کنم اما وقت یوقت-

تونستم قورت بدم،  یآب دهنم رو هم نم یانداخت. حت نیینتونست ادامه بده و سرش رو با تأسف پا گهید و
 یتالف یرحم یهمه ب نیو با ا یجور نیپرش گرفته بود، پس ا تیسر تا پام پر از خشم بود و پلکم از عصبان

 !کرده بود

 یخواست خفه اش کنم آخه چه طور یهم فشار دادم؛ اون لحظه فقط دلم م یحرص دندون هام رو رو با
 !موضوع رو به بابا گفته بود؟ نیکرده بود؟ چرا ا یکار نیهمچ

کرده  بمیبابا تخر شیپ یرو بگم. چرا اون جور زیکه خودم قصد داشتم سر فرصت بهش همه چ یهم وقت اون
 !بود؟
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 شتریدادم. لحن متأثر بابا ب یهم فشار م یدر حال منفجر شدن بود و از خشم محکم دست هام رو تو مغزم
بابا  یکردم که جلو یم یکردم و سع یم سیبود. با استرس مدام لب هام رو با آب کمِ دهنم خ ختهیبهمم ر

 .کم کنترل کنم هیخودم رو 

دفاع کردن از  یبودم برا یو به دنبال حرف و راه دمیکش یاز بابا خجالت م ی. حسابریبودم و سر به ز ساکت
 .موهاش فرو کرد نیخودم. کالفه دستش رو ب

 یزینتونستم چ دمتیپله ها د یجلو یبود که وقت نمیهم یازت بپرسم واسه  یزیچ لیخواستم بدون دل ینم-
 .مجبور شدم بدون اجازه وارد اتاقت بشم ی... حتیخواستم اول مطمئن بشم و حت یبهت بگم. م

که گفته  یدروغبودم چون بعد از اون  رهیخ زیبه م یبابا واقعاً برام سخت بود و با شرمسار یحرف ها دنیشن
مضطرب  یاون فضا یتو یاندازه تلخ یچشم هاش نگاه کنم. سکوت ب یتو دمیکش یخجالت م یبودم حساب

گم  ینم یزیچ دید ی. وقتدمیکوبیم زیپا به م تیشب حاکم شده بود و با استرس و عصبان یاهیو س زیانگ
به کنار اما  نایا یهمه »همراه بود گفت: یکه با دلخور یو با افسوس دیکوب زیم یمشت جمع شده اش رو رو

 «!طور خوردن اون قرصا نیو هم یدار تیپنهون کار نیا یواسه  یقانع کننده ا لیمطمئنم دل

 :صورتم ادامه داد یبا نشون دلدن انگشت اشاره اش جلو دهیبر دهیو بر یبه سخت و

 .بگو زویبگو دخترم، بهم همه چاالن رو به روت نشستم،  یمنطق لیجواب و دل هی دیف... فقط به ام-

ً نم انهیوحش بغض در  یبدم و باز هم سع یبگم و چه جواب یدونستم چ یبه گلوم چنگ انداخته بود، واقعا
 .حرف زدن لب باز کردم یبرا یخورد و به سخت یانکارش داشتم. لب هام با استرس تکون م

من جامونده  فیک یاز دوستامه که تو یکی ی... برایبرا یعنی ستیبابا، مال من ن ستیمن ن یاون... اونا برا-
 .نیهم

گم و با اون  یتأسف نگاهم کرد. چه قدر هم که تابلو بود دروغ م یزهره خند و تکون دادن سرش به نشونه  با
 :دیغر تیدروغم، با عصبان

 دادم؟ ادیرو به تو  ییزایچ نیسوگند؟! من همچ ییواقعاً خوده تو نیدروغ پشت دروغ ا-

پا گذاشته بودم. با به زبون اوردن هر جمله اش  ریمهمش رو ز یاخالق یاز اصول ها یکیبود و من  زاریدروغ ب از
سوخت چرا که تا حاال اون  یم یذاشتم. قلبم حساب یهم م یمحکم رو یچشم هام رو با شرم و سر افکندگ

لبش  یتلخ گوشه  یاون حرف ها اصالً برام قابل باور و هضم نبود. لبخند دنیباهام حرف نزده بود و شن یطور
 .لرزون، لبم رو به دندون گرفتم یاش با چونه ا یبعد ینشست و با گفتن جمله 

 !البد تا حاالهم پات به مطب روان پزشک باز نشده؟-

 .حرص ادامه داد با

 یکار احمقانه ا نیکردم که همچ یوقت فکر نم چیه !ستیبود مال تو ن زیم یکه رو تمیزیو حتماً اون کارت و-
 .یهست یکردم دختر عاقل یفکر م ،یبکن
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 یزد. ملتمسانه و با آشفتگ یم شمیآت شتریب نیگفتن نداشتم و ا یبرا یزیمن که چ یباز هم اون سکوت لعنت و
 .اورد نییفرارم پا یچشم و نگاه ها دنید یسرش برا

 ؟یبزن یحرف یخوا ینم یعنیبگو  یزیچ هیخب -

که باعث شده بود  یچشم هام کرد، نگاه سرد ینگاهم رو باال گرفتم که نگاه سردش رو حواله  یلحظه ا یبرا
 .داد ماتومیاولت ییجورا هیببنده. با خشم و نگاه غضب آلودش بهم نگاه کرد و  خیتموم وجودم 

برام جالبه که بدونم چه  یلیخ میزن یحرف م شتریهمون مطب، اون جا ب میریخب پس فردا با هم م یلیخ-
 !بده تتیحد وضع نیتا ا یعنیشده،  زیتو تجو یبرا ییقرصا نیهمچ یطور

 ینه خواهش م»گفتم: یبا گفتن اون جمله از جاش بلند و شد که به خودم جرأت دادم و با فوت کردن نفس و
 «.همش تقصر خودمه نایا دیباور کن د،یکنم اون جا نر

اون  یگفت یتا حاال که م»و خم شدن به سمتم گفت: زیم یشتن کف دست هاش روو با گذا دیخند یعصب
 «شد؟ ی! پس چستیقرصا مال تو ن

بود  یبار نیاون لحن پر سرزنش و اون رفتار بابا رو نداشتم و اول دنیشدند؛ اصالً طاقت شن ریهام سراز اشک
 یکه سع ینسبتاً آروم یبا صدا یا قهیاشک هام بعد از دق دنیزد. با د یبا هم حرف م زیقدر تند و ت نیکه ا

 :داشت خشمش رو کنترل کنه گفت

 «.شد به من بگو دخترم بگو یطور نیاصالً تو چرا ا ؟یگ ینم یزیچرا چ پس»

 هیدار نگاه باال گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم. منتظر بود و با گر هیو زاو دیلغزیصورتم م یاشک رو یها قطره
 :تلخ لب باز کردم یا

. دیخواستم نگران ش یمن نم دینگام نکن یطور نیخواستم ناراحتون کنم، ت... تو رو خدا ا یچون... چون نم-
 .نگاهاتون رو ندارم نیبابا لطفاً، من... من طاقت ا

 «.ینداد یحیاما هنوز توض»و با همون نگاه سردش بهم زل زد و گفت: عبوس

بدم. اشک هام رو آروم کنار زدم و همون طور که خواسته  حیرو براش توض زیخواست آروم باشم و همه چ یم ازم
کرده بود و قصدم از اون پنهون  تمیکه چه قدر لرزش دست هام اذ نیکردم؛ ا فیرو براش تعر زیبود همه چ

 .ردک نگاهپر از تأسف بهم  یشون بشم. با نگاه یخواستم باعث نگران یکه نم یکار

 ...رو دروغت رو تیکنه، پنهون کار ینم حیرو توج یزیچ نیاما ا-

 .ستادیا یلحظه ا یعزم رفتن کرد که برا ینداد و با عقب گرد ادامه

 .همون دکتر شیپ میریشه، فردا باهم م یجا تموم نم نیموضوع ا نیا-

 «.کنم یو ببخش خواه... خواهش مخوام من یبابا معذرت م»شده بود گفتم: لیکه به هق هق تبد یا هیگر با

 دمینا ام یلیسوگند، خ یکرد دمینا ام»همچنان پر تأسف گفت: ینگاه میرو به عقب چرخوند و با ن سرش
 «.یکرد
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 .با گفتن اون حرف ازم دور شد و رفت و

ها شده  وونهیمثل د تیزدم. از عصبان زیم یرو یگرفت و با خشم ضربه ا یشتریام شدت ب هیرفتن بابا گر با
تمام  یرحم یکه با ب یکار نیا لیدل دیبا نم،یرو بب نایحتماً م دیکردم که با یفکر م نیبودم و اون لحظه فقط به ا

صورتم رو با خشم و حرص  یداد. اشکِ رو یو البته که جواب کارش رو پس م دمیفهم یدر حقم کرده بود م
که بچه ها نشسته بودند رفتم، اون  ییبلند و محکمم به طرف جا یپس زدم و از جام بلند شدم. با قدم ها

که  یوجود بچه ها و سحر هم برام مهم نبود و خشم یکردم حت یکارش فکر نم یجز تالف یزیلحظه اصالً به چ
 .فکر کنم یداد منطق ینم اجازهچشمم رو گرفته بود  یجلو یحساب

 :دیبا اعتراض رو به رخساره پرس نیبود و حس دهیچیهم پ یبچه ها تو یقهقهه  یصدا

 .کجان نیو زهره؟ پاشچ بب میمر نیکوشن ا-

 :من با اشاره دست گفت دنیبا د و

 «!هندونه قاچ کردن چه قدر کار داشت هیسوگندم اومد اما اون دوتا هنوز نه، مگه  ایب»

. با خشم و نفرت بهش دمید نایم یبعد خودم رو درست رو به رو یتر رفتم. لحظه ا کیزدم و نزد یمحکم پلک
و سؤال  ریام شده بودند با تح یعاد ریحال غ یمتوجه  گهیکردم.بچه ها که د یداد نگاه م یکه قهقهه سر م

 :دیکردند و سحر جا خورده پرس یبهم نگاه م

 شده؟ یزیچ یسوگند جان خوب-

 ییشد و ابرو دهیلبش ماس یوکردم. لبخند ر ینگاه م نایگره شده به م ییندادم و همچنان با مشت ها یجواب اما
 .باال داد و پرسشگرانه بهم نگاه کرد

به بچه ها از جاش بلند شد، در  یبا نگاه یپر غضبم رو روش ثابت کرده بودم که بعد از لحظه ا یها چشم
 یمشکل یکن ینگاه م یطور نیچرا ا هیچ»بغل گرفتن دست هاش گفت: یزد با تو یم یکه لبخند مرموز یحال

 « ...اومده سوگند جو شیپ

 .لب هاش زدم یرو یگوشش مهرِ سکوت ریآبدار ز یا دهیقبل از تمام شدن حرفش با نواختن کش اما

از  ریو از جاشون بلند شدند، سامان هم جا خورده و متح دندیکش یکوتاه نیو سحر با اون کارم ه رخساره
 «چت شده؟ یکن یکار م یسوگند چ»ن گفت:از اندازه گرد شده رو به م شیب ییجاش بلند شد و با چشم ها

دسِت  ،یباز از ناباور یشوک بودن و دهن یتو قهیصورتش گذاشته بود و بعد از چند دق یدستش رو رو نایم
خواست به سمتم حمله ور شه که سحر بالفاصله  یهم مشت کرد و م یصورتش رو با خشم تو یقرار گرفته رو
 یم تیبلندش که از شدت عصبان یدست گرفت و مانع شد. خشم آلود نگاهم کرد و با صدا یبازوش رو تو

 «.کنم یم تیگوش من االن حال یتو یزن یم یبه چه حق وونهید یدختره »گفت: دیلرز

 :دمیاشک هام بشم سرش داد کش زشیکردم مانع از ر یم یکه سع یخشم و تنفر در حال با

 ؟یعوض یو به بابا گفتن مزخرفاتچرا او ؟یکار رو کرد نیچرا ا-
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 .دیخند یعصب

 !یسوز یم یاها پس بگو از کجا دار-

تمام  یمانع شد. رخساره با نگران عیحرکت سر هی یدستم تو دنیخواستم به طرفش برم که سامان با کش یم
پر بود  تیکه چهره اش از عصبان یدستش گرفته بود و در حال یکرد. سامان بازو هام رو تو یبهم نگاه م

 «ن؟یکه راه انداخت یچه وضع نیجا چه خبره ا نیا دیشه بگ یم»گفت:

 :تکرار کردم نایسؤالم رو، رو به م تیتوجه به حرف سامان با همون حرص و عصبان یب

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا یرو ثابت کن یچ یخواست یم یکارت داشت نیاز ا یچه هدف یچرا لعنت یچرا بهش گفت-

 :انگشتش به طرفم گفت یبا اشاره  یو همراه با پوزخند یلحن لج دار با

 «.نه من ییتو وونهید ه،یک وونهیکه بهت بفهمونم د نیا یکه دلم خواست، برا نیا یبرا»

از اون ها نداشت. رخساره هم که متوجه  یهم دست کم ربدیکردند که البته ه ینگاه م جیگ نیو حس یمرتض
. سامان من رو به سمت خودش دیشده بود با تکون دادن سرش متأثر، لبش رو به دندون گرفت و گز هیقض

 :بهم گفت یکشوند و با تکون محکم

 «؟یهمه عصبان نیبه بابا گفته که تو ا یشده مگه چ یکم آروم باش و بگو چ هیلطفاً  سوگند»

 یشده بود تو لیو تبد هیکه به گر یبابا باعث سوزش قلب و چشم هام شده بود و با بغض یحرف ها یآور ادی
 :دمیچشم هاش نگاه کردم و با عجز نال

گم  یم یچ یفهم یبهم نگاهم نکرد، م یاون حت یسامان بابا به خاطر حرفا ،یلیپسته خ یلیاون... اون خ-
 !نگاهم نکرد

 :دیپرس نایاش به سمت م یهاش دور بازو هام شل شده بود و با چرخوندن نگاه عصب دست

 نا؟یم یکار کرد یکه سوگند داره تو چ یچه حال نیا یبه بابا گفت یچ-

 .هم قرار داد یحرص لب هاش رو رو با

 .بهت گفت دیاز خودش بپرس شا-

 .ته بود سرش داد زدمام باز شدت گرف هیکه گر یخشم و غضب نگاهش کردم و در حال با

چرا؟ فقط به خاطر  ،یو از چشم بابا بندازمن یخواست یفقط م ،یپست یلیخفه شو، تو خ یخفه شو عوض-
خدا لعنتت  یهست یآره؟ آخه تو چه جور آدم یکار رو کرد نیا یرحم یهمه ب نیو با ا یجور نیامروز ا یتالف

 .کنه، خدا ازت نگذره

خواستم  یفقط م»حاضر جواب تر گفت: دییسا یهم م یکه دندون رو یتندش در حال یهم حرص و نفس ها با
تو و  ،ییبه دکتر نشون بده بازم تو دیکه خودش رو با ینه من اون ییست تو وونهیکه د یبهت ثابت کنم که اون

 «.تو
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 یچرا نم یدچرا ساکت ش هیچ»کج گفت: یکردم که با لبخند یبهش نگاه م رهیخ ختمیر یکه اشک م یحال در
 «تو؟ ایهان من  هیک ضیمر هیک وونهیحاال د ،یروان پزشک شیو همش پ یخور یکه جعبه جعبه قرص م یگ

 .سرش غرش کرد و خواست ساکت شه ینسبتاً بلند یاون حرف هاش سامان با خشم و صدا با

 .ادامه گهیساکت شو، د نایساکت شو م-

 نیچشم تو چشم شم. سحر و رخساره و هم یتونستم با کس ینم یو حت نهیکردم نگاه ها روم سنگ یم حس
 دیبحث و جدل بودند. نگاهم سمت سامان چرخ ونهیم نایدفاع از من مداخله کرده بودند و با م یبرا یطور مرتض

 «آخه؟ یقرصچه  ه؟یس.. سوگند منظورش چ»گفت: یکه شوکه نگاهم کرد و آروم و با ناباور

ً یو تقر دیترک یسرم داشت م ختم،یر یاشک م فقط خواست از  یفقط دلم م دمیشن یرو نم چکسیه یصدا با
موهاش فرو کرده بود و صدا  یکه کالفه دستش رو تو ربدیمشوش به ه یاون جا فرار کنم و دور شم، با نگاه

باغ  یو خودم رو به انتها تمکرد، بعد از لحظه نگاه کردن از اون جا پا به فرار گذاش یدار نفسش رو فوت م
 .رسوندم

دست هام گرفتم و فقط  یسر خوردم. صورتم رو تو نیزم یو متالطم رو زیرگرفتم و اشک یرو به درخت دستم
. چه یپر از ترحم و دلسوز یببرم، نگاه ها ادیاز  یتونستم لحظه ا یبچه به خودم رو نم یکردم. نگاه ها هیگر

ً دونستند و  یمهمه شون ماجرا رو  گهیقدر که خورد شده بودم، حاال د  یچه طور نیدونستم بعد از ا ینم واقعا
دست  ینشسته بودم و سرم رو تو نیزم یکه رو یباهاشون رو به رو بشم. همون طور یرفتار کنم و چه طور

کردم. هم چنان  یاون سکوت عذاب آور شب دفن م یتلخم رو تو یصدا اشک ها یهام گرفته بودم آروم و ب
آروم شدم. سرم رو باال گرفتم؛  ییقدم ها ریخش خش برگ ها ز یاصد یلحظه متوجه  یکردم که برا یم هیگر

نشست. دستش رو دورم حلقه کرد و با زدن  نیزم ینگاه کردن اومد و کنارم رو یسامان بود. بعد از لحظه ا
 :دیموهام با لحن مهربون و پر محبتش آروم پرس یرو یبوسه ا

 قربونت برم؟ یخوب-

دست هام  یگرفتم و قطرات اشک رو نییلرزونم سرم رو پا یو با چونه  دمیکش یم خجالت ماز سامان ه یحت
 .دست هاش رو دورم محکم تر کرد یسر خورد. حلقه 

نکرده اما چرا  یکار درست نایدونم که م یکم حرف بزنم م هیخوام باهات  یکه سر زنشت کنم فقط م ومدمین-
 ؟یپنهون کرد

که با همون لحن مهربونش در  نیبه سکوت گذشت تا ا یا قهیگرفتم. چند دق شیندادم و سکوت رو پ یجواب
 «؟یبگ یزیچ یخوا ینم»گفت: د،یچرخ یکه به سمتم م یحال

تابش  یب یکردم. چونه ام رو با دست باال گرفت و با نگاه ها یو پر غصه ام بهش نگاه م یاشک یچشم ها با
ً  یزیچ هیپس  نمیبب وتیخواد ناراحت یدلم نم»بهم، آروم گفت:  «.بگو لطفا

 .صورتم بود یکردم، اشک رو نگاهش
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 ازیکه داشت، ن یبه اون محبت و آرامش یمحو بهم نگاه کرد. حساب یهام رو پاک کنار زد و با لبخند اشک
گفت  "یجونم"پر از بغضم اسمش رو زمزمه کردم.  یبودم با صدا رهیچشم هاش خ یکه تو یداشتم. همون طور

 :و غمناکم لب زدم فیضع یبا صدا ریکه سر به ز

 کنم مگه نه؟ یم تیشما رو اذ یلیم... من خ-

حرفا  نیبه گفتن ا یازیپس ن یزیعز یکل شمیجور نیهم»آروم، گفت: یزد و با پلک زدن یاون حرفم لبخند با
 «شده؟ یچ یبگ یخوا یخب حاال نم ست،ین

 .و تأثر ادامه دادم یریهمون سربه ز با

اون قرصا رو به بابا گفته  یخبر ماجرا یکه به من بگه و ب نیبدون ا ،یدیو شن یدیبود که د یهمون زیهمه چ-
 .یلیشد خ یازم ناراحت و عصب یلیبود، بابا خ

 .بغض کردم باز

 .فتهیاتفاق ب نیا یذاشت یو نم یگفت یکاش خودت زود تر از اون م-

 .چرخوندم نیهق زدم و سر به طرف هق

 .ن... نه امروز طیشرا نیا یخواستم بگم اما نه تو ی... میم-

 :پر از غمم ادامه دادم یبا صدا و

 .بخشه یو نمبابا ندارم من شیپ یاعتبار و ارزش چیه گهیحاال د-

 .دیموهام کش یرو رو دستش

شوکه شدم و اون لحظه  دمیشن یخود من وقت دمیالبته بهش حق م هیکم عصبان هیاون فقط  هیچه حرف نیا-
 هیناراحتت کنم، تو  شتریخواد با سرزنش کردنت ب یحاال اصالً دلم نم نیشدم اما با ا یازت عصبان یکل یحت

و اشتباه،  یبدون هر چه قدر هم که خطا کن ونیو ا نمیرو بب تیوقت ناراحت چیخواد ه یدلم نم یدونه خواهر من
اما اشتباهت رو به روش خودم بهت  ستمیا یقابل همه کنارت مکنم، م یم تیپشتتم و ازت حما شهیمن هم

 .کنم یگوش زد م

بهش زدم و محکم بغلش کردم. چه قدر حرف هاش آرومم کرده بود و چه قدر که دوستش  یقدرشناسانه ا لبخند
آرومم کنه  یداشت ذهن درههم و افکار نامنظمم رو نظم ببخشه و قدر یزد و سع یداشتم. هم چنان حرف م

 :دیپرس ،حرف زدن با نگاه مهربونش بهم قهیدق ستیکه واقعاً هم تونسته بود. بعد از ب

 ؟یاالن بهتر-

 .کردم نییرو باال و پا سرم

 .اوهوم-
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. میزن یاون موقع مفصل حرف م یطور بهتر شد نیآروم تر و هم یوقت میحرف بزن نیاز ا شتریخوام االن ب ینم-
 .کم سرده هیحاال هم پاش برو باال هوا 

بود تکوندم و از سامان  دهیخشک بهش چسب یبا کمک سامان بلند شدم، لباسم رو که برگ ها نیزم یرو از
بخش دستم رو فشرد و ازم  نایگردم. اطم یکم قدم زدن به اتاقم بر م هیخواستم که اون بره و من هم بعد از 

 یدرخت یتنه  یپر آهم رو نفسفوت کردن  با یا قهیکم قدم زدم و بعد از دق هیدور شد. با رفتن سامان 
 یم ییشون اون وسط خودنماکه با نور کم رنگ یکم یبود و ستاره ها یاهینشستم. به آسمون که غرق س
کرد؛ با وجود  یرو بهم منتقل م یقیاون آسمون صاف و آروم حس آرامش عم یکردند چشم دوخته بودم. تماشا

هر چه  یزود صبح شه و به اون شب لعنت یلیخ تخواس یکه آسمون شب رو دوست داشتم اما دلم م نیا
 .بده انیتر پا عیسر

 دمیشدم. سمت صدا چرخ ییقدم ها ریخش خش برگ ها ز یصدا یآسمون بودم که باز متوجه  یتماشا محو
 !بود ربدیبار ه نیاماوا

دونستم  یداد، اون رو هم مقصر م تیخودش رو به عصبان یبعد تعجب جا یتعجب کرده بودم. لحظه ا یلیخ
کرد. نگاه دلخورم رو ازش  یبهم نگاه م شونیگفته باشه. پر نایموضوع رو به م نیکردم که حتماً اون ا یو فکر م

کج کردم  یا گهیو مانع ام شد. راهم رو سمت د ستادیخواستم برم اما مقابلم ا یگرفتم و از جام بلند شدم، م
 .اما باز مانع شد

 :کرد صدا دار آب دهنش رو قورت داد یکه نگاهم م یحال در

 .یآروم تر ش یجور نیا دیسامان ازم خواست که منم باهات حرف بزنم، گفت شا-

 «.حرفاست نیمن و تو شکرآب تر از ا ی ونهیدونه که م یاما نم»تلخ گفت: یدر ادامه با لبخند و

ازش خواستم از سراهم کنار بره. با اون حرکتم با تنگ کردن چشم هاش  امیشده از دلخور تند و پر ینگاه ها با
گفتم هان؟ اصالً چرا  نایبه م یزیچون فقط من از ماجرا با خبر بودم من چ یکن ینکنه فکر م»گفت: یو کالفگ

 «!؟یبکن یفکر نیهمچ دیبا

جون  یهم ب یو بحث حساب هیکردم، بعد از اون همه گر یم یشتریرفت و احساس سوز ب یرو به سرما م هوا
حرف زدن مصمم بود و اجازه  یبرا یرمق شده بودم و باز ازش خواستم که از سر راهم کنار بره اما حساب یو ب

و با همون  گنیچشم هاش زل زدم. غم یکه ازش داشتم تو یریو دلگ یداد. با تمام دلخور یعبور بهم نم
 «؟یقدر ازم متنفر نیا یعنی ،یبکن یکار نیکردم همچ یفکر نم»گفتم: یناباور ین سرم از روبا تکون داد یدلخور

کنه، آخه چرا  یم تمیکه اذ اتهیانصاف یب نیدِ هم»گفت:ِ یهمراه با آشفتگ یو با لحن دلخورانه ا یزد یشخندین
 «کار رو بکنم؟ نیا دیبا

 .دیدور دهنش کش یدست یدر ادامه عصب و

 یاون قرصا رو مصرف نم گهید میبا هم داشت کیبوت یکه تو ییکردم بعد از اون دعوا یفکر م یمنه احمق حت-
هم برات مهم نبوده البته بهت  یذره ا یکه حرفام حت دمیفهم دمیاون قرصا رو کنار تختت د یوقت روزیاما د یکن

 .دونست ینم یدم چون جز من و رخساره کس یحق م
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 :صورتم ادامه داد یباور کردنش با حرکت دستش جلو یپر از التماس برا محکم و یکردم. با لحن یم نگاهش

 یکه حت هیانصاف یواقعاً ب نینگفتم سوگند و ا یبه کس یزیکَسم قسم که من چ نیتر زیاما... اما به مرگ عز-
 .یدون یهم من رو مقصر م هیقض نیا یتو

کردم، از حالت قابل باور  ینا آرومش نگاه م یبه سمتم فاصله مون رو کمتر کرد، به چشم ها یبرداشتن قدم با
 !دونست یاز کجا م ناینگفته اما اگه اون نگفته بود پس م یزینگاهش معلوم بود که اون چ

مژه ام افتاد. با  یرو یاشک یکرد و قطره  دایپ یباره به قلبم هجوم اورده بود چونه ام لرزش کیکه  یدرد و غم با
بهم نداشت  یداشت اگه واقعا حس یمعن یهم گذاشت. اون رفتارش چ یواشکم محکم چشم هاش رو ر دنید

 !بشم دواریکرد که بهش ام یم یکار هیپس چرا با رفتار هاش 

 فیخف یا جهیکرده بود و سرگ دایاز سوز لرزش پ فمینح یموضوع چه قدر کالفه ام کرده بود. بازو ها نیا و
چشم هام  ادیز هیپلک هام به خاطر گر ینیحفظ کردن تعادلم دچار مشکل بشم، سنگ یباعث شده بود که تو

 یکرد، چه قدر که اون نگران گاهمکه داشتم ن یزدم. نگران به خاطر حال یرمق پلک م یرو خمار کرده بودد و ب
آن سست شدن پاهام که  هیرفت بردم و  یم جیگ یاش رو دوست داشتم. دستم رو سمت سرم که حساب

چشم هاش حل شده  یکمرم رفت و مانع از سقوطم شد. نگاهم تو ریکه ز یو دست فتمیب نیزم یبود رو کینزد
که همچنان  یصورتش بودم و دست یخورد. تو یم تمصور  یگوشم بود و رو یپر حرمش تو ینفس ها یبود، صدا

نگاه تبدار و  خیم یخمار شده ام از اون همه سست یزدم. چشم ها یاز سقوطم چنگ م یریجلوگ یکمرم رو برا
که نامتالطم  دمیشن یقلب اون رو هم م یصدا یزد و حت ینگرانش شده بود، ضربان قلبم نامنظم و تند تند م

تبدار گلگون شده بود.  یبهش گر گرفته بودم و صورتم حساب یکیاز اون همه نزد ،شروع به کوبش کرده بود
 !اون رو نه یدم اما اون همه نا آرومکر  یحس خودم رو درک م

کرد آب دهنش  یکه هنوز هم بهم نگاه م یدر حال یاش گذاشتم، صدا دار و به سخت نهیس یهام رو رو دست
سوختم و هر دو ناآروم نفس هامون  یاحساسم م یگرما یداشتم تو جانیرو قورت داد. من چم شده بود از ه

 .اش دادم نهیسبه  یتر کردم و آروم با کف دست فشار . لب خشکم رومیکرد یخارج م نهیرو از س

دندون  دنییکمرم بود شل کرد و با سا ریکه تازه به خودش اومده بود و دستش رو که هنوز ز نیهم مثل ا اون
 کردیعقب رفت. انگار که داشت خودش رو سرزنش م یچند قدم دمیفهم یاش رو نم یکه معن یهاش و حرص
 !نیشده بود فقط مانع از سقوطم شده بود هم یاما چرا مگه چ

 یهرچه قدر قدرت داشتم تو ،یکه بهش نگاه کنم و حالتش رو بررس نیبود و بدون ا ینیسنگ یلیخ یفضا
موندم  یم گهیکمه د هیو اگه  دمیفهم یکم جونم گذاشتم و از اون جا دور شدم. حال خودم رو اصالً نم یپاها

سمت ساختمون به راه  خودمدادم. با گزش لبم و تشر زدن به  یاز کف م رایدونست تا چه حد اخت یخدا م
راه با سحر و  ی ونهیشد. م یاز گلو خارج م یزد و نفس هام به تند یبلند م یافتادم. قلبم همچنان با صدا

 یاومده بودند. مضطرب نگاه قرارمیبه حال ب دنیبخش یو تصل ییدلجو یرخساره برخورد کردم و اون هام برا
مشهود حرف ها و رفتار شون راه ساختمون  یپرس جوها و نگران لسر در مقاب دییبه پشت سر انداختم و با تأ

 .میگرفت شیرو پ
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 یکردم اون شب و تمام اتفاقاتش رو برا یم یگذشت و سع یم نایمن و م یباغ و دعوا اناتیاز جر یهفته ا کی
خانم  دیپرتأک ی هیهم خواست و توص یبسپارم و از طرف یشدرس ها به فرامو یو تمرکزم رو یفکر شتریآرامش ب

تر شده  میرفتارش نسبت به قبل نرم و مال تربهتر شدن حالم. بابا هم بعد از مالقات با خانم دک یدکتر بود برا
خانم دکتر  یکه بابا هم بود با اصرار و خواهش ها یداریهمون د یداشت کمکم کنه. تو یسع ییجورا هیبود و 

کرده  دایباباجون پ یخونه  یرو که تو یاعصاب یمصرف خودسرانه قرص ها یرو و حت زیمجبور شده بودم همه چ
شده بود اما  یاز دستم شاک یموضوع اولش کم نیکنم. هرچند که خانم دکتر به خاطر ا فیبودم، براشون تعر

داشت مؤثرتر بهم کمک کنه و  یسع یروان کاب شتریب یکرد و با جلسه ها امییدلسوزانه راهنما یلیبعدش خ
 هیبود،  ینمثل قبل هم ازم عصبا گهیآروم شده بود و د یبیبه بابا گفته بود که به طرز عج یدونم چ ینم یحت

خوشحال بودم البته که مامان هنوز  یبابت حساب نیو از ا دهیداد که من رو بخش یبا رفتارش نشون م ییجورا
خود  یب گهینفر رو د هینگه و حداقل اون  یزیخواهش کرده بودم که بهش چ یو از بابا کلمطلع نبود  انیاز جر

 !رو قبول کرده بود مهم درخواست یناباور نیکه در ع میجهت نگران نکن یو ب

با هم صحبت  یتلفن یرخساره رو و فقط دو سه بار یبودم حت دهیند گهیاز بچه ها رو د کی چیاون مدت ه یتو
حالم شده بود. مدام خودم رو با  یایجو یدو بار یکیالبته سحر هم بعد از برگشتش به اصفهان  میکرده بود

 یرو هم که م یتنها راه داشتم،ن یکس دنیبه د یلیدرس و کالس مشغول و سر گرم کرده بودم و اصالً تما
فعم شده بود چرا که مدام اون به ن هیرفتم راه آموزشگاه تا باغ بود انگار که اون فاصله گرفتن و دور بودن از بق

 .ختمیر یهم بهم م یکردند و حساب یم یشب رو برام تداع

 یانداختم؛ شماره  یو به صفحه اش نگاه دمشیکش رونیکوله ام ب بیخورد، از ج یمرتب زنگ م میگوش
 یهفته با تماس ها هیاون  ی. تودمیکش یحوصله پوف یب یگوش یصفحه  یاسمش رو دنیبود، با د یمرتض
مجبور  تیزد که در نها یاون قدر مصر زنگ م ییروز ها هیکرده بود و  امیعاص یاش حساب رانهیگیو پ یمتوال

وسط ها هم به  نیگفت و ا یکه بعد از اون شب برام داشت، م یا یشدم جواب بدم و هر بار هم از نگران یم
 کردیم ییبهش داده بودم اشاره ها یفکر یب تیکه در نها یدیهمراه عمو به باغ و حرف زدن با بابا و ام اومدنش

ً یالبته که دق و اصالً  دمیشن یزد فقط صداش رو م یکه زنگ م یچون موقع شتمحرف هاش رو به خاطر ندا قا
 یرو قطع م یمعمول گوش یبعد از گفتن چند کلمه  یتوجه یکردم و با ب یزد گوش نم یکه م ییبه حرف ها

خورد، با  یهمچنان زنگ م ینبود. گوش الممیخ نینگرفته بودم و ع یجد یلیخودم که موضوع رو خ یعنیکردم؛ 
بعد صداش  یو تماس بر قرار شد. سالم کردم که لحظه ا دمیاش کش یلمس یصفحه  یرو وحرص انگشتم ر

 :دیچیگوشم پ یتو

 .یخواستم قطع کنم فکر کردم سر کالس یم گهید یسالم، چه عجب برداشت-

 .داشتم یرو قدم بر م ادهیپ یتو ومآر

 .نبودم که بتونم جواب بدم یتیببخش اما تو موقع-

 پس مزاحم شدم؟-

 .نبود نیمنظورم ا یعنینه -

 ؟یحرفا کن حالت چه طوره بهتر نیول ا-



 

 
442 

 .آره بهترم ممنون-

 :ساکت شد و بعد از اون گفت یا قهیدق

همه زنگ زدم،  نیا نیهم یو بپرسم واسه خواستم حالت یکه بد موقع زنگ زدم، خب فقط م نیمثل ا یول-
 ؟یکار ندار نمیپس مزاحم نشم، بب یحرف زدن ندار تیموقع ایاالنم پشت فرمونم تو هم که گو

 :و از خداخواسته جواب دادم یعاد یلیپاره کنم خ کهیت یکه تعارف نیا بدون

 .به عمو و زن عمو هم سالم برسون ،ینه ممنون که زنگ زد-

مشخص بود.  یموضوع کامالً از لحن صداش موقع خداحافظ نیکم کنف شده بود و ا هیکه از جوابم  نیا مثل
که مجبور  شدیم چیاون قدر پاپ گهید ینداشتم اما خب مثل روز ها تیخودمم از کارم و لحن حرف زدنم رضا

 .بشه الیخ یب ییجورا هیباهاش حرف بزنم تا  یاونجور شدمیم

عمه و باز شدن در.  یبعد هم صدا یرو فشار دادم و لحظه ا فونیآ یدکمه  دمیعمه زهرا رس یخونه  یجلو
رفتم. عمه  ییرایرنگ سمت پذ یصورت یتپ ییجفت دمپا کی دنیگذاشتم و با پوش یجا کفش یکفش هام رو تو

 :ازم استقبال کرد ییذاشت از جاش بلند شد و با گشاده رو یم زیم یرو رو ییکه فنجون چا یزهرا در حال

 !ورا نیعمه، چه عجب از ا یسالم سوگندجان خوب-

 .نگاهش کردم متبسم

سر  هیگفتم سر راه  گهیدرس و آموزشگاه بودم د ریکم درگ هیآخه  ستین یعجب ،یممنون عمه جون شما خوب-
 .بهتون بزنم

 .به اطراف انداختم ینگاه

 دمش؟یکو ند یرعلیام یراست-

طبق معمول خونه عمه اشه. واال اون قدر که اون جاست خونه خودمون »رو گفت:تکون داد و خنده  یسر
 «.افته یکنه جلو تر از اون راه م یو پا مکفشش عیجا سر نیا ادیعمه اش م قهیتا دو دق ست،ین

آخه دلم براش تنگ شده بود، خب رخساره کجاست؟ »دستم و گرفتم و با عقب زدن مقنعه گفتم: یام رو تو کوله
 «خونه ست آره؟ گهیاون که د

 .اتاقشه یآره اون هست، االنم تو-

 «.سر به رخساره بزنم هیپس اول »گفتم: ضیعر یهم فشردم و با لبخند یهام رو رو لب

 .دنگاهم کر  میمال یآروم و لبخند یپلک زدن با

 .شربت خنک براتون درست کنم هیبرو عمه جون من برم -

 :خواستم به طرف اتاق رخساره برم آروم صدام زد، سر به عقب به چرخوندم یکه م نیکردم و هم تشکر
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 جانم عمه جون؟-

داد، با حرکت دلواپس  یکه لب هاش رو با ادا تکون م یبه اتاق رخساره، آهسته در حال یاز انداختن نگاه بعد
االن چند روزه که  یبه اون شلوغ یتو خودشه، رخساره  یلیدونم چشه سوگند جان خ ینم»دست هاش گفت:

 «!خوره یغذا هم نم یدرست و حساب یحوصله ست حت یهم ب یلیخ اد،یو م رهیسرو صدا م یب

حوصله  یاومد که رخساره رو ناراحت و ب یم شیکم پ یلیتعجب کرده بودم چون خ یعمه کم یحرف ها از
بود. همراه با پرش شونه هام رو  یا یدختر سرزنده و پر انرژ یلیهاش رو داشت و خ طنتیش شهیهم نم،یبب

 :چرخوندم یچشم ،یخبر یب یبه باال به نشونه 

حوصله  یب یلیخ مهیرژ یکه وقت دیدون یگرفته م میباز رژ دینگفت! خب، خب شا یزیدونم به من که چ ینم-
 .است

 .تکون داد یسر کالفه

 .الاقل به تو بگه دیدونم عمه جون گفتم شا ینم-

 :هم گذاشتم یرو یپلک نانیاطم با

 .زنم یخب شما نگران نباش من باهاش حرف م یلیخ-

به در زدم اما  یکه پشت در اتاقش قرار گرفتم تقه ا نیبا گفتن اون حرف سمت اتاقش به راه افتادم. هم و
بود و روش رو با پتو پوشونده  دهیتخت دراز کش یدر داخل رفتم. رو ی رهیو با چرخوندن دستگ دمینشن یجواب

تختش نشستم و پتو رو کنار زدم  کناراومدنم شده.  یپتو معلوم بود که متوجه  ریبود. از جنب و جوش هاش ز
شد. واقعا جاخورده بودم؛ در کمال تعجب داشت  گرد یچشم هام از تعجب و بهت حساب یلحظه ا یکه برا

از رفتارش تعجب  ی. حسابدیسرش کش یباز پتو رو رو عیسر یکرد! اشک هاش رو پاک کرد و با حرکت یم هیگر
 !شده بود؟ یکرده بودم اما آخه چ

بغلم با لحن  یتو دنشیبا کش یا هیتخت نشست. بعد از ثان یبار پاشد و رو نیمرتبه پتو رو کنار زدم که ا دو
 :دمیکنار گوشش پرس یمیمال

 ه؟یچه حال نیشده فدات شم ا یچ-

کم باهاش  هیکه  نیا یکرد. واسه  یم نیف نیمدام ف ه،یمچاله شده اش از گر یساکت بود و با چهره ا اما
بهت گفته که چاق  ینکنه باز کس هیچ»وارم گفتم: یکنم و حالش عوض شه با خنده و لحن شوخ یشوخ
 «؟یشد

واقعاً باورم شده  گهی. ددیو محکم تر بغلم رو چسب هیگر ریزد ز یچش شد که پق هویدونم  یبود و نم ریتأث یب
 یچ یبگ یخوا یرخساره نم»از اون حالش گفتم: ریاش هست. موهاش رو نوازش کردم و متح یزیچ هیبود که 

 «؟یکن یم هیگر یشده قربونت برم آخه تو چرا دار

کرد  یکه اشک هاش رو پاک م یو درحال دیکه خودش رو کنار کش نیگذشت تا ا یهمون طور یا قهیدق چند
 «.نیکم دلم گرفته هم هیفقط  ستین یزیچ»گفت:
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 .به روش زدم میمال یدستم گرفتم و لبخند یاش رو تو چونه

 .هیشده از گر ییچه لبو نیتو رو بب نمیبب رهیگ یآخه مگه رخساره هم دلش م-

آره حق باتوئه چون رخساره که دل »سر تکون داد و گفت: زونشیآو یو لب و لوچه  یاون حرفم با دلخور با
 «.ندارم یحق نینداره، چون که من همچ

کنم که  یکم شوخ هیخوام فقط خواستم  یمعذرت م»هم فشردم و با باال دادن ابرو هام متأثر گفتم: یرو لب
 «ناراحتت کرده رخساره؟ یجور نیا یچ ای یک نمیبگو بب ؟یگ ینم یزیحالت عوض شه اصالً تو چته چرا چ

 .دیلب ورچ یکرد و با دلخور یمکث

 ...تو، همه-

 «کار کردم؟ یشم مگه من چ یمن؟ متوجه نم»که زده بود گفتم: یاز حرف ریزده نگاهش کردم و متح بهت

 .لرزونش ادامه داد یچونه  با

 ...اما تو یطیهر شرا یو تو شهیکنارت بودم، هم شهیمن هم-

 .حرفش رو خورد یکردن نیبا ف و

 .چشم به دهنش دوختم متعجب

 ؟یمن چ-

 .تکون داد نیدرهمش سر به طرف ی افهیشد و با ق ریبه ز سر

 .اصالً ولش کن یچیه-

 .زدم یشخندین دلخور

 ...یرو کنارم بود یمنت هر لحظه ا یکردم که به خوا یفکرشم نم ،یتو که حرف دلت رو زد زمینه بگو عز-

کم  هینبود سوگند، ببخش من  نیبه خدا منظورم ا یعنینه...نه »و شرمنده گفت: دیحرفم پر یتو بالفاصله
 «.ختهیاعصابم بهم ر

آدم صاف و ساده بود.  یلیتو دلش نبود چون خ یزیو واقعاً هم چ ستین هیدونستم که اهل گوشه و کنا یم
 .دست آروم فشردم یدستش رو تو

 ؟یگ یم یجور نیچرا اپس -

 یهست یچون تو تنها کس ،یلیداشتم خ ازیبهت ن یلیچند روز خ نیآخه ا ختهیکم بهم ر هیگفتم که اعصابم -
که  یباش یکس نیناراحتم تو اول یو همه کس راحت براش حرف بزنم دوست دارم وقت زیتونم از همه چ یکه م
 .گم یم یجور نیکه ا یپرسه، از حرفام ناراحت نشو سوگند، برام مهم یازم م
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مشکالت  ریقدر درگ نیاما حق باتوئه واقعاً ببخش، ا»گفتم: ینامحسوس یبه صورتش زدم و با شرمندگ یلبخند
 «.خودم شدم که اصالً حواسم به تو نبود

 .کالفه بودم یلیحرفا رو زدم چون خ نیخوام، ا یبازم معذرت م-

 .نگاهش کردم نانهیزبیر

 باشه درسته؟ نیکنم فقط ماجرا هم یاما فکر نم-

همش بهونه  نایا دمیاوهوم، شا»کرد گفت: یم یکه با انگشت هاش باز یانداخت و در حال نییرو پا سرش
 «.برات بگم یدونم چه طور یسوگند نم جمیکالفه و گ یلیبود، خ

 فیبخش به روش، خواستم که حرف بزنه و ماجرا رو تعر نانیاطم یتخت نشستم و با پلک زدن یزانو رو چهار
 .کنه

 .میکن یباشه باهم حلش م یهر چ دمیبگو قول م-

 .کردن ماجرا فیشروع کرد به تعر ینسبتاً طوالن یکلنجار رفتن با خودش و مکث یاز کم بعد

هم  یاون روز چندبار . جزدمشید مارستانیب میرفته بود یعل ریدست ام یِ شکستگ یواسه  یوقت شیدوماه پ-
 .دمشیسالن دانشگاه د یها شیهما یتو

 زد؟ یحرف م یکردم اما در مورد ک یو واج نگاهش م هاج

 .بلند به زبون اوردم که ملتمسانه نگاهم کرد یفکرم رو با صدا و

 .دارم سوگند اجیبه کمکت احت-

کن چون  فیکامل برام تعر زویحتماً فقط اول همه چ»نرم گفتم: یدستم گرفتم و با فشار یهاش رو تو دست
 «.ماجرا نشدم یهنوز متوجه 

 .با اون حرفم ادامه داد و

 هی میدیرو د گهیدانشگاه هم د شیهما نیآخر یتو یوقت گهید میبا هم برخورد داشت یخ...خب قبلش چند بار-
نسبت بهش  ییکششا هیاون مدت  یکه تو مدیخودش اومد طرفم بعدش هم فهم یعنی. میکم با هم حرف زد

 .نرفت رونیب رماز فک گهیاز احساسش باهم حرف زد د میبار و مستق نیواسه اول یکردم. وقت دایپ

شده بود و من چه قدر  ییها زیاون مدت کم چه چ یکردم. تو یبهش نگاه م یگرد شده و با ناباور یچشما با
 !خبر بودم یب

ً یتقر گهینداره و د یگفت قصد بد-  یعنی! پزشکه هیگفت تصادف یرفتم اونم بود البته خودش که م یهر جا م با
 .یعموم یخونه دوره  یم یپزشک

 .رو آروم باال اورد سرش

 .دهیاسمش سع-
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همه  نایا»و آهسته گفت: دیساکت شد که پرسشگرانه و کنجکاو نگاهش کردم. آب دهنش رو بلع یا لحظه
 «.نتمیخواد بب یزد و گفت که مبار بهم زنگ  هیکه  نیگذشت تا ا

 :هم لب تکون داد یشد و با فشار دادن چشم هاش رو ریگفتن اون حرفش باز سر به ز با

داره و  شمیپ یامانت هیکه بعدش گفتم دوستم زنگ زده و  کیبوت میرفته بود هیکه با سحر و بق یهمون روز-
 ...دروغ گفتم چون اون روز یبرم، اما راستش رو بخوا دیبا

 .کردم زیکه حرفش رو تمام کنه با تکون دادن کله ام چشم ر نیاز ا قبل

 ؟یاون روز با اون قرار داشت یعنیپس -

 .بدم حیبرات توض طیاون شرا یتونستم تو یخوام نم یمعذرت م-

 .دیراحت کش ینفس

 .اصرار کرد یلیخواستم برم اما خ ینم-

بگو رخساره جان نگران »کم لرزون شد که آروم گفتم: هیبغض کرد و چونه اش هم  دیماجرا که رس یجا نیا به
 «.میکن ینباش گفتم که با هم حلش م یزیچ

 .لبش نشست یکم رنگ گوشه  یلبخند

ً یدق-  .مردد و آشفته فکرم یلیخوام چون خ یجاش ازت کمک م نیهم قا

که با  یبود در حالدست گرفته  یتخت رو تو یرو یخواستم که ادامه بده. ملحفه  یبا آرامش ازش م همچنان
بهمم  یگفت که حساب یزیچ هیاما  هیکردم قصدش جد یفکر م»چلوند، گفت: یانگشت هاش م ونیاسترس م

 «.ختیر

 .رو سخت فوت کرد و مشتاق تر از قبل چشم به دهنش دوختم نفسش

 هیو به صورت  میمدت با هم رابطه داشته باش هی یفعالً و برا گهیخب... خب با تمام وقاحت برگشته و بهم م-
! نتونستم هضمش کنم آخه نیهم ،یشه فقط دوست یم یبعدش چ مینیتا بب میبر شیپ یدوست یرابطه 

 .یلیبود سوگند خ یآدم حساب یلیرو ازم بخواد خ نیبگه و ا یزیچ نیکردم همچ یفکرش رو هم نم

 ؟یگفت یخب تو چ-

بودم  یازش عصبان یاولش کل»فت:بود زد و گ ختهیصورتش ر یهم تو شیموهاش که دسته ا یتو یچنگ
جواب ندادم تو  یزنگ زد ول یدو دلم. کل یلیتو اما... اما االن خ شیول کردم اومدم پ تیبعدشم که با عصبان

 «.کالفه ام یلیخدونم  یسوگند نم ی... واگهیاز طرف د ادیازش خوشم م یکار کنم؟ از طرف یبگو چ

 .نگاهش کردم موشکافانه

 ؟یکن یفکر م یشنهادیپ نیبه همچ یتو دار یعنی-

 :لب زد مردد
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 .بعدشم دکتر ها هیآدم حساب یلینداشته باشه گفتم که خ یواقعاً قصد بد دیخب شا-

 .کردم یخنده ا زیآم تمسخر

 ادیده و م یو بهت نشون مخوبش تیرابطه و استفاده کردن ازت ن نیبعد از ا یکن یمضخرف نگو تو فکر م-
نکنه ظاهر خوب و شغل خوب  ه،یاز نظر تو چ یآدم حساب یاصالً معن ه؟یچون دکتره آدم خوب یعنی! ؟یخاستگار

 !زاست؟یجور چ نیو ا

 .شل کرد نییرو به پا یا شونه

 .باشه گفت دوستم داره یآدم بد ادیخب بهش نم-

 یکه گفت ییزایچ نیرخساره ا نیبب»گفت: یا هیچندثان ینگاهش کردم و بعد از تر کردن لب هام و مکث تیجد با
نکنه و قلبت رو نشکونه. خب دکتر باشه، هستن که  تیتو رو اذ ندهیشه که اون آدم در آ ینم نیمالک بر ا

معقول،  یظاهر ایپر زرق و برق  یشغل دونوجود دارند که ب ییاما آدما نیکه به قول تو دکتر و آدم حساب ییکسا
 .بیکه شغلشون معقوله و ظاهرشون پر فر گهید یها یلیترند از خ یآدم حساب یلیخ

 یجور نیا دیاما شا»گفت: یفکر نگاهم کرد و با باال انداختن شونه ا شونیپر دییجو یکه لبش رو م یحال در
 «.بشه ینباشه و بعداً قصدش جد

 .کردم نییدادم و سر باال و پا رونیباره ب کیرو  نفسم

اما  نیو آشنا بش دیگدار به آب زد خوبه که با هم معاشرت کن یب دیاما نبا ستین یجور نیآره مطلقاً که ا-
 چیموارد ه شتریب یرو بدون تو نیو ا ییوقت گذروندنه نه آشنا یبه معن شتریکه اون ازت کرده ب یدرخواست

 ریمس نیا ییجا هیبشه مطمئناً  یکیکنه اگرم  ینم یکیرو  رشیکه باهاش رابطه داشته مس یبا دختر یپسر
که تونستن رابطه اشون رو با دوام تر از قبل ادامه  ییشون انگشت شمارم هستن کسا نیشه البته ب یجدا م

 هیو  یمون یگذاشت و رفت اون وقت تو م هویو  نیرابطه رو هم گذروند نیو ا میکمن. اصالً اومد یلیبدن اما خ
 یاطرافت خلع م یکه اعتمادت رو ذره ذره نسبت به آدما یو دو دل دیترداحساس پر از  هیشده،  تیقلب اذ

 .کنه

تابش کردم  یب یچشم ها ی. نگاه پر مهرم رو حواله ادیب رونیاش ب یجیتا از اون حالت گ دیکش قیعم ینفس
اون  یشناس ینم یلیو خقربونت برم تو که هنوز اون»چشم هاش گفتم: یو با نگاه کردن تو میمال یو با لحن

ازدواجت به مشکل بر  یتو یمطمئن ؟یریبگ میدرست تصم یتون یم یکه خورد یبعد از شکست یوقت مطمئن
 «؟یخوب رو تجربه کن یشه حسا یم تیکه بعد ها وارد زندگ یا گهیبا مرد د یتون یاصالً م ؟یخور ینم

 .ادامه دادم یو بعد از مکث کردیکرده نگاهم م بغ

خوام  ینم ،یکرد انتیبه اون آدم خ یکن یمدام و هر لحظه احساس م ،یتون ینم ینه، اگر وجدان داشته باش-
 ستین یفقط جسم انتیخ ست،یو تو تصورمونه ن میکن یکه ما فکر م یزیفقط اون چ انتیبزرگش کنم اما خ

 یو حق ستین تیزندگ وت گهیکه د یفکر کردن به آدم ی! حتستیفقط اسارت تن و جسم ن انتیرخساره، خ
دوست دارم  یو جمله  یتو صورت اون آدم نگاه کن یتون یشه. اصالً م یمحسوب م انتیباشه، خهم نداره که 

 یتون یم ؟یکن یصورتش حالج یتو ،یگفت یا گهیبا ارزش رو به کس د یجمله  نیکه صدها بار هم یرو درحال
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فکر کن چون  ینطقکم م هی ؟یریبگ یهمه به باز نیا وپاک و قشنگ ر یجمله  نیو ا یوجدان باش یقدر ب نیا
 .فتهیب یبعدش قراره چه اتفاقات یدون یتو نم

 .هم فشردم یو لب رو دمیبازوش کش یکرد. دستم رو رو یساکت بود و فقط گوش م همچنان

ارزش  یمقدس بمونه، ما ب میبذار میکار رو باهاش نکن نیشه ما ا یارزش م یکه عشق داره ب یروزگار یتو-
شه و تهش به هم بستر شدنِ  یکه با عاشقتم و دوست دارم شروع م یا یابونیخ یها یبا دوست میترش نکن

و دوست داشتن  عشق یهم هست فقط برا یاگه بستر میبذار میشه لکه دارش نکن یهوس و نفرت ختم م
 .میاجازه رو بد نیباشه فقط اون موقع ا

 .کرد یبش اومده بود بهم گوش مل یحرف زدن رو یکه بعد از کل یزدم و رخساره با دقت و لبخند یحرف م من

به خاطر  ختنشیکنم اما به قلبت بها بده اجازه نده فرو ر نتیخوام به آدما بدب یرخساره، نم ستیتوهم ن نیا-
چون  تیطور اذ نیو هم یوابسته بش نیاز ا شتریب یرابطه ا نیآدم اشتباه باشه، اجازه نده به خاطر همچ هی

 گم؟یم یچ یفهم یم یدوست ندارم لطمه بخور

چونه  ریکه دستش رو ز یدر حال ضیعر ینامحسوس نگاهم کرد و با لبخند یاون همه حرف زدن با ذوق بعد
 یلیقرار گرفتم، تو خ ریکه واقعاً تحت تأث یاون قدر خوب حرف زد»بهم، گفت: یاش زده بود و با حالت محو

و حق با توئه من اون ه،گ و با ارزشبرات قشن یلیدوست داشتن خ یسوگند معن ییعال گرا دهیعشق ا یتو
 یلیازت ممنونم االن خ یازش خوشم اومد ول هیکردم آدم حساب یشناسم، باورکن فقط چون فکر م ینم یلیخ

 «.رمیتونم بگ یرو م میتصم نیتونم فکر کنم و قطعاً هم بهتر یبهتر م

 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هیزدم و  یلبخند

 .یشعار زدگ یبود که خودم داشتم بدون ذره ا ییاش حساهمه نایباور کن ا-

 «!؟یاریادا عاقال رو در م ای یسوگند تو واقعاً عاقل»به خودش گفت: یکرد و با گرفتن حالت متفکرانه ا یا خنده

 .نگاهش کردم و قهر آلود به بازوش زدم یچپ چپ

 !یگیم یجور نیزنم آخرشم ا یاز صبح تا حاال دارم برات حرف م گه،ید یشعوریوا ب-

 :گفت ییکرد و با دلجو یا خنده

اون  ی! مثال ماجرارمیکنم در عجب و بهت فرو م یفکر م اتیاز لجباز یبه بعض ینبود آخه وقت نیمنظورم ا نه»
 «.یکه کرد یا یفکر یقرصا و ب

 .دونم یداره منم حماقت کردم م شیزندگ یهم تو ییحماقت ها هی یخب باالخره هر آدم-

 :دیو مردد پرس ساکت شد یا قهیدق

 ش؟یدیند گهید-

باغ هم  گهید یحت دمشیند گهیاز اون شب به بعد د»گفتم: یآه دنیو با کش ربدهیدونستم منظورش ه یم
 «.ستیمهم ن یول ادینم
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 .تر اومد کیتخت جا به جا شد و نزد یرو

 .دمیرو فهم یزیچ هیفکر کردم و  یلیقرصا رو اون نگفته، من خ هیگم که قض یمن بازم بهت م نیبب-

 .تفاوت نگاهش کردم یب

 رو اون وقت؟ یزیچه چ-

اتاقته  یتو نایم دمیآقاجون رفتم باال که د یخونه  یتو رفته بود یباغ آقتابگردون وقت میهمون روز که قرار بود بر-
صورتش  شیجا لباسش رو عوض کنه و آرا نیشلوغ بوده اومده ا نییگفت پا دمیازش پرس یتعجب کردم وقت

کردن بود اما مطمئن  شیو مشغول آرا بود ستادهیا نهیآ یگفت چون جلو یرو درست کنه که البته راست هم م
 .بود زیم یکرده، تازه قرصاتم که رو یهم فضول یباش کل

 .دادم رونیحوصله نفسم رو ب یب

 ستیبرام مهم ن یلیگفته خ یشده و ک یکه چه جور نیا گهید دنیهمه فهم یوقت ستیمهم ن گهیگفتم که د-
 یجور نیا میکم بگرد هیو  میبزن یدور هی رونیب میبر گهیبهش فکر کنم االنم پاشو با هم د گهیخوام د ینم

 .ادیحوصله مونم سر جاش م

حال  هیاتفاقاً فکر خوب»بهتر از قبل شده بود گفت: یلیکه انگار خ یاستقبال کرد و با حال یحساب شنهادمیپ از
مث افسرده ها بودم واقعاً  شیپ ی قهیرو به اون رو شدم تا چند دق نیشه، ممنونم ازت اصالً از ا یمنم عوض م

 «.سوگند جونم یکه اومد یمرس

 .و ذوق یبار با خوشحال نیبغلم انداخت اما ا یبا اون حرف باز خودش رو تو و

 یداشت و دور از چشم رخساره حساب تیرضا یلیخ دید یکه رخساره رو باز سر حال و خوشحال م نیاز ا عمه
 .ازم تشکر کرد

عطر  یعطر وارد مغازه  دیخر یرخساره واسه  یرو ادهیپ یو بعد از کم میرفت یبه راه م ابونیخ یتو گهید باهم
گرفتم و با  یشگیبهونه از همون عطر هم نیشده بود و من هم به ا یعطر من هم خال ی شهیشد. ش یفروش
 نیتریو به و میداشت یرو قدم بر م ادهیپ یسنگ فرش ها ی. آروم رومیاز مغازه خارج شد دیبعد از خر گهیهم د

. رخساره با میستادیا یا یپر زرق و برق جواهر فروش نیتریچند لحظه پشت و یکه برا میکرد یمغازه ها نگاه م
 نیسوگند اون حلقه رو بب یوا»بود گرفت و گفت: نیتریو یکه تو ینیپر نگ یذوق انگشتش رو سمت حلقه 

 «.ستش یقشنگه مخصوصاً اون حلقه ها یلیخ

 «؟یدکتر حلقه ست کن یبا آقا یخوا ینکنه م»خنده گفتم: با

 .اخم نگاهم کرد با

 .خواد خب یآدم دلش م گهیقشنگن د یذوق یب یلیبعدشم خ گه،یننداز د ادمیکوفت -

 .شدم و زمزمه کردم رهیخ نیتریو به

 .قشنگن یلیاوهوم خ-
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 «ومده؟یکه خودت هم بدت ن نیمثل ا هیچ»درجوابم گفت: یزیر یچشمک و خنده  با

ً  میبر ایب»کج از گرفتن منظورش، گفتم: یچرخوندم و با لب و دهن یچشم  «.مضخرف نگو لطفا

 .گم یباشه سوگند خانوم اصالً من مضخرف م-

دلتم  گهیبا خودم حلقه ست کن که د یخوا یاصالً م»بار با خنده گفتم: نیبود و ا نیتریچشمم به و هنوز
 «.نخواد

بهتره فرمتشون  م،یبر ایب یگ یمضخرف م یکه تو دار نیمثل ا یول»دستم گفت: دنیزد و با کش یکج لبخند
 «!نابت یها دهیا نیبا ا میرو خراب نکن

 .ادامه داد یهمراه عشوه ا طنتیپر ش یبا خنده ا و

 .ست نمود سوگند خانوم اریبا  دیفقط با نارویا-

شدن  کیهم گشت و گذار به خاطر تار ی. بعد از کممیبه راه افتاد ابونیخ یتو گهیکردم و باز با هم د یا خنده
اصرار داشت شام رو باهم  یلیگرفتم و از رخساره جدا شدم هرچند که خ نیهوا به قصد رفتن به باغ ماش

 .میبخور

 یبرگزار یجون اجازه مامان یاز تن به خواسته  اهیا دراوردن لباس سرسم و رسوم بعد از مراسم چهلم ب طبق
خانواده عقب انداخته  یکه به خاطر احترام به روح آقاجون و عزا انیو آشنا لیها به فام یجشن ها و عروس

 .مراسم هاشون شرکت کرده بود یکه داشتند تو یا یجبران همدرد یمادرجون برا یبودند، داده شد و حت

بار هم بهم زنگ زده بود. هنوز  نیچند یبهاره بود و از دو روز قبلش برام کارت فرستاده بود. حت یعروس روز
 !ازدواج در عجب بودم یهم از اون همه عجله اش برا

کارت نوشته شده بود برم و درتدارک آماده شدن بودم. حمام کردم و لباس  یکه تو یبود همراه بابا به سالن قرار
و به آشپز خونه رفتم. مامان  چوندمیتخت گذاشتم. حوله رو دور موهام پ یخواستم بپوشم رو یمرو که  ییها

ناهار دست و  یواسه  یزیچ هیخودم  دماومد، سامان هم دانشگاه بود و مجبور ش یوقت م ریکالس بود و د
رنگم  دیو سف یکت ینتوآماده شدن به اتاقم رفتم. ما یکه عملت بود برا یپا کنم. بعد از خوردن ناهار مختصر

رو مدل دار دور گردنم گره زدم  دمیو سف یمشک یساتنِ دورنگه  یزانو بود به تن کردم و روسر یرو که تا باال 
با  یظینسبتاً غل شی. بعد از آراختمیشونه هام ر یرو یروسر ریرنگم رو هم از ز ییماخر  یاز موها یو دسته ا

که  نیرو به انتظار نشستم تا ا یساعت میاومدم. ن رونیرنگ و پولک دارم، از اتاق ب یمشک یدست فیبرداشتن ک
 .برم نییخواست که هرچه زود تر پا یازم م نیبوق ماش یبابا اومد و با صدا

پر  یشدم. سالم کردم که بعد از نگاه نیباغ منتظر بود و با تکون دادن دستم براش بالفاصله سوار ماش یجلو
 «!چه کرده نیاوه بب»گفت: یبا لبخند همراه نیتحس

 یکه تو یتاالر یراه افتاد. جلو یدستم گذاشت و بعد از خنده ا یکه دستش رو رو دمیخجالت لبم رو گز با
 .بشم صدام زد ادهیخواستم پ یکه م نیکارت نوشته شده بود توقف کرد و هم

 .لحظه صبر کن هیسوگند جان -
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 .اورد و به طرفم گرفت رونیرو ب کیکوچ یبرد و با باز کردنش جعبه ا نیدستش رو سمت داشبرت ماش و

 «.بازش کن»نگاهش کردم که گفت: متعجب

 .شکل یهمراه با پالک قلب فیگردنبند ظر هیخواست انجام دادم و جعبه رو باز کردم؛  رو که یکار

کادو  هی نیا ،یرده باشزدم فراموش ک یحدس م»پهن گفت: یکه با لبخند دمیذوق نگاهم رو سمتش کش با
 «.دوستت یبرا

ممنون باباجونم واقعاً  یلیخ»هم با ذوق گفتم: یقدرشناسانه ام رو بهش دوختم و با فشردن لب هام رو نگاه
 «.فراموش کرده بودم یتشکر کنم چون حساب یدونم چه طور ینم

 .زد ینیدلنش لبخند

 .شه یم رمیبرم دانشگاه، د دیبرو منم با گهینکردم که، خب حاال د یکار-

رو  نینشه، بابا هم که ا دهیصورتش مال یکه رژ لبم رو یاز صورتش کردم طور یخم شدم و ماچ آروم سمتش
بودم.  دهیهم خجالت کش یزد. خودمم خنده ام گرفته بود و کم یتکون داد و چشمک یبود با خنده سر دهیفهم

 ییطال ی هیرنگ با حاش قرمز یرو که فرش ضیعر ی. پله هاکردم یشدم و از بابا خداحافظ ادهیپ نیاز ماش
از سالن ها  یکیرفت رو، باال رفتم. دو سالن بزرگ و مجزا که  یتاالر م یروشون انداخته شده بود و سمت ورود

در بود وارد سالن شدم.  یکه جلو یخانم یی. با راهنماونیآقا یهم برا یکیمربوط به بخش خانم ها بود و 
کردم که خانم  یرو به لرزه در اورده بود. هاج واج به اطراف نگاه م لنسا کیبلند موز یشلوغ بود و صدا یحساب
 :دیپرس ینگاه کردن به طرفم اومد. سالم کرد و با لبخند قهیبعد از چند دق یجوون

 د؟یسوگند خانم باش دیشما با-

 :جا خورده، گفتم یچرخوندن چشم با

 «.بله»

 .هم گذاشت یبلندش رو رو یمصنوع یرو سمتم دراز کرد و مژه ها دستش

 .وقته منتظرته یلی. خیسوگند باش دیکه تو با دمیکه گفت فهم یبهاره جونم با مشخصات یمن خاله -

 :دندونما ادامه داد یبا لبخند و

 .دلم زیبفرما عز د،یبهاره جون ژهیبهم گفت حواسم باشه چون مهمون و-

 گاهیجا کیکه نزد یزی. به ممیسالن به راه افتاد یتشکر کردم. با هم تو ک،یرو فشردم و بعد از تبر دستش
 .کرد یکه به لب داشت، نگاهم م یبهاره همچنان با لبخند ی. خاله میدیعروس و داماد بود رس

 .ینیجا بش نیا یتون یبفرما سوگند جون م-

 .ممنون-
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 یاتاق پرو ها یبر یتون یم یلباس عوض کن یاگه خواست یراست»فت:سالن گ یدست به انتها یبا اشاره  و
 «.سالن یانتها

 .چشم بازم ممنون-

 .گهیخوش آمد م گهید یچون داره به مهمونا ادیکن بهاره هم االن که ب ییرایاز خودت پذ-

 .دست گرفت و ازم دور شد یبلند لباسش رو تو یبا اون حرف دنباله  و

که با  دیسف یچوب یها یبود؛ با صندل یقشنگ یلیو خ کیکردم سالن ش ینشستم. به اطراف نگاه م زیم دور
 یدست گرفته بود و عده ا یسالن رو تو کیشده بودند، پر شده بود. موز نیرنِگ بزرگ تزئ یزرشک یربان ها

بهاره  یدم که با صداکر  یم هطور به اطراف نگا نیبودند. هم یکوبیرقص مشغول پا ستیوسط پ یهم با سرمست
 رییهم تغ یکه چه قدر خوشگل شده بود و کل ینگاهم روش ثابت موند؛ وا قهیچند دق یسر چرخوندم و برا

 .کرده بود

قشنگ تر کرده بود. مو  یرو حساب فشیمثل فرشته ها شده بود و اندام ظر یرنگ فنر دیاون لباس سف یتو
رو شون گذاشته بود. همچنان با ذوق  یتاج قشنگ میرنگش رو هم به سمت باال جمع کرده بود و ن یتونیز یها

 یطور نیچرا ا هیچ»گفت: تشدس هیو  دیسف یو نشون دادن دندون ها یمحو تماشا کردنش بودم که با لبخند
 «؟یبغلم کن یخوا یتو؟! نم یکن ینگام م

ً یسر گفتم  کیهم بهش تبر یو حساب دمی. صورتش رو بوسدمشیکشبغلم  یبلند شدم و تو یصندل یاز رو عا
 .نمیو نشست و از من هم خواست که بش دیها رو کنار کش یاز صندل یکیکه 

 .زد یخنده چشمک با

 .خوب شناختت ها یخاله پر-

 .هم لطف داشت یلیآره خ-

 «.قربونت برم یبهاره تو چه قدر خوشگل شد یوا»اندازه نگاهش کردم و گفتم: یب یبا ذوق و

 .دیخند ادیاون حرفم با ذوق ز از

 گفت؟ یدر موردت بهم چ یخاله پر یدون یم یخوشگل شد یلیفدات شم، تو هم خ یمرس-

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

هم که بهش داده بودم خوشگل  ییاز مشخصات و نشونه ها ینه گفت حت ای یکه تو اومد دمیازش پرس یوقت-
 .یتر

 .کردم یا خنده

 آقا داماد کجاست؟ یتو هم، راست یکن یشلوغش م یدار گهید-

 .قرضش گرفته بودم یلیخ گهیآخه د ونیاالن رفت سالن آقا نیداماد هم هم-
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 «.نیکه خوشبخت بش دوارمیخوشحال شدم برات، ام یلیخ»گفتم: یو پلک زدن آروم یاز خنده ا بعد

رو غنچه کرد و با حرکت  شیقلوه ا یبلندش، لب ها یچشمش و بهم زدن مژه ها هیجواب با با بستن  در
 .فرستاد یدستش برام بوس

دو نفره و اومدن مسعود، وسط سالن رفت.  یگرفتن رقص یبردار برا لمیکم حرف زدن به خواست ف هیاز  بعد
اومدند.  یهم بهم م یلیبود و خ یو خوش ظاهر پیو پسر خوش ت دمید یبار م نیاول یباالخره مسعود رو برا

بعدش هم  م،یهم بحث کرده بود بااون همه در موردش  ربدیافتادم که با ه یروز ادی یلحظه ا یبرا دنشیبا د
لب اومد، چه  ینرن رو یاشون لبخند یآور ادی. با تاریگ یریادگیباغ و  یبامزه تو یکه قهر من و اون عذر خواه

 .نمشیاز ببتونستم ب یکاش م یدلم براش تنگ شده بود و ا هویقدر 

شلوغ شده بود و عروس و داما هم اون وسطا  یرقص؛ سالن حساب ستیپ رهیبود و نگاهم خ ریو قلبم درگ فکر
داده بودند و با دست زدن براشون هو  لیتشک یبزرگ یهم دورشون حلقه  هیمشغول رقص دو نفره بودند و بق

باز شد. چه قدر که اون  قیعم یمن هم به خنده ا یآغوش مسعود لب ها یبهاره تو ی. با قهقه هادندیکش یم
 یاز ته دلش و اون همه خوشحال یصحنه قشنگ بود و عاشقانه. چه قدر هم که براش خوشحال بودم و خنده ها

 .من رو هم شاد کرده بود یاش حساب

م و بعد از مخصوص عروس و داما نشسته بودند رفت گاهیجا یاز صرف ناهار به طرف بهاره و مسعود که تو بعد
رو که بابا گرفته بود به بهاره دادم. مسعود هم با برخورد گرمش از اومدنم تشکر کرد. زود  ییمجدد کادو کیتبر

چشم هر دو مون  یداشت. موقع خداحافظ مهرفتن شده بودم هر چند که جشن هنوز هم ادا یآماده  هیتر از بق
اشک  زشیکه از ر نیا یو برا میباالخره از هم جدا شد ،یبغل کردن و اظهار دلتنگ یپر از اشک شد و بعد از کل

 نیاومدم. هم رونیو از سالن ب دمیلبم اومده بود صورتش رو بوس یکه به زور رو یکنم با لبخند یریهاش جلو گ
دلم  ییهوی. دیبلندم غلت یمژه ها یشده بودم رو زششیکه مانع از ر یاشک یقطره  دماوم رونیکه از سالن ب

بود،  دهیو چند ساله ام بود و حاال به سن ازدواج رس نیبهاره دوست چند د؛یوجودم خز یآروم تو یگرفت و غم
 یبا هم سپر مامت یِ که با لذت و سرخوش ییروز ها ،ینوجوون یداشتم و دلتنگ بودم، دلتنگ روز ها یبیحس غر
در خواسته بودم  یز نگهبانِ جلوو سمت پله ها رفتم. ا دمیکش یو چه قدر زمان زود گذشته بود. آه میکرده بود

ذاشتم  یپله ها قدم م یرو اطیرنگ پاشنه بلندم آروم و با احت یمشک یخبر کنه. با کفش ها ینیکه برام ماش
به خاطر  دیلحظه حس کردم شا هی. دیچیگوشم پ یتو بود،که باعث لرزش وجودم شده  ییآشنا یآن صدا هیکه 

 !مردد سر به عقب چرخوندم اما خودش بود یا قهیشدم و بعد از دق یاالتیخ ادیفکر ز

اورد. پس  یفشار م نهیکه باز هول کرده بود و پر التهاب به س یلبم اومد و قلب یرو یخواسته لبخند کم رنگ نا
سرتاپام رو پر از  دمشید یم یکه وقت یشگیوجودم با همون حس هم ریاون هم دعوت شده بود. بازهم تسخ

 هیاون  یتو یعنی. دیکشیپر م شصدا دنیشن یبرا دنش،ید یه قدر که دلم واسه . چکردیم جانیاسترس و ه
 !همه دلتنگش شده بودم نیهفته ا

 یتک و سورمه ا یرنگ که با کت دیسف یرهنیشده بود. پ پیکردم؛ چه قدر که جذاب و خوشت ینگاه م بهش
کردم  یتنش نشسته بود. به طرفم اومد. هنوز هم حس م یاندام خوش تراشش جلوه کرده و تو یتو یحساب

بردم،  یبودنش پ یواقعگوشم زنگ برداشت به  یسالم کرد و صداش باز تو یقشنگ اما وقت الیخ هی اله،یخ هی
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حدس »آروم گفت: یکرد و با لحن یپرت شدم. نگاه رونیباره به ب کی المیانگار که تازه به خودم اومدم و از خ
 «.یایزدم که ب یم

 .گرفتم نییمشتاقم پا یپنهون کردن نگاه ها یرو برا سرم

 ؟یخوب نمتینتونستم بب گهیاز اون شب به بعد د-

رفتن  نییپا یبدم پام رو برا یکه بخوام جواب نیاما هنوز هم ازش دلخور بودم و بدون ا یوجود اون همه دلتنگ با
نگاه  نییکرد و باعث بهم خوردن تعادلم شد، وحشت زده به پا ریکفشم به پله گ یپله گذاشتم که پاشنه  یرو
کردم اون هم  یبهش نگاه م یرگی. با خدمید ربدیدست ه یآن فقط بازوم رو تو هیکردم و اون همه پله، که  یم

که  نیشده بود اما هم شیآت یمثل کوره  جانیشده بود؛ رسماً نفس کم اورده بودم و صورتم از ه رهیبهم خ
معذب شده بودم البته اگه دستم  ی. حسابدمیکش رونیبازوم رو از دستش ب عیتعادلم رو حفظ کردم سرتونستم 

 ینم یشد. حت یبود که مانع از سقوطم م یبار نیدوم نیها سقوط کرده بودم و ا پلهرو نگرفته بود حتماً از 
 .نگاهم کرد یرفتم اما بالفاصله دنبالم اومد. عصب نییاز پله ها پا عیتونستم بهش نگاه کنم و سر

 .یریو م نییپا یندازیسرت رو م یجور نیزنما هم ی! دارم حرف میکن یرم م هوی ینیب یتا منو م هیچ-

 :ابروش گفت یتا هیموضوع شده بود و با باال دادن  نیا یزد و منتظرم بود. متوجه  یمرتب بوق م آژانس

 «.رسونمت بهش بگو بره یم»

سر و وضع درست  نیبعدشم با ا»گفت: یا یکرد با نگاه پر جذبه و جد یکه سر تاپام رو بر انداز م یبعد درحال و
 «.یبر ییتنها ستین

صورتش داشت  یکه تو یتمام و اخم ییزورگو بود. نگاه پر از خشمم رو بهش دوختم که با پرو شهیهم مثل
حداقل به خودت  یکن یحواست هست چه قدر جلب توجه م ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا هیچ»گفت: انه،یشاک

 «!یبرگرد یخوا یکه م یدونست یم یکرد یرو پاک م شتیو آرا یداد یزحمت م

شد. عجب  یم دهییهم سا یقدر که با حرف هاش حرصم رو در اورده بود و دندون هام از شدت حرص رو چه
 :دیکه نگهبان سالن به طرفم اومد و جاخورده پرسهم بود. آژانس باز هم شروع به بوق زدن کرد  ییبچه پرو

 .منتظره نیماش دیریخانم پس چرا نم-

زحمت بهشون  یب»مغرورانه درجوابش گفت: یاش انداخت و دست به کمر با ژست یشونیبه پ ینیچ ربدیه
 «.رسونم یو مکه برن، من خودم خانوم دیبگ

 تیرفت. با همون عصبان نییپا عیسر یلیبزنم و مانع بشم نگهبان خ یکه حرف نیاخم نگاهش کردم و قبل از ا با
رو پاک کردم و در آخر دستمال رو  شمیاوردم، با حرص آرا رونیب فمیک یرو از تو یکردم و دستمال یبهش نگاه

 «.از تذکرت ممنون»گفتم: یو با لحن خشک دمیلب هام کش یرو

 یباشه سوگند خانوم پس شب حرف م»اش گفت: یعصبشدم که از پشت سر با لحن  ریاز پله ها سراز و
 «.میزن

 !باغ ادیخواست ب یاصالً متوجه منظورش نبودم نکنه م ستادم،یا یلحظه ا یبرا
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رفتم. نگهبان و  نیتوجه به حرفش به طرف ماش یهام کردم و ب هیرو وارد ر ژنیاکس قیعم ینفس دنیکش با
 «.رمیم نیماش نیبا هم ستیالزم ن»راننده درحال جر و بحث بودند که رو به نگهبان با حرکت دست گفتم:

 دست به کمر ربدیسوار شدم. ه و

 کیکردم حاال که بعد از  یبودم؛ فکر م ختهیبهم ر یکرد. حساب یبود و برافروخته نگاه م ستادهیپله ها ا یرو
هاش من رو کنترل  ییخواست با زور گو یداشته باشه اما باز هم م یبرخورد بهتر میش یو مهفته با هم رو به ر

 .کرد یم میعصب یحساب نیکنه و ا

مثل  یمامان رو صدا زدم ول یخونه انداختم و چند بار یگرفتم. صدام رو تو شیراه باال رو پ دن،یمحض رس به
طبقه  یکالفه ام کرده بود، تو یپاشنه بلندم رو که راه رفتن باهاشون حساب ی. کفش هانییکه رفته بود پا نیا

 .گذاشتم و به اتاقم رفتم یجاکفش ی

 دنیعادت به پوش یلیانداختم. خ یراحت یپرت کردم و خودم رو رو زیم یام رو رو یدست فیورود به اتاقم ک با
کف  یکرد. کم یزق زق م ین اومده بود حسابکه بهشو یپاشنه دار نداشتم و پاهام از درد و فشار یکفش ها

 .پام رو ماساژ دادم و در همون حال سرم رو به مبل تکه دادم

هفته باز با  کیو بعد از  دندیکش یقرار به سمت اون م یشده بود و افکارم همچنان من رو ب شونیباز پر ذهنم
سخت و محکم بر  یواریسفت به د یمتوحش که مثل توپ یشدم؛ افکار یرو به رو م الیاز فکر خ یهجمه ا
مهلک  یهجوم و اون ضربه  نکه با او یذهن نیگشتند همچن یکردند و با ضرب به سمت خودم بر م یخورد م
واقعاً قصد داشت که  یعنیکردم  یکه گفته بود فکر م یآخر یشد. هنوز هم به جمله  یآشفته خاطر م یحساب

 اد؟یبه باغ ب

 یخواست باهاش رو به رو بشم چون م ی. اصالً دلم نمدمیکش یجمع کردم و پوف صورتم یموهام رو از تو کالفه
 ی. دمق و بشهیتر م قیمون عم نیکنه و باز شکاف ب یناراحتم م یو حساب ادی یم شیپ یبحث هیدونستم باز 

 یموهام زده بودم حساب یکه رو یافتو ت شیمبل بلند شدم. اون همه آرا یلباس هام از رو ضیتعو یحوصله برا
گرفتن دوش به حمام رفتم.  یخسته و کالفه ام کرده بودند و بعد از عوض کردن لباسم با برداشتن حوله ام برا

 .اومدم و به اتاقم برگشتم رونیاز حمام ب یا قهیده دق یبعد از گرفتن دوش

. ذهنم خسته بود و دمیتخت دراز کش یرو سیخ یگذاشتم و با همون موها یصندل یسرم رو، رو یرو ی حوله
کردم چه  یکار م یچ دیباز نا آرومم کرده بود. من با دنشیکرده بود، د ریکه دو مرتبه وجودم رو تسخ یشیتشو
 بود که هر بار با نیکردم، اگه قرار به ا یتحمل م دیبا یطور

 !کنم رونیخواستم فکرش رو از سرم ب یپس چه طور م زمیبهم بر یطور نیا دنشید

 !شد؟ یمگه م اصال

از اون همه فکر  ییرها یمشوشم دامن زده بود و برا االتیبه فکر و خ شتریتخت از قبل هم ب یرو دنیکش دراز
سرم انداختم و از اتاقم به  یرو رو یتخت بلند شدم. بعد از خشک کردن مختصر موهام شال یاز رو الیو خ

ساختمون آقاجون برم که متوجه  سمتخواستم به  یرفتم و م نییآقاجون خارج شدم. از پله ها پا یقصد خونه 
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شون کج کردم و نشسته بودند.راهم رو سمت قیآالچ یتو یطور سامان شدم که همگ نیبابا و مامان و هم ی
 :دمیپهن پرس یرفتم. سالمم کردم و با لبخند قیبه آالچ

 ن؟یکه جلسه گرفت نمیب یچه خبره م-

گذاشت  زیم یشد با خنده دست هاش رو رو یکه از جاش بلند م ید و بابا در حالسه جواب سالمم رو دادن هر
 «.ختم جلسه»و گفت:

 :کردم و گفتم یکردند که اخم دنیو سامان شروع به خند مامان

 «!من اومدم ختم جلسه تا»

 .نمیاشاره داد بش یبا خنده و چشمک سامان

 .کنم سوگند خانوم یم فیجلسه رو برات تعر یمن خالصه  نیبش ایب-

که آماده  نیساعت وقت دار میاز االن ن»گفت: کردیم نییکه زمان تع یبه ساعتش انداخت و درحال ینگاه بابا
 «.. آرزو جان شما هم مادر رو صدا کنرمیدوش بگ هیمنم برم باال  نیبش

 .با اون حرف ازمون دور شد و رفت و

چه طور بود خوش  یخب سوگند خانوم عروس»مامان گفت: کردم که یو واج به سامان و مامان نگاه م هاج
 «گذشت؟

خوشگل  یلیخوب بود مامان جون، بهاره هم خ یلیخ»گفتم: قیبودم با همون لبخند عم ستادهیکه ا یطور همون
 «.شده بود

 .زد میمال یهم قرار داد لبخند یهاش رو آروم رو پلک

 .که خوشبخت بشن دوارمیام-

حمام  سه؟یسوگند جان موهات خ»متذکرانه گفت: شونمیو پر سیخ یبعد از اون حرف با نگاه کردن به موها و
 «؟یبود

 «.ها یخور یمامان جان سرما م یچرا موهات رو خشک نکرد»کردم که گفت: نییبه نشونه آره باال و پا یسر

 .کنار سامان نشستم یصندل یرو

 بود؟ یجلسه درمورد چ دیتخب نگف ستینه هوا اون قدر هم سرد ن-

سوگند  میامشب رو الزمت دار هیحق با مامانه چون »گفت: یحرف مامان با خنده ا دییاون حرفم سامان در تأ با
 «.خانوم

 .بهش زدم یزیر چشمک

 سامان خان، استیطور نیاِ ا-
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 ً  مگه امشب چه خبره؟ اصال

عمه زهرات  یآخه امشب خونه »گفت: زیلب هاش نشوند و با بلند شدنش از سر م یرو حیمل یلبخند مامان
 «.میدعوت

 یفکر فرو رفتم رو به مامان که م یکه تو یا قهیافتادم و بعد از دق ربدیه یجمله  ادیلحظه به  هیاون حرف  با
 :دمیخواست بره با شک پرس

 «آره؟ گهید مییاوم، فقط ما زه،یچ»

 .کرد زود تر جواب داد یاش نگاه م یگوش یکه به صفحه یدر حال سامان

 .نه همه دعوتن-

خواست بعد از اون شب با بچه ها رو به رو بشم  یوار رفتم اصالً دلم نم یصندل یرو هویگفتن اون جمله  با
آماده شدن باال برم، با برداشتن  یکه ازم خواست من هم برا نیاش رو نداشتم. مامان بعد از ا یآمادگ یعنی

فکر بودم که با  یبه سمت ساختمون آقاجون رفت. همچنان به خاطر حرف مامان تو زیم یاز رو یچا ینیس
 .نگاهم کرد نانهیب کی. باردمیسامان کنار گوشم، جا خورده سمتش چرخ یصدا

 ؟یپکر شد هویشد؟ چرا  یچ-

دمق  یجور نیهم هست ا ناینکنه چون م»د تر از من گفت:گفتن که خودش زو یبودم برا یدنبال جواب به
 «؟یشد

 .کردم دییفکر نکرده بودم اما حرفش رو تأ نایکه اصالً به م نیا با

 .نمشیخواد که باز بب یآخه... خب آخه دلم نم-

 .و نگاه مهربونش رو بهم دوخت دیبه سمتم چرخ کامل

. باور کن اون شب همه هیبراش کاف نیهم یباهاش حرف بزن یلیخواد خ یشه اصالً نم یکه نم یجور نیاما ا-
 .سر عقل اومده باشه گهی. فکر کنم دربدیه شتریهم سرزنشش کردن، از همه هم ب یکردن و کل تیاز تو حما

 .دمیورچ یاون حرف سامان، با اخم لب با

 !ندارم یکس تیو حما یبه دلسوز یازیاما من ن-

 .و شماتت بار نگاهم کرد پرتعحب

همه واقعاً برات ناراحت  ،یکن یفکر م یجور نی! اصالً تو چرا ایا یاونا فقط نگرانت بودن وگرنه چه دلسوز-
 .بودن

 «.خودشون دل بسوزونن یهم برن واسه  هیو بق ربدخانیندارم ه ازیاونا ن یمن به نگران»گفتم: یفکر و با تند یب

چهراه  یتو میسامان که با اخم مال یو پرسشگرانه  قیدق یلحن حرف زدنم شده بودم و نگاه ها یمتوجه  تازه
 .اش چشم بهم دوخت
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 ه؟یمنظورت چ-

 یم یچه منظور یچیه»گفتم: یتصنع یآب دهنم با لبخند یباره  کیکم هول کرده بودم و با قورت دادن  هی
 «.نیندارم هم یبه ترحم کس یازیتونم داشته باشم فقط گفتم که ن

 «.بپرسم یسؤال هیخولم  یم»تر کرد و گفت: یابروش لب یتا هیکردن  یو با کمون یسراسر جد یچهره ا با

 :دیکردم که با تنگ کردن چشم هاش پرس یو با استرس از لحن حرف زدنش بهش نگاه م منتظر

 هست؟ یمشکل ربدیتو ه نیب نمیبب-

 .دیپرس یرو ازم م یؤالس نیبود که همچ ینفر نیاز سؤالش جا خورده بودم. بعد از سحر سامان دوم یحساب

نه چ... چه »ام رو کنترل کنم با باال دادن شونه ام گفتم: یکردم استرس و دستپاچگ یم یکه سع یحال در
 «!آخه یمشکل

 .به چپ و راست انداخت ینگاه رونیح

ً یدق ،یکه درموردش خوب حرف بزن دمیند یلیآخه خ- باهاش حرف  یباغ با لحن بد یمثل االن. اون روزم تو قا
 .یزد

 .نمیجواب کنار هم بچ یرو برا یزمان برد تا بتونم کلمات یا هیثان پنج

 یخواد ادا یمن دخالت کنه، همش م یداره تو کارا یکنم همش سع یاحساس م یعنی ستین یخب اون جور-
 .ادیموضوع خوشم نم نیکنه و من هم اصالً از ا یو بهم امرو نه ارهیتورو واسم درب

 !نیباهم خوب بود ادمهیکه  ییتا جا یعنیباهم خوب باشه،  تونونهیکردم که م یماما فکر -

 .من دخالت کنه یکارا یخواد تو یکار کنم دلم نم یخب چ-

من ازش خواستم  ه،یدخالت چ هیچه حرف نیا»گره خورده اش گفت: یصورتش انداخت و با ابرو ها یتو یاخم
آدم  ربدی. سوگند هنهیرفتاراشم هم لیدل یمن مهم یدونه که تو چه قدر برا یکه حواسش بهت باشه اون م

تونم تو رو  یراحت م الیکه مثل چشمام بهش اعتماد دارم و با خ هیتونم بگم تنها کس یم یعنی ستین یبد
ً یو بدون که اونم دق یکن یو بهتر قبول محرف هام شیبشناس شتریدستش بسپرم، باور کن اگه ب اره به اند قا

خواد دوتا  یپس ازش ناراحت نشو چون اصالً دلم نم دمیفهم میزدیدرموردت حرف م یوقت ونیمن نگرانته، ا ی
بره و مدام در حال دعوا  شیپ یجور نیبا ارزشند رابطه اشون ا مهم برا یلیکه خ میزندگ یآدما نیاز مهم تر

 !باشند

داغ شده بود. حرف هاش مثل  یاون حرف ها کم دنیکرده و صورتم از شن دایکردم چونه ام لرزش پ یم حس
 یذره ذره  یکه تو یکردم و لبم رو با حس عذاب وجدان یم یشد، احساس خفگ یم دهیسرم کوب یتو یپتک

رد نکردنِ  یبود برا یجد یادآوری هیتذکر و  هیحرف هاش برام  ییجورا هیوجودم افتاده بود به دندون گرفتم. 
 !اون خط قرمز
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 یتو ربد،یحرف زدن درمورد ه یاش بود که موقع  یشگیکرد همون ذوق هم یم تمیاز همه اذ شتریکه ب یزیچ و
برام  یلیانداخت و اگه بگم اون لحظه بغضم نگرفت دروغ نگفتم چرا که حرف هاش خ یچشم هاش برق م

تو  یه رفتشد باز ک یچ»:دیدادم که باز پرس هیتک یبودم به صندل دهیکه شن ییبود. مسخ از حرف ها نیسنگ
 «فکر؟

که از جام بلند  یپاکش نگاه کنم در حال یکه به چشم ها نیدادم و بدون ا رونیحوصله ب یپر از غمم رو ب نفس
 «.آماده شم رمیمن م»شدم گفتم: یم

 .هم از جاش بلند شد سامان

 .بزنم ربدیزنگ به ه هیبرو، منم برم -

 .هم گذاشتم و به سمت ساختمونِ باال قدم برداشتم یاسمش محکم و با حرص پلک هام رو رو دنیشن با

که جواب داد بالفاصله  نیرخساره رو گرفتم و هم یرو برداشتم و شماره  یکه به اتاقم رفتم گوش نیمحض ا به
 «؟یامشب به من نگفت هیاز مهمون یزیچرا چ»گفتم: تیو با عصبان

 .دختر جون کیعل-

 !از کجا دراومد گهید یمهمون نیا نمیبب-

 .کرد یا خنده

 .کارت کنم یوا چ ایها، خب ن یقاط-

 .فوت کردم ینفس

 .زنم یحرف م یرخساره دارم جد-

 .میخواد همه دور هم باش یداده، م بیرو ترت یمهمون نیمامان ا هیمن چ ریخب تقص-

 .کردم یجور م ومدنیواسه ن یبهونه ا هیالاقل  یزود تر بگ یمرد یم-

 شده؟ یخب حاال مگه چ یا وونهیتو د-

 .دمیحرص غر با

 .فعالً خدافظ یچیه-

 .زد یاسمم رو صدا م مدام

 .زنم قطع نکن یالو سوگند اِ با توام دارم حرف م-

 .کشه خداحافظ یمغزم نم نیاز ا شتریرخساره بابا منتظره و االنم ب-

رفتم.  یکردن به سراغ کمد لباس یتخت و خود خور یکم نشستن رو هیتخت انداختم و بعد از  یرو رو یگوش
هم رنگ با  یرنگ و شال یآب ینیرو با شلوار ج یرنگ یطوس یجز رفتن ندارم. مانتو یدونستم که چاره ا یم
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 نییام پا یهمراه با گوش فمیک نکردم و با برداشت میمال یشیآرا شهی. مثل همدمیمانتوم انتخاب کردم و پوش
 .رفتم

 ی رهی. به طرف اتاق رخساره رفتم و با چرخوندن دستگمیبود دهیرس هید تر از بقبود و ما زو ومدهین یکس هنوز
به خودش بود.  دنیکردن و رس شیمشغول آرا یبود و با زمزمه کردن آهنگ ستادهیا نهیآ یدر داخل شدم. جلو

 :زدم یشخندیپرتمسخر ن ادامهجواب سالمش رو دادم و در  یمن سالم کرد که با اخم و تخم دنیبا د

 ؟یرس یقدر به خودت م نیکه ا یخاستگار ارنیب فیچه خبره رخساره خانم مگه قراره تشر-

 .سر داد یا خنده

 نی! تو چرا اینگاه به خودت بنداز هیبعدشم بهتره اول  ؟یگرفت افهیچرا ق هیها، چ یمون یمثل برج زهرمار م-
 ؟یکرد رایهمه آرا ب

 «!ادیخواست ب یخوبه نم»گفت: دیکش یگونه اش م یرو رورژ گونه  ی یکه فرچه  یو در حال دیباز خند و

که ساده  ینیب ینکردم م یاما من کار خاص»بغلم گفتم: یدادم و با گرفتن دست هام تو هیتک شیآرا زیم به
 «.دمیلباسم رو پوش نیتر

 .زد یچشمک

چشمات  هیبا رنگ عسل یخاص هیهارمون هیاصالً  ادیبهت م یچه قدر هم که طوس یجذاب شد یلیخ ییخدا یول-
 .کرده دایپ

 :و آروم گفت دیخند زیر زیدر ادامه ر و

 «!امشبمون برسه یبه داد مهمونا خدا»

 .بهش کردم یضیحرفش شدم و غ متوجه

 ه؟یکوفت منظورت چ-

 .زد یبرداشت و کم زیم یعطر رو از رو ی شهیش

 !لحظه ازت چشم برداشت هیکارت در اومده حاال اگه  یباور کن امشب با مرتض-

ً یدق-  .امیخواست ب یبود که دلم نم زایچ نیهم یواسه  قا

 .حاال ریخب سخت نگ یلیخ-

 «شد؟ یچ یدک نمیبب یایهوم به نظر خوب م»گفتم: ینگاهش کردم و با تکون دادن سر موشکافانه

 «.گذرونم ینقاحتم رو م یمثالً دارم دوره  یقدر نگو دک نیاِ ا»و متعرضاً گفت: دیهم کش یهاش رو تو اخم

 .کردم یا خنده

 شد؟ یچ یحاال جد یجدا از شوخ-
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دفعه قبول  نیاما ا مینیرو بب گهیزنگ زد و مجبور شدم جواب بدم، اصرار کرد که بازم هم د یکل گهید یچیه-
حرفا  نیو از ا ستمیکنه ن یکه فکر م ییبهم زنگ نزنه، بهش گفتم من از اون دخترا گهینکردم و بهش گفتم که د

 .گهید

 .زدم یبخش پلک نانیاطم

 .یش ینم مونیمطمئن باش پش یخوب کرد-

 .چشم هاش رو رو به باال چرخوند یو حالت خنده دار دیترد با

 .خدا کنه-

ً یهشت بود تقر کینزد ساعت بابت  نیبود و از ا ومدهیهم ن یمرتض یاز پسرا حت ریهمه اومده بودند البته به غ با
 .نفس راحت بکشم هینبودش  یتونستم تو یخوشحال بودم و م یحساب

هم بهش  ینگاه مین یمشغول حرف زدن بودند. حت ییرایپذ ییقسمت باال یکنار هم نشسته و تو میو مر نایم
خواست برم و  یدلم م دمیشن یگوشم م یمضحک و چندشش رو تو یخنده ها یصدا یننداخته بودم و وقت
 یکه کار نیا یراشده بود و ب تمیازش نشنوم. رخساره متوجه حرص و عصبان ییصدا گهیخفه اش کنم که د

 .میکمک ازم خواست به آشپزخونه بر ینکنم با اصرار و به بهونه 

کرد بعد از چند  یهارو خورد م ینیزم بیکه س یدر حال نیکه زن عمو مه میدرست کرن ساالد بود مشغول
آرزو جان هزارماشاال سوگند جون روز به روز خوشگل تر »روبه مامان گفت: ینگاه کردن به من، با لبخند قهیدق

 «.گرفتم یاشون درنظرش م یکی ی سهشه واال اگه سهراب و سهپرم ازدواج نکرده بودن حتماً وا یو شاداب تر م

 :گفت زد و یدرهم به رخساره نگاه کردم که اون هم پوزخند یا افهیبهم برخورده بود و با ق یحرفش حساب از

« ً  «.جون ییشد زن دا فیح واقعا

که کنار  یگفت. زهره هم در حال یبه پهلوش بهش زدم که آخ کوتاه یسقلمه ا یبا چپ چپ نگاه کردن همراه
سوگند جون مامان سر به سرت »گفت: یکرد رو به من با لبخند یبود و به عمه زهرا کمک م ستادهیاجاق ا

 «.یریبه دل نگ زارهیم

 .نگاهش رو سمت زن عمو چرخوند و

 .مگه نه مامان-

 «.مادر یزن یحرف رو م نیمگه ناراحت شده که ا»زد و گفت: یزن عمو هم بهم لبخند که

 «.جون ناراحت نشده نینه مهم»با لبخند رو بهش گفت: مامان

روش زدم. همچنان مشغول خورد کردن  یکه ناراحت نشدم تو نیا یبه معنا یزورک یبه من نگاه کرد که لبخند و
من و رخساره، ظرف ساالد  یناخن ها یاز اندازه  شیکه عمه زهرا معترضاً به خاطر بلند بودن ب میکاهو ها بود

. مادرجون میبرگشت ییرایاز پا دراز تر به پذ تو دس رونیمحترمانه از آشپزخونه پرتمون کرد ب یلیرو برداشت و خ
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نشستم  یناهار خور زیپشت م نایاز م ادیز یمشغول صحبت بودند. با فاصله ا هیداد با بقو عمو مهر  دیو عمو سع
 .و پراخم ودمیو همچنان عبوس 

باز کردن در از جاش بلند شد. بعد از باز کردن در به سمتم  یخورد که رخساره برا یپشت هم زنگ م فونیآ
 «.اوردن فیباالخره تشر»گفت: زیر یاومد و با چشمک

 .ابروم رو باال پروندم یتا

 جان؟-

و چشمت  یکش یو مانتظارش یدونم از صبح تا حاال دار ینم یجان و مرض، فکر کرد»کنار گوشم گفت: آروم
 «به ساعته؟

دستم نگاه  یشد و مدام هم به ساعت رو یم دهیخورد نگاهم سمتش کش یزنگ م فونیبا رخساره بود تا آ حق
خب  یلیخ»گفتم: یکردم و من هم با لحن آروم یر بودم. به اطراف نگاهقرا یب نشید یبرا بیکردم. عج یم

 «.کنه یعجوزه داره نگامون م ینایاون م ینیب یآروم مگه نم

 .کرد یا خنده

 .یآهان اوک-

بود و چه قدر هم که بهش  دهیپوش یجذب دیسف شرتیاومدند. ت یبه طرفمون م گهیبا هم د یو مرتض ربدیه
 یبود که با لباس یبار نیکرد. اول یم ییخودنما یگردنش بود حساب یهم که تو یزیرنگه ر ییرطالیاومد، زنج یم
 .به تن کرده بود دیسف یعروس یبار چون امروز هم تو نیالبته دوم یعنی دمشید یم یاز مشک ریغ

مشغول  میجواب هر دو شون رو دادم و خودم رو با گوش ریجواب دادند و من هم سر به ز یکردم که همگ سالم
دوباره مجلس رو به دست گرفته بود و  نیو سامان هم پشت سر شون اومدند. حس نیکمه بعد حس هیکردم. 

نشوندم چرا که هنوز  یملب هام  یرو یتصنع یلبخند یمشغول بگو و بخند بودند. من هم هر از گاه یهمگ
 نی. به همدمیکش یون خجالت مدونم چرا ازش یپر ترحم و نم یحت بهیکردم نگاه بچه ها بهم عج یهم حس م

 .زدم یحرف نم یلیخ لیدل

حواسم بهش بود  یچمش ریمشغول حرف زدن شده بودند. ز یافتاد که با مرتض ربدینگاهم به ه یلحظه ا یبرا
 یحالت آشفته  یلحظه فقط متوجه  هیگفتند اما  یم یچ گهیدونم با هم د ینظر داشتم، نم ریو حرکاتش رو ز

 یآن متوجه صدا هیکه  زدم یم دیرو د ربدیهم رفت و دمق شد. همچنان ه یاش تو افهیشدم که ق ربدیه
 یبرداشتم و به صفحه اش نگاه کردم شماره  زیم یرو از رو میخورد. گوش یشدم که پشت هم زنگ م لمیموبا

 اطیح که به نیرفتم. هم اطیاز بچه ها به ح یجواب دادن با عذر خواه یشلوغ بود و برا یسحر بود حساب
بود اما دلم واقعاً براش تنگ شده بود.  بیو تماس برقرار شد. عج دمیصفحه اش کش یدستم رو رو دمیرس

 .دیچیگوشم پ یسالم کردم که صداش تو

 زمیعز یخوب ی:سالم سوگندسحر

 خوبن؟ دهیسحرجون ساناز و سپ یممنون تو خوب-
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 یکارا م یگفتم بهت زنگ بزنم، چ گهیدلم برات تنگ شد د هویدلم راستش  زیاونا هم خوبن عز زمیعز یمرس-
 مزاحم نشدم؟ یعنیبد موقع که زنگ نزدم  یکن

عمه زهرا همه دعوت شدن عمه  یخونه  میاتفاقاً االن اومد یقربونت برم من سحرجون، ممنون نه چه مزاحمت-
 .هم هستن یگلرخ و عمو مهد

 .زمیه عزبهتون خوش بگذر  ،یهمگ دیاِ چه خوب پس دورهم-

 ؟یکن یکار م یممنون تو چ-

و خونه  ستنیگفتم تا ن گهیکنم د یفرزاد و آرش رفتن حمام منم دارم لباساشون رو آماده م یعنی یچیمن ه-
 .کم باهات حرف بزنم هیساکته زنگ بزنم و 

 د؟یقصد اومدن ندار نمیچون واقعاً دلم برات تنگ شده بود، بب یخوشحالم کرد یلیخ-

 .کرد یا خنده

 .میایب میها بتون یزود نیفکر نکنم به ا میرفت ستیهفته ن هیما که -

 .دیاریب فیحتماً با آقا فرزاد تشر نیخورد یالتیپس اگه به تعط-

گفت و بعد  یباغ م یبرام اون شب تو اشیرو با سحر مشغول حرف شدم و همچنان از ناراحت یا قهیدق چند
مانتوم  بیج یرو تو یقطع کرد. گوش عیسر یلیخ خواستیحوله م ایاز اون هم با صدا زدنش توسط آرش که گو

بود. اصالً  ستادهی. دست به کمر مقابلم ادمیخودم د یرو جلو ربدیآن ه هیکه به عقب برگشتم  نیچپوندم و هم
که  نیکردم و قبل از ا یو تعجب نگاهش م یرگیبودم با خ ستادهیا یمتوجه اومدنش نشده بودم. همون طور

 تیبه اطراف با عصبان یپلک زدم که بعد از نگاه یبکنم راهم رو بست. کنجکاو و جا خورده چندبار یحرکتبخوام 
 :دیپرس یو بدون مقدمه ا

 گه؟یم یچ یمرتض-

رو که  ییمعلوم بود حرف ها دم،یفهم یزد م یحرف م یکه با مرتض یاش رو وقت یاون همه آشفتگ لیدل تازه
 نیداشت! چرا ا یکرد به اون هم گفته اما آخه به اون چه ربط یگوشم نسخه م یتو زیر هیهر روز پشت تلفن 

 !شده بود؟ یهمه شاک

گذاشته بود کف دست  یرو فور زیبود آخه چرا همه چ یبودم. عجب احمق یعصب یقدر که از دست مرتض چه
 !اون؟

فکر  یرش داشته بود. توبدجور هوا ب یکه مرتض نیمثل ا یبهش نگفته بودم ول یخاص زیکه من هم چ البته
 «گه؟یم یچ یستم؟مرتضیمگه با تو ن هیچ هیقض»تر از قبل با حرص گفت: یبودم که عصبان

 :آرامش جواب دادم نیخبرم و در ع یکه انگار از موضوع ب یطور

 یکه بدونم، حاال هم بکش کنار که م ستیگفته بعدشم اصالً برام مهم ن یچ یدونم مرتض یاوالً که من چه م-
 .خوام رد شم
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بود که با حرکت انگشتم تو هوا و با لحن  ستادهیروم ا یجلو یواریبا همون ژست دست به کمرش مثل د اما
که همه  یزنم جور یکنار داد م یاگه از سر راهم نر ست،یقبل ن یدفعه مثل دفعه ها نیا»گفتم: یزیآم دیتهد

 «.همه آشکار بشه یواسه  تیبفهمن و ظاهر واقع

 یبکن، حاال م یخوا یم یپس هر کار یبر دمیاجازه نم یکه تا حرف نزن یدون یسوگند م»کم گفت:و مح قاطع
 .شنوم ی. خب منتظرم میبزن داد بزن، اصالً هر چ غیج یخوا

 .زدم یزیتمسخر آم لبخند

 ؟یدون ینم یعنی-

 یلیخ»شد گفت: یصداش حس م یکه تو یتیبه چپ و راست تکون داد و با تر کردن لب هاش با عصبان یسر
 «.کنم یسؤال م گهیجور د هیخب باشه 

 :دیعبوسش پرس یگره خورده و چهره  یدر ادامه با ابروها و

 ه؟یچ یخاستگار نیا ی هیقض-

تاز شده بود و چه قدر تند رفته  کیخودش  یچه قدر واسه  یکه مرتض یاز حرفش جا خورده بودم، وا یحساب
 !بود

 نیمثل ا یبه حرف هاش فکر کنم رو عنوان کرده باشه ول شتریقراره ب نکهیوع اخودم فکر کرده بودم فقط موض با
 .تاخته بود یادیکه ز

که حرصش  نیا یلجباز برا یهشت و نه ساله  یبچه  هیفکر فرو رفتم و باز هم اون لحظه مثل  یرو تو یا قهیدق
گل کرده بود دست هام  یحساب طنتمیکه ش یحماقتم، در حال یرو یکنم با پافشار تشیکم اذ هیو  ارمیرو در ب

خطا  دنیدانستن و پرس گنیکه م یدیشن وجمله ر نیتاحاال ا»گفتم: یرو به کمر زدم و با تمسخر و حاضرجواب
 «است؟

 :هم قرار داد یکرده و پلک هاش رو رو یخنده ا تیعصبان با

و نکن و مثل آدم جوابم یقدر با کلمات باز نیگم ها، پس ا یبهت م یزیچ هیسوگند به قرآن اعصاب ندارما -
 نه؟ ایداره  تیخوام بدونم واقع یبده م

 :گفتم یشخندیهمراه با ن یاوردم با بدجنس یکه ادا درم یدرحال

 «.یرسیاونوقِت که به جوابت م یاش رو حذف کن "نه ای" یتون یتونم بهت بکنم، م یم یکمک هی خب»

 .زد تیاز سر عصبان یلبخند باز

 آره؟ یم انداختدس-

 .فکر کن حاال هم برو کنار یهرطور که دوست دار-

 .هنوز حرفم تموم نشده-
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 .خوام برم یمن تموم شده و م یاما حرفا-

دستش گرفت  یمحکم مچ دستم رو تو یناباور نیخواستم از کنارش رد بشم که در ع یبا گفتن اون جمله م و
 .انگشت هاش قفل کرد نیو ب

 یکردم از گرما یکردم. حس م یکه کرده بود فقط نگاهش م یزده از کار رتیرو شوکه و ح یا قهیدق چند
اندازه سرتا پام  یب یبرق بهم وصل کرده بودند چرا که حرارت انیدستش، دستم در حال سوختنه، انگار که جر

بلند  یت کردن نفسبود با فو دهتاب ش یب یکیکردم قلبم رو که باز از اون همه نزد یم یرو گرفته بود و سع
کردم آخه  یسرخ شده بود دوختم. واقعاً درکش نم یحساب تیآروم کنم. نگاهم رو به چشم هاش که از عصبان

 !اون چش شده بود

 !رو بفهمم و درک کنم نکنه واقعاً دوستم داشت تشیاون همه عصبان لیتونستم دل ینم چرا

و نگران بودم. با  دمیترسیم یحساب نهیاون وضع بب یتوسر برسه و ما رو  یکه کس نیاز ا یبودم و از طرف جیگ
و ول کن بذار برم دستم یچه کار نیا»کشنده آهسته و مضطرب گفتم: یبه اطراف با رعب و استرس ینگاه

ً  یبد م نهیب یم ادیم یکیکنم االن  یخواهش م  «.شه لطفا

 .اش بهم زل زد یپر خشم و سراسر جد یچهره  با

 .ستیمهم ن-

 .نگاهش کردم ریگرد شده ام از تح یو واج و با چشم ها هاج

 ؟یرفتارت هست یاصالً متوجه  ؟یگ یم یچ یفهم یزده به سرت م-

 .رو به باال انداختم یا شونه

 ؟یکن یداره بتو چه، اصالً چرا دخالت م یبه توچه ربط یفهمم مرتض یواقعاً نم-

هه کم کم داره باورم »به روش، گفتم: یشخندیپر تمسخر و ن یکرد که بعد از نگاه یو متالطم نگاهم م یعصب
 «!چرته زیچ هیدونم  یکه م نیبا ا م،یشه که واقعاً نگران یم

 جیگ یکرد و اون سکوتش حساب یرنگش نشسته بود نگاهم م یقهوه ا یچشم ها یکه تو یبا خشم همچنان
باغ  یرو که تو ییخواست تمام حرف ها یلم مکردم؛ د یچشم هاش نگاه م یتو یرگیو کالفه ام کرده بود. با خ

خورد  یرحم یبا ب یجور اونکه  یقلب یطور تالف نیکنم و هم یتالف یجور هیروز چهلم آقاجون بهم زده بود 
که  یو در حال یزدم و با باال دادن ابروهام با لحن لج درار یفکر پوزخند نیکرده بود و در هم شکسته بود. با ا

من هست نگفته بودم؟  یزندگ یهم تو یبهت گفته بودم که کس»کردم گفتم:  یم دیتأک "داداش"کلمه  یرو
 نمی! ببیمونه خودت گفت یمثل داداشت م یباشه مرتض یهر چ یخبر خوشحال بش نیکردم با ا یاوم فکر م

 «؟ینیو ببداداشت هیخواد خوشبخت یدلت نم یعنی

 .دیهم فشار داد، با حرص غر یت و محکم روجمله ام چشم هاش رو بس نیگفتن ا با

 ؟یو درارلج من یخوا یم-
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 .دمیتمسخر خند پر

 تو مهم شده؟ یقدر واسه  نیمسئله ا نیچرا ا نمیاصالً بگو بب ؟یهست یبکنم مگه تو ک یکار نیهمچ دیچرا با-

 یچ...چه فکر»لبش گفت: یکج رو یلحظه هول و دستپاچه شده و با لبخند هیپرسش اون سؤال حس کردم  با
اونم  ،یکن تیو اذ یریبگ یرو به باز یمن مرتض یخوام به خاطر حرفا ی! من فقط، فقط نمیخودت کرد شیپ

 یتون یوقت نم چیه یگفت ته،نرف ادمی یباغ بهم گفت یرو که تو ییبا من چون هنوز حرفا یفقط به خاطر لجباز
 «.یکن تشیدم اذ یاجازه نم ،یبهش داشته باش یو حس ینگاه کن یا گهیجور د یبه مرتض

 .داد رونیرو کالفه تر ب نفسش

مشت  هیکه زدم فقط و فقط  ییحرفا یاتاقت بهت گفتم، بهت گفتم همه  یسوگند اون روز هم تو نیبب-
 .یرو بهم ثابت کن یزیچ ستین یازیسوگند ن ر،ینگ یمزخرفن گفتم که جد

کردم به  یانداخت. چه قدر ساده و احمق بودم که فکر م یچنگ م نشست و یگلوم م یآروم آروم تو یبغض
 هیاش به من داره اما اون ها همه یاون هم حس دیکردم شا یزنه، فکر م یخاطر منه که اون حرف ها رو م

کردم  یم یکه سع یحال رذهنم ساخته بودم. د یخودم تو یپوچ و احمقانه بود که من برا الیمشت فکر و خ
 :و نگاه مغضوبم لب زدم یبغضم رو فرو بدم با دلخور

 .ندارم یقصد نیکنم؟ من همچ تشیخوام اذ یم یکن یچرا فکر م-

 .رو سکوت کردم و با حرص ادامه دادم یا قهیدق

 ست؟ین یکاف نیا هیبه حرفاش فکر کردم و نظرم عوض شد چون اون آدم خوب و صادق-

رو  یهمون نه ا دیو با ستین ینه کاف»صورتم گفت: یتو یزینگاه تند و ت اورد و با خشم و کیرو نزد صورتش
 «.شه ینم دواریباز ام یطور نیا ،یبهش بگ گهیبار د هی یبهش گفت کیبوت یقاطع تو یلیکه اون روز خ

 .نگاهش کردم قیعم یکردم و با اخم زیهام رو ر چشم

اون قدر  میجد یلیواضح بهت بگم من خ یلیرو خ یزیچ هی! بزار ؟یکن لیحرفات رو به من تحم یدار یچرا سع-
 .تونه مانع ام بشه یکس هم نم چیه یفکرش رو بکن یتون ینم یکه حت یجد

 زیکه حرفام دروغ بوده، باشه همه چ یبه من ثابت کن یخوا یم یکن یباهاش باز یخوا یتو فقط م یگیدروغ م-
آدم  هی یخود یکردنِ ب دواریام ست،ین یبچه باز نیجلوتر نرو، سوگند تمومش کن ا نیاما از ا یرو ثابت کرد

 .کنن یکار رو باهاش باز نیکنه، نکن ا یمونه نابود م یمثل پتک مرگ م

شدم  یحماقت و اشتباهم مصمم م یرو شتریگفت من هم ب یم یمرتض یاش برا یاز نگران شتریچه قدر ب هر
 یجد یلیخ میوگرنه تصم هیدندگ هیو  یلجباز یزنم فقط از رو یکه م ییه حرف هادونستم هم یرو م نیالبته ا

کردم حماقتم  یرو نم فکرشوقت  چیکنم اما ه تشیکم اذ هیخواستم من هم مثل اون  ینداشتم و فقط م یا
کردم و  یوقت نم چیاون کار رو ه دیگشتم شا یکه اگه به عقب بر م یبشه طور کینزد تیاون همه به واقع

 .زدم ینم یاون حرف ها رو به مرتض
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دلم رو شکونده بود کاش فقط  یمرتض یاش واسه  یو نگران یبودم و چه قدر که اون همه دلواپس ریدلگ ازش
لب هام جا خوش  یتلخ گوشه  یدرصد. لبخند هیکرد فقط  یسرزنشم م یدرصد به خاطر خودم اون جور هی

 .چشم هاش زل زدم یکرد و تو

 یکنم چون جواب ینم تشیرو بهت ثابت کنم و مطمئن باش که اذ یزیخوام چ یور که گفتم من نمهمون ط-
 .ستیتو ن یبدون که اصالً به خاطر حرفا نمیکنف بشه و ا یکه مرتض دمینم

 .کرد یا نانهیب زیر نگاه

 ه؟یچ یکه راه انداخت یباز نیرفتارات و ا لیدل نیپس ا-

 گهیبا کس د یهم به خاطر لجباز دیشا»گفت: یبا پوزخند ارهیخواست حرص من رو درب یکه م یدر ادامه طور و
 « ...یا

 .حرفش رو قطع کردم تیادامه بده و با عصبان نذاشتم

 .حاال بذار برم میکه زد میمثل آدم حرف بزن یگفت یکن یم یرو ادهیز یدار گهید-

 .فشرد شاریدستش ب یتوجه و خشم آلود نگاهم کرد و مچ دستم رو تو یب

به خاطر... به خاطر  یدیهمه به خودت رس نیکه امشب ا نیو ا شیآرا نیلباس، ا نیسر و وضع و ا نیپس ا-
 !اونه نه؟ پس نظرت درموردش عوض شده

 «.خوبه، خوبه»زد گفت: یکه با خودش حرف م یدر حال یو عصب کهیت کهیت یبا خنده ها و

 ً  !شده بود وونهید رسما

اورد مچ  یکه به دستم م یبود و با فشار دهیفا یتالشم ب یبکشم ول رونیم دستم رو از دستش بکرد یم یسع
بکشم با  رونیکردم دستم رو از دستش ب یم یکه هنوز سع یسوخت. در حال یشد م یدستم سوزن سوزن م

 :به چپ و راست درموند و با عجز ازش خواهش کردم ینگاه

مطمئن  گهیآخه، حاال که د یکن یم یجور نیتو چرا ا رهیگ یخدا داره دردم مو ول کن بذار برم به لطفاً دستم-
 .دست از سرم بردار بذار برم گهیکنم پس د تشیخوام اذ ینم یشد

 .بذاره برم اد،یب یکس نکهیخواستم قبل از ا یلحن التماس و خواهش شده بود و همچنان ازش م یحساب لحنم

 نیرفتارا و ا نیاز ا گهیکجا رفتن! من د هوی نایا گنیاصالً نم نه،یب یم ادیم یکیکنم االن  یخواهش م ربدیه-
 تونم بفهمت؟ یچرا نم یکن یم یجور نیتو خسته شدم چرا ا یها ییزورگو

نافذ که تا عمق قلبم نفوذ کرده بود  ییکرد، نگاه ها یزدم اما اون فقط بهم زل ده بود و نگاهم م یحرف م من
که  ینتونم در برابرش مقامت کنم. در حال گهید دمیترس یکه م یو اون لحظه آروم و قرار رو ازم گرفته بود طور

شد که بسته شدند و همراه با فرو دادن  یچ هویدونم  یلحظه تکون داد اما نم یکرد لب هاش رو برا ینگاهم م
از اون  شتریکه ب نیا یزد و برا یم فرو داد. چشم هام از اضطراب دو دو مسخته آب دهنش حرفش رو ه

 .دستپاچه نشم نگاهم رو گرفتم و ملتمسانه لب زدم
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ً  ربدیه-  .لطفاً بذار برم لطفا

کردم آروم دستش رو باز کرد و با رها  یخودم حس م ینگاهش رو رو ینیکه هنوز سنگ یبا اون حرفم در حال و
قرمز شده بود  یکه داشتم از کنارش رد شدم و داخل رفتم. مچ دستم حساب یکردن دستم بالفاصله با اضطراب

دادم با نگاه  یمچ دستم رو ماساژ م که یبود و مثل احمق ها در حال ومدهیدونم چرا از کارش بدم هم ن یاما نم
 .نشست یلبم م یمسخره رو یکردن بهش لبخند

دستش گرفته و قلپ قلپ ازش  یرو تو یچا وانیکه ل یبرگشتم و کنار رخساره نشستم. زهره در حال ییرایپذ به
 :دیخورد پرس یم

 !د؟یطول کش یلیبود آخه سوگند خ یتلفن ک-

ند سحر بود سالم رسو»کم رنگ گفتم: یبه خودم مسلط شدم و با لبخند یکم دستپاچه بودم. کم هیهم  هنوز
 «.یبه همگ

 :دیو نا آرومم شده بود کنار گوشم پرس شیحال پر تشو یکه متوجه  رخساره

 تو؟ یقدر سرخ شد نیچرا ا یایشده به نظر مضطرب م یچ-

داغ  جانیصورتم که از ه یآروم رو دنشیاون سؤالش نا خود آگاه دستم رو به سمت صورتم بردم و با کش با
 « ...ن»شده بود و گفتم:

 :دیکه حرفم رو کامال بگم سامان پرس نیقبل از ا اما

 ؟یدیرو ند ربدیسوگند ه نمیبب-

 :که بهش نگاه کنم جواب دادم نیچشم هام هول کرده بودند و بدون ا دم،یدهنم رو آروم بلع آب

 .زد یکه داشت با تلفن حرف م نیمثل ا یعنی زهی! چربدیه-

 .حرفم جا خورده بود از

 !ارهیکه ب رهیجا گذاشته و م نیماش یرو تواِ اون که گفت تلفنش -

 هی دیکم خراب کرده بودم و با هیکه  نیباره نگاهم رو باال گرفتم آخ که چه قدر رفتار هام تابلو بود، مثل ا کی
 .کردم یجمعش م یجور

 .تکون دادم یسر

 .برش داشت نیماش یدونم خب فکر کنم از تو ینم-

. به دیرس یبه نظر م یهم اومد و باز رفت و کنار سامان نشست. هنوز هم عصبان ربدیبعد ه ی قهیدق چند
 :دیمحض نشستنش سامان رو بهش پرس

 ؟یزد یحرف م یبا ک-
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 «چه طور مگه؟»کم از اون سؤال سامان جا خورده بود متعجب گفت: هی

 .یزن یبا تلفن حرف م یآخه سوگند گفت دار یچی:هسامان

از  یکیآهان آره، اصالً حواسم نبود با »گذرا به من انداخت و رو به سامان با جمع کردن موهاش گفت: ینگاه
 «.زدم یدوستام حرف م

 یزد یحرف م یبا ک یتلفن ربد،یراستش رو بگو ه»گفت: یزد و به شوخ طنتیبا ش یبا اون حرفش لبخند زهره
 «!یچونیپ یم یو دار یجا خورد یجور نیکه ا

 «.هم جا نذاشته بود نیماش یاش رو تو یاصالً گوش دیباور کن»گفت: هیبا خنده رو به بق و

لحظه از  هیتمام که  یهم با بدجنس نایکه زهره زد م یشدم. با حرف یم دیکه از استرس مدام سرخ و سف من
 «!نهیرو بب یرفته بود کس دمیخب شا»و جا خوردم گفت: دمیترس یحرفش حساب

 !بود؟ دهیما رو د یعنیکه زد وا رفتم  یحرف از

 «ه؟یمنظورت چ»تنگ کرد و گفت: یچشم مینگاه کردم که اون هم انگار متوجه منظورش شده بود. مر ربدیه به

 «در آره؟ یاومده بود جلو ینکنه کس ربدیه نمیبب»گفت: ربدیرو به ه یبا پوزخند و

 «.منظور گفتم یمن ب»ادن آب دهنش مضطرب گفت:کرد که اون هم با فرو د ینگاه م نایبه م تیعصبان با

نه مثل »کرد در ادامه حرف دخترا گفت: یطنتیپر ش یاش بود خنده  یگرم گوش یهم که سرش حساب نیحس
 «.که داداشمون راه افتاده نیا

حرف بزنه خب  یاصالً به شما ها چه که رفته باک»گفت: یبا باال گرفتن سرش رو به ماها با لحن خنده دار و
 «هست؟ یدر مشکل یجلو اریاش رو ب یواال، دوست داشته کار خصوص هیمسائل کامالً خصوص نیا

 ربدیبه ه یعبوس و اخمو بود. با خنده چشمک یکه حساب ربدیخنده البته به جز ه ریزدن ز یاون حرف همگ با
 «جون؟ ربدینه ه»زد و با غنچه کردن لب هاش گفت:

 یو خصوص یشخص ینه من مثل تو مسئله »تو همش گفت: یتمام و چهره  یصلگحو یبا ب نیحس درجواب
 «.قدر هم حرف مفت نزن نیو ببند و اندارم لطف کن دهنت

عوض کردن اون بحث  یمضطرب من، برا یبه چهره  یشده بود و با نگاه هیقض یانگار متوجه  رخساره
 «.خوان شام رو بکشن یکمک م میبر دیبادخترا  نیکه بود پاش یو هر چ یحاال هر ک دیولش کن»گفت:

از جاشون بلند شدند و سمت آشپزخونه رفتند البته به جز من که مدام  نایم یو حت میبا اون حرف زهره و مر و
وجه فرصت  چیبود اما اگه متوجه شده بود به ه دهیفهم یزیکه زده بود. واقعاً نکنه چ یبودم و حرف نایتو فکر م

 یا دهیموند مخصوصاً بعد از اون کش ینم اکتس یطور نیکرد و ا یداد و باز همه جارو پر م یرو از دست نم
 !هوا پرونده بود یرو یجور نیهم یزیچ هیکه بهش زده بودم پس باز هم 

شده بود و مرتب  رهیخ زیگرفته و درهم به م یا افهیبا ق ربدیو سامان گرم حرف بودند اما ه یمرتض ن،یحس
 .بود که رخسار به طرفم اومد ربدیچرخوند. حواسم به ه یانگشت هاش م نیب یاش رو با کالفگ یگوش
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 پس؟ یایچرا نم-

کار  یبدبخت رو چ»دندون هاش گفت: یآروم و از البه ال یلیخ ربدیبه ه یرد نگاهم رو گرفت و بعد از نگاه و
 «قدر تو خودشه؟ نیکه ا یکرد

 .هم قرار دادم یو روباال انداختم و پلک هام ر یا شونه

 .دیهم شن ییزایچ هیگفت  ییزایچ هیخودش بود  رینکردم تقص یمن کار-

 .شد، از دست تو سوگند یجور نیا هویگم چرا حالش  یم-

 «.مینیبچ زویم ایپاشو ب»رفت گفت: یکه سمت آشپزخونه م یدر حال و

موضوع شده  نیا یهم متوجه  یمرتض ینظر داشتم و اون قدر کالفه و آشفته بود که حت ریرو ز ربدیه همچنان
 «؟یقد پکر و دمق نیشده تو چرا ا یچ»:دیبود و با برگشتن به سمتش پرس

 .بهم زد یحوصله پلک یب

 .ستین یزیچ-

 .گذاشت زیم یو رو دیکش رونیدستش ب یرو تو یگوش عیسر یهم متوجه شده بود و با حرکت سامان

 تو کالفه شدم معلوم هست چته؟ یمن به جا گه،یبسه د ربدیاِ ه-

 «.دیکن یم وونهیشما ها آدم رو د گهید ستین یزیبابا چ یا»گفت: ینگاهش رو باال گرفت و با تشر یشاک

 !تعجب کرده بودم آخه چرا اون قدر اون موضوع براش مهم بود؟ یرفتارش حساب از

بابت عذاب وجدان  نیرو شروع کردم و از ا یلجباز نیاون ا یکرد به خاطر حرف ها یهم چون فکر م دیشا
 !گرفته بود

 .به آشپز خونه رفتم هیکمک به بق یتر از اون از جام بلند شدم و برا کالفه

اون حالش که مسببش هم خوده من بودم،  دنیساکت و کسل بود و من هم با د یهمون جور یمهمون درطول
نبود و  ینخورد. اصالًشب خوب یزیچ یشام هم درست و حساب یموقع  یحوصله شدم. حت یبکسل و  یحساب

 .حالم گرفته شده بود یکل

شدم. مادرجون  نیاومدم و منتظر سوار ماش رونیاز خونه ب عیاز رخساره و تشکر از عمه سر یاز خدا حافظ بعد
که  یالبته قرار شد فرداشب وقت میو بدون مادرجون به باغ برگشت ییبه اصرار عمه زهرا موندگار شد و ما تنها

 .میمادرجون رو با خودمون برگردون م،یعمه گل رخ رفت یبه خونه 

 یبده و باز همگ بیترت یا یگرفته بود مهمون میکه عمه زهرا از همه کرده بود تصم یگلرخ هم به خاطر دعوت عمه
بود که  یخبر نیکردنش با بابا بود و ا یهم آشت لشیاز دال یکی گفت یکه م یو اون جور میدور هم جمع بش

 .برم یکه نتونم به اون مهمون یراه نکرد دایپ یفکر بودم برا یشوکه بودم و مدام تو دنشیواقعاً از شن
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عوض کردن لباسم  یحوصله  یتخت افتادم حت یرو یبالفاصله به اتاقم رفتم. خسته و عصب دنیمحض رس به
 .هم گذاشتم یو شلوغ رو ختهیبهم ر یخسته ام رو با ذهن یرو هم نداشتم و آروم چشم ها

 یایصندل دنیحاضر کرده بود و خودش هم مشغول خورزن بود. سالم کردم و با کش زیم یصبحانه رو رو مامان
 داریب ریصبح بخ»گفت: یزدن لقمه اکرد با گاز  یدستش بود نگاه م یکه تو ییکه به برگه ها ینشستم. در حال

 «.باالخره یشد

 .دمیکش یا ازهیدهنم خم یرو یگذاشتن دست با

 ؟یخسته بودم، شما هنوز کالس نرفت یلیخ-

 نایسوگند امروز ساعت پنج ا ی. راستامی یم رتریکم د هیزنگ زدم گفتم امروز رو  گهیکم سردرد داشتم د هینه -
 .دنبالت امیم

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

 ؟یچ یواسه -

 گهیعمه گلرخت د ی هیمهمون»گفت: یچا وانیدستش بود و با برداشتن ل یتو یهنوز هم به برگه ها چشمش
 «!من زیعز

دهنم و  یرو کندم و با گذاشتنش تو زیم یاز نون سنگکِ رو یشبِ عمه افتاده بودم. گوشه ا یمهمون ادی تازه
 «.امیتونم ب ینماما من »زبونم گفتم: ریآب کردنش ز

 .شد دهیاز برگه ها به سمتم کش نگاهش

 !؟یاینم یچ یعنی-

 .... آهان آزمون... آزمون هم دارمزهیتازه چ امیتونم ب یدرس دارم نم یخب آخه کل-

 .بود گذاشت زیکه کنار م فشیک یها رو تو برگه

کنه از  یشه بابات قبول نم ینه نم ،یشه که تنها بمون یبعدشم نم ستین شتریچند ساعت ب یمهمون نیاما ا-
 .دهیبه خاطر ما تدارک د شتریهم عمه ات ب یطرف

 .باز بهم متذکر شد فشیبا گفتن اون حرف از جاش بلند شد و با برداشتن ک و

 .ینره ها اومدم حاضر باش ادتی-

 .دمیکش یپوف

 ...اما مامان-

 .امشبه هی نینشنوم فقط هم یزیچ گهید-
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هم  هیبق دیشبه باشه! شا هی نیخب از کجا معلوم هم»کردم و با مچاله کردن صورتم معترض گفتم: یاخم
 «!که راه انداختن هیچ گهید ایمهمون نیدونم ا یبدن واال من نم یبخوان مهمون

 .برداشت زیم یاش رو از رو یرو دراز کرد و گوش دستش

 .غر نزن زود آماده شو که اومدم منتظر نشم-

 :رفت گفت یم رونیب کهیدرحال و

 «.خوردن یهست برا خچالی یتو ییزایچ هیخونه  ادیسامان گفت داره م یراست»

 .لب با غر زدن زمزمه کردم ریگذاشتم و ز امیشونیپ یرو رو دستم

 !دیگ یم یگم شما چ یم یمن چ-

درس خوندن به اتاقم رفتم. ساعت دو  یکه کالس نداشتم برا نیبا ا زیاز خوردن صبحانه و جمع کردن م بعد
 هیگفتم  ییمامان گفت تنها»گرفت گفت: یرو سمتم م تزایپ یکه جعبه ها یبود که سامان هم اومد. در حال

 «.رمیناهار بگ یبرا یزیچ

 .بود خچالی یتو ییزایچ هیممنون اما -

 یبهداشت سیشستن دست و صورتش سمت سرو یکه برا یمبل گذاشت و در حال یاش رو رو یدست فیک
 «!یدوست داشت یلیخ تزایتو که پ»رفت گفت: یم

 .گفتم یکه تو زحمت افتاد نینه به خاطر ا-

 .کرد یا خنده

 .فتادهیتا از دهن ن شونمیباهم بخور نیهم شده! بدو بش یچه تعارف نشیاوه بب-

بعد از خوردن ناهار سامان با لپ تابش مشغول شد تشکر کردم و جعبه ها رو به آشپز خونه بردم.  یلبخند با
 .و من هم خودم رو با کتاب هام سرگرم کردم

اومدم سامان  رونیبه پنج نمونده بود. از اتاق ب یزیگذشته بود و مدام چشمم به ساعت بود چ یسه ساعت دو
 .دیسمتم چرخ نه،یآ یاز تو رمیتصو دنیکرد. با د یبود و موهاش رو درست م ستادهیا یقد نهیآ یجلو

 !یدیفکر کردم خوب-

 تو؟ یریخوندم کجا م ینه داشتم درس م-

 ن؟یایخونه عمه گل رخ مگه شما نم امیچند جا کار دارم شبم م هی رونیب رمیدارم م-

 ً  .شونه باال پروندم ناچارا

 .میدنبالم با هم بر ادیچرا خب، مامان قراره ب-

 گرده؟ یمامان نگفت ساعت چند بر م-
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 .ادیاالناست که ب گهیچرا د-

 .منتظر مامان بمونم ییآخه گفتم اگه تنها-

 .نه تو برو نگران نباش-

 .دیکش یچشمش گذاشت و باز موهاش رو دست یرو رو اشیتب نکیع

بهم زنگ  یداشت یمواظب خودت باش کار رمیمن دارن م ادیزنم که زود تر ب یباشه پس بازم به مامان زنگ م-
 .بزن

 .باشه ممنون-

 مین یریعصر بود که مامان با تأخ می. ساعت پنج و ندمیدراز کش ونیزیتلو یجلو یراحت یرفتن سامان رو با
کم هم اخمو  هیطور  نیکه هنوز آماده نشده بودم متعجب و هم یمن در حال دنیساعته باالخره اومد. با د

 «؟یپس چرا آماده نشد»گفت:

 .امیمن که گفتم نم-

 .ونه باز کردمانتوش رو دون د یها دکمه

 یات ناراحت مجارو نه؟ خب عمه نیاون وقت ا یاومد نایرخساره ا یخونه  شبیسوگند بچه نشو، زشته د-
گم که به خاطر تو بوده و  یم دیتونم که تنهات بزارم! عمه ات هم اگه پرس ینم رمیمنم نم یایشه اصالً اگه ن

 .یبد یجور هیجوابش رو  دیخودت با

 .بلند شدم یراحت یکلنجار رفتن با مامان با حرص از رو یبعد از کل باالخره

 .حاضر شم رمیخب االن م یلیخ-

 «.رمیگفتم که نم رینگ افهیقدر ق نیحاال ا»و گفت: دیاتاقم قدم برداشتم که خند سمت

 .فقط حوصله ندارم جواب عمه رو بدم ،یا افهیچه ق-

 .به روم زد یلبخند

 .پس زود باش مامان جان-

خورد  یم نیبود و از کمر هم چ یهاش پفک نیکه آست رهیت یبه رنگ آب ییآماده شدن به اتاقم رفتم. مانتو یبرا
بود، ست کردم.  میهم رنگش مال یلیرنگ که خ یساتنِ آب یبه همراه روسر ینود سانت ینیبه تن کردم و با ج

درشتم  یرنگ پشت چشم ها یآب یا هیکردنشون، جلوم انداختم و سا سیموهام رو از وسط فرق کردم و با دو گ
 .اومد و صورتم رو روشن تر کرده بود یبه لباسم م یکه حساب

 رونیکه آماده شدم از اتاق ب نیگذاشتم. هم فمیعطرم رو بر داشتم و بعد از زدن داخل ک ی شهیآخر هم ش در
سوگند  یایب یخواست یحاال خوب بود نم»کرد و با تکون دادن سرش گفت: یخنده ا دنمیاومدم. مامان با د

 «!دهیچه قدر هم به خودش رس نیخانوم، هوم بب
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خودتون  د؟یبش یکار کنم که شما راض یچ دیمادر من، االن من با»دلخور گفتم: یو با لحن ستادمیبه کمر ا دست
 «.آماده شم دیگفت

 .زد یلبخند

 .کردم ها یم فیخب غر نزن و بد اخالق هم نشو داشتم ازت تعر یلیخ-

 .شونه ام انداختم یرو رو فمیک بند

 رفتن؟ یواسه  ستیگم زود ن یم-

 .رو مرتب کرد شالش

 .میات کمک کنحداقل به عمه م،یهست بدو بر رمینه اتفاقاً د-

 یساعت بعد با رو به روه کیکه سوار شدم حرکت کرد که حدود  نی. هممیرفت نییپا گهیبا اون حرف با هم د و
 .میدیعمه رس یخونه  یجلو ک،یبا تراف

که اومده بودند. عمه تنها بود  میبود یینفر ها نیمامان باز هم جزئه اول یعجله  یجا بود که با همه  نیا جالب
تدارک شام و کار  یهمراه مامان برا یگرم ییِ شلوغ. بعد از استقبال و خوش آمد گو یو آشپزخونه هم حساب

دستم بود  یکه تو ینشستم و با کنترل ونیزیتلو یجلو نییسالنِ پا یشب به آشپزخونه رفتند. من هم تو یها
اون همه  گهیدونستم رخساره و عمه زهرا چرا د یحوصله بودم و نم یکردم. ب یور و اون ور م نیشبکه ها رو ا

آشپز خونه بودم که با  کیرو خاموش کردم و به طرف آشپز خونه قدم برداشتم. نزد ونیزیکرده بودند! تلو رید
 ییها زیچ نیهمچ هیو  ی. انگار که داشتند درمورد خاستگارستادمیسر جام ا عمهمامان و  یحرف ها دنیشن

 !زدند یحرف م

ً یدق اما  .کنجکاو شده بودم یزدند و حساب یحرف م یا یو درمورد چه خواستگار هیدونستم منظورشون چ ینم قا

خوشش  هیخودش چ نایحاال نظر م»عمه گفت:کردم که مامان خطاب به  زیکم ت هیتر رفتم و گوش هام رو  جلو
 «اومده؟

 .دونه یدونه آرزو جان، چون فقط داداش م ی:هنوز به اون صورت نمعمه

کم از هم  هیهم که با ترمه جون و باباش داره بهتره  یناسازگار نیبا ا هیدختر خوب نایخوبه م ی:آهان ولمامان
 .شون باشهکه قسمت یدور شن، به هر حال هر چ

 .فتهیبراش ب یخوب یکم تنده انشالله که اتفاقا هی:آره اخالقش عمه

و با افت  دمیفهم ینشست، حال خودم رو اصالً نم امیشونیپ یرو یبه تند یبودم و مبهوت؛ عرق سرد جیگ
 بود؟ نایو م ربدهیمنظورشون ه یعنینشستم اما  نیزم یسر خوردم و رو واریفشار کنار د

 !اشتممکن بود، امکان ند ریغ نه
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سرم خراب  یرو ایلحظه تمام دن هی یسرم که رو به انفجار بود گذاشتم و محکم فشارش دادم. تو یرو رو دستم
باال و  یکه به سخت یکرده بود و نفس دایپ فیخف یلرزش یاومد و لب هام با ناباور یشده بود، نفسم باال نم

 ...و او... اون ... نه ناینداشت، اونم م کانام دم؛ی. تلخ و ناباور خندشدیام فشرده م نهیشد و به س یم نییپا

جمع و  یزدم که همون موقع عمه صدام زد. به زور خودم ر کم واریبه د نیزم یبلند شدن از رو یرو برا دستم
 نییکه سرش رو پا یمتعدد به آشپز خونه رفتم. عمه در حال ینفس ها دنیو کش قهیجور کردم و بعد از چند دق

اون جا  یتنها نشست نیما بش شیپ ایسوگند جان ب»کرد گفت: یتخته خورد م یها رو رو یبزگرفته بود و س
 « ...که چ

مثل گچ  ده؟یعمه چرا رنگت پر یسوگند جان خوب»زده گفت: رتیباال گرفتن سرش حرفش نصفه موند و ح و
 «!شده صورتت

بود به طرفم برگشت. نگران  ییظرف شو نکیس یها تو وهیاون حرفش، مامان هم که مشغول شستن م با
تونستم حرف بزنم.  ینم یو منگ بودم و حت جیسمتم اومد. گ عیسر یلیآب خ ریبهم کرد و با بستن ش ینگاه

 یوانینگران شده بود و عمه با ل یو رفتارم رو درک کنم. مامان حساب تیتونستم موقع یهنچنان شوکه بودم و نم
 .آب به طرفم اومد

 .آب بخور نیکم از ا هی ریبگچت شد عمه جان  هوی-

 .دستش گرفت دلواپس نگاهم کرد یدستم رو تو مامان

 مامانم؟ یتو نکنه فشارت افتاده، سوگند خوب یکرد خیقدر  نیچرا ا-

 یزیچ»آروم گفتم: ییخوردم و باالخره با صدا وانیل یکم از آب تو هیگرفته بودم  یکه دستم رو به صندل یحال در
 «.خ... خوبم ستین

 .شماتت بار نگاهم کرد مامان

باشه واال  یو خستگ هیخواب یفکر کنم از ب دهیذره به خودش استراحت نم هیاز بس که سرش تو کتابه و درسه -
 !دارهیگلرخ جون شبانه روز ب

آخه عمه جان »گفت: میمال ینرم و سرزنش یو با اخم دیبازوم کش یهم با اون حرف مامان، دستش رو رو عمه
 «؟یکن یو خسته مر خودتقد نیچرا ا

و  ارمشیتوستم فرو ش بدم و نه باال ب یکرده بود و نه م رهیداخل گلوم گ وهیم کیبزرگ  یمثل هسته  بغض
اشک هام رو  زشیر یداشتم و به زور جلو یدیشد یدونم که اون لحظه حس خفگ یراه گلوم رو باز کنم فقط م

 :دیکرد و مضطرب پرس یگرفته بودم. مامان همچنان نگران و مشوش نگاهم م

 االن؟ یبهتر-

خواستم  یکردم و م دییخالص شدن از اون جا، با حرکت سرم حرف مامان رو تأ یکه اصالً خوب نبودم برا نیا با
 یکم دراز بکش که بهتر ش هیباال برو  یخوا یم ومدهین یهنوز که کس»که عمه گفت: امیب رونیاز آشپزخونه ب

 «.دلم زیعز
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 .باال رفتم یبه دستم، به طبقه  یآب قند وانیکرد و به اصرار هر دو با دادن ل دییهم تأ مامان

رمق  یکنه که مخالفت کردم و خواستم به کارش برسه. شوکه و ب میباال همراه یخواست تا طبقه  یازم م عمه
خواست اون جا باشم. سمت در قدم  یدونم چرا اما دلم م یقش بودم و نماتا کیپله ها رو باال رفتم. نزد

اتاقش پا گذاشته  یکه تو یبار نیرو آروم فشار دادم. در باز شد و مردد داخل رفتم. آخر ی رهیبرداشتم و دست گ
 .بودم همون شب تصادف بود و اون خاطره تلخ

تلخ، اصالً  یلیخ یخاطره  هی گه،یتلخ د یخاطره  کیاومدم و باز هم  یبود که باز به اتاقش م یبار نیدوم نیا و
 !شد؟ مگه راحت بود؟ یمگه خاطره م

عمه و مامان هنوز هم تو گوشم بود؛ واقعاً  یتلخ و پر درد. حرف ها یصورتم غِل خورد؛ اشک یرو یاشک قطره
هم در مورد کس  دیبودم شا دهیه شنبود؟ نکنه اشتبا یبودم چ دهیشن نییکه اون پا ییمنظورشون از حرف ها

 !زدند یحرف م یا گهید

شست  یصورتم رو م دیشد یالبیبود و اشک مثل س دهیکرد. بغضم ترک یم اموونهیفکر کردن بهش هم د یحت
لرزش  یهفته به سراغم اومده بودند و شروع شدن دوباره  کیکه بعد از  یعصب یو باز هم همون حمله ها

 رونیو با ب کردمرو جست و جو  فمیک یلرزونم تو یتختش نشستم و با همون دست ها یدست هام. لبه 
رو همراه  وانیدستم بود قرص رو فرو دادم. ل یکه تو یآبِ قند وانیاز داخل جعبه، همراه با ل یقرص دنیکش

عکس اون قاب  دنیافتاد. با د زیم یکنار تخت گذاشتم که چشمم به قاب عکس رو زیم یقرص رو یجعبه 
کرده بود؛  دایسوزش پ یبه طرز وحشتناک بمشدند. دست خودم نبود و قل ریسراز یشتریاشک هام با سرعت ب

 !داشتند؟ تیقیبودم حق دهیکه شن ییزهایچ یعنی

اش فرود اومدند.  شهیش یاشکم آروم رو یبردم و قاب عکسش رو برداشتم، قطره ها زیرو به طرف م دستم
باشه تا سرحد  یا گهیکه جز من با کس د نیخوب نگاهش کردم؛ چه قدر هنوز هم دوستش داشتم و فکر ا

 یبگذرم، با وجود همه  شتونستم از  یطرفه ام اما باز هم نم هیبا وجود اون حس  یکرد. حت یم اموونهیمرگ د
تمام وجودم از اون پرشده بود و تک تک  د،یکش یکار هاش و همه حرف هاش اما هنوز هم دلم براش پر م

گرفت و با همون اسم  یکه فقط با اون اسم آروم م یزدند و قلب یم ادیتابانه فر یبدنم اسمش رو ب یسلول ها
من باشه،  یخواست برا یبهش داشتم و فقط دلم م یبیعج تیکرد. حس مالک یهم متالطم شروع به تپش م

 ...فقط مال من

 .خدا ناله کردم شیپ و ختمیاشک ر تلخ

 !بود خدا یآخه اون چه عشق-

اگه قرار نبود دستم چفت  ،یتابم انداخته بود یدلِ ب ی... اگه واقعاً قسمتم نبود چرا اون همه مهرش رو تواگه
کار  یو اون ها رو اون همه بد عادت کنه... حاال من چ رهیدستم رو بگ یدست هاش بشند چرا اجازه داده بود

 ...یکردم چه جور یتحمل م دیچه جور با ایکردم، خدا یم دیبا

و  حیخوردند، اون لبخند مل یصورتم سر م یمحابا رو یبودم و اشک هام ب رهیهم به قاب عکسش خ هنوز
کار  یکار کرده بود، با من چ یکرده بود... اما اون با من و قلبم چ اموونهید یقاب عکس بدجور یکشنده اش تو
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 یخمارش که وقت یچشم ها شنگش،و ق بیدلفر یکرد، لبخند ها یوجودش رو م یجودم تمنا کرده بود که تمام
 !کردم یخودم رو هم فراموش م یبردم حت یم ادیو همه کس رو از  زیکرد همه چ یبهم نگاه م

 !هاش تیعصبان یصداش... لحن حرف زدنش و حت تمیخوش ر آهنگ

از اون رو دوست داشته باشم  ریبه غ یتونستم کس یکردم، چه طور م یاز ذهن و قلبم پاکش م یچه طو حاال
 !شد یاصالً مگه م

 یکه تموم یسوزوند و اشک یدل و چشم هام رو م شتریبود ب دهیچیاتاق پ یعطر خوش بوش که تو استشمام
 !نبود یآسون زیچ نینداشت. من عاشق شده بودم، عاشق و ا

ها عاشق  نیبودم با وجود همه ا دهیشن شیپ ی قهیکه چند دق ییها طرفه، سامان و حرف هیوجود اون حس  با
 !کردم؟ یم دیکار با یبودم اما چ

تا سرحد مرگ عاشق اون  یشد اونم هم وقت یکنم چون واقعاً نم رونیتونستم راحت اون رو از قلبم ب ینم نه
گرفت  یشتریام شدت ب هیها گر زیممکن بود برام. با فکر کردن به اون چ ریکار غ هیآدم بودم و فراموش کردنش 

 .خوردند یروم به بن بست م یجلو یراه ها ینداشتم و همه  یراه چیشدم. هو از قبل هم درمونده تر 

 نییهام تا پا هیگر یکه صدا نیبه و خاطر ا رمیخودم رو بگ یتونستم جلو ینم گهیکردم و د یم یخفگ احساس
 .کردم و هق زدم هیبالشت گذاشتم و از عمق وجود با درد گر یتلخ صورتم رو رو ید با هق هقنرن

 یشد و ب یاز اون دردِ کالفه کننده سوزن سوزن م امیشونیبه درد اورده بود و پ یسرم رو حساب هیهمه گر اون
از آب قند داخلش  گهیکمه د هی زیم یرو وانیبردم و با برداشتن ل زیکرد. دستم رو سمت م یاندازه گِز گِز م

 یلحظه ا یکه برا یشده بود طور نیریبشدت هم ش یشدن شکرِ اضاف نیخوردم؛ گرم بود و به خاطر ته نش
رو فرو دادم و با کمک گرفتن از لبه  اتشیاش دلم رو زد و حالت تهوع بهم دست داد. آب دهنم و محتو ینیریش
 .تخت از جام بلند شدم یبلند و چوب ی

که داخل درِ اتاقک کار گذاشته شده  یقد نهیاز اتاق بود رفتم و با نگاه کردن به آ یاتاقک پرو که قسمت سمت
 یاصورتم وضع آشفته شم،یآرا زشیو ر هیدونستم بعد از اون همه گر یکردم چون م یکم بررس هیبود، خودم رو 

 تیمثل م ییجورا هیروح شده بود و  یب یبکم جا خوردم، صورتم حسا هی نهیآ یخودم تو دنیکرده. با د دایپ
و خودم رو از  دمیرس یکم به سر و ضعم م هی دیمتوجه حال بدم بشند و با هیخواست بق یشده بودم. دلم نم

 فمیکه همراه داشتم سمت تخت برگشتم. بند ک یشیآرا لیبرداشتن وسا یکردم. برا یاون حال ناجور خارج م
عطر با باز شدنش،  ی شهیپخش و پال شد و ش نیزم یرو لمیکه وسا دمیشتخت ک یبرداشتنش از رو یرو برا

عطر کل اتاق رو پر کرده بود،  ینشستم. بو نیزم یزدم و رو یپلک محکم ی. با حرص و کالفگختیر نیزم یرو
ً یسر برداشتم و  زیم یرو از رو ربدیعطر ه شهیش ظ،یغل یبردن اون بو نیاز ب یدر اتاق رو باز گذاشتم و برا عا

 نیاز جعبه، زم یچند دستمال کاغذ دنیکش رونیبشه و با ب یزیچ یخواستم متوجه  یهوا زدم. نم یکم تو هی
 زیم یدوباره رو یبغض دنیتخت رو با بلع یقرار دادم. قاب عکسِ لبه  فمیرو داخل ک لمیکردم و وسا زیرو تم

درِ  یکه جلو یچرخ دار و بلند یصندل یور فم،یداخل ک شیآرا لیبا وسا هیمحو کردن آثار گر یگذاشتم و برا
بردن اون حالت سرخ و فرو  نیدر از ب یزد و سع یم یبه سرخ یاتاقک پرو بود، نشستم. چشم هام هنوز کم

 .اشون داشتم یرفتگ
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از  یاوردن اون حرف ها باز چشم هام به اشک نشست و از اون بابت حساب ادیو به  نهیآ ینگاه کردن تو با
. دمیبخش یکم سامان م هیکردم و به اون حال مغشوشم  یخودم رو جمع و جور م دیبودم. با یخودم عصب

 .رخساره یشد حت یموضوع م نیا یمتوجه  یکس دینبا

 .رو برداشتم از اتاق خارج شدم فمیام، روح دادم ک هیاز گر دهیکم به اون صورت مرده و ژول هیکه  نیاز ا بعد

زدند و  یآشپز خونه صدام م یبار از تو کی قهیسالن نشستم و مامان و عمه هم چند دق یتو ه،یاومدن بق تا
 .فهموندم که بهترم یرمق بهشون م یب یو لبخند نانیکه نگران نشند با اطم نیا یو برا دندیپرس یحالم رو م

طرفم اومد و سالم  به د،یاز سالن باال نشسته بودم که رخساره از راه رس یکم کم اومده بودند. گوشه ا همه
 :دیمرموز بهم، پرس یحوصله جواب سالمش رو دادم که با نگاه کردن یکرد. دمق و ب

 غرق شدن سوگند خانوم؟ اتیشده نکنه باز کشت یچ هیچ-

تونستم خارج بشم هر  یو دلمرده نم نیغم نفسم رو فوت کردم. دست خودم نبود و اصالً از اون حال غمگ با
 .هر داشتمدر حفظ ظا یچند که سع

 ن؟یاومد ریقدر د نیچرا ا-

 .نشست کنارم

 ن؟یوقته که اومد یلیخ نمی. ببمیمنتظر اونا شد گهیهم کالس شنا بود د یرعلیاومد، ام ریبابا د-

 .شه یم یساعت هی-

بکنه. رخساره و دخترا مشغول  ینتونست سؤال گهیو زهره حرف مون نصفه موند و رخساره همـد میاومدن مر با
 یزیچ یفکر. اصالً متوجه  یهم تو یبودم و حساب زیبه م رهیحرف زدن بودند و من هم با اون حالت مسخم خ

کردند که سردرد رو بهانه کردم.  ؤالو زهره به خاطر اون همه ساکت بودنم ازم س میمر یچند بار یشدم حت ینم
رخساره  یبودم که زمزمه ها رهیکه وسط سالن بود خ یبزرگ زیبه م نشویمتموج و پر یهمچنان غرق در افکار

 .افکارم رو از هم شکافت یکنار گوشم رشته 

 «تو چته هان؟»که متعحب گفت: دمیسمتش چرخ به

 :ادامه داد یبا لحن آروم تر و

 .رو بردن باال فشونیراحت آقا تشر التیبگم که خ دیبا ن،یو زم زیبه م یزل زد یجور نیاگه به خاطر اون ا-

 .قرار لب زدم یکردم و ب زیرو ر چشمم

 مگه اومده؟-

! واال یدوخت زیو به منگاهت یجور نیا یباهاش چشم تو چشم ش یخوا یفکر کردم چون نم یعنیخب آره -
 .که از باشگاه اومده بود آخه ساک باشگاه دستش بود، رفت باال نیمثل ا

 !یتو اتاقش بودم چ دیفهم یشدم. اگه م شونیکم مضطرب و پر هیفکر رفتم و  یاون حرف رخساره باز تو با
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 .هم صدام زد باز

 تو؟ ییکجا یسوگند؟ ه-

 .کردم که متفکرانه نگاهش رو بهم دوخت نگاهش

 شده؟ یزیتو؟ چ یشد بیغر بیقدر عج نیچرا ا-

 :لحن انکار و تکون دادن سرم جواب دادم با

 .کم سردرد دارم هینشده گفتم که  یزینه چ-

اومد  یصورت و راه رفتنش، به سالن باال م یتو یِ شگیهم یشدم که با ناز و کرشمه ها نایم یآن متوجه  کی و
که از قبل بهش داشتم  ینشست. حضورش نفسم رو بند اورده بود و نفرت یمبل یرو هیو با سالم کردن رو به بق

 .شده بود شتریب

به خودم  یداشتم کم یسع قیعم ینفس دنیپر از اشمئزاز و تنفر صورتم رو برگردوندم و با کش یاز نگاه بعد
 .مسلط باشم

 :دیرو به من که همچنان ساکت بودم پرس زهره

 سردردت بهتر شد؟ نمیبب-

به  رهیسبز رنگ و ت یرهنیخرامان خرامان به سالن باال اومد. پ ربدیخواستم جوابش رو بدم ه یکه م نیهم و
کرد. چه قدر هم که  یم ییخودنما یاش حساب یعضالن ی نهیباال س یتن کرده بود که با باز گذاشتن دو دکمه 

و  رهیبگ امهینمونده بود که باز گر یزیچ دنشیاومد و چهره اش رو جذاب تر کرده بود. با د یاون رنگ بهش م
که بود  یدادم و هر طور رونیب یکردم. نفس که بعد از لرزش چونه ام به زور فرو دادم و از گلو ردش یبغض

 :دیکرد پرس یاش نگاه م یگوش یکه به صفحه  یخودم رو کنترل کردم. درحال

 هنوز؟ ومدنیپسرا ن-

 یواال ما که م»در جواب سؤالش بعد از سالم گفت: میداد. مر یلب سالم ریها سالم کردند و منم هم ز بچه
 «شون؟یدیتو ند یعنی. میریسراغشون رو از تو بگ میخواست

 .اش بود یگوش یصفحه  یسرش تو همچنان

 !بود ومدهیباشگاهم که ن نیکردم اومده باشند، واال حس ی:نه فکر مربدیه

 هیشد و با باال دادن  رهیخ شیگوش یگذرا باز به صفحه  یگفتن اون حرف سرش رو باال گرفت، بعد از نگاه با
بو رو چند  نیکنم ا یحس م ،ییعطر آشنا یچه بو»خاص و مرموز گفت: یبا حالت یابروش به صورت کمون یتا
 «!حسش کردم ییجا هی شیپ ی قهیدق

اون  دیاتاقش رفتم وگرنه چرا با یبود تو دهیکه فهم نیمضطرب بودم و مثل ا یرو با استرس تر کردم. کم لبم
 !حرف رو بزنه
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 :هم گذاشت و به من اشاره داد یپلکش رو رو هی زهره

 !دهیچیبوش همه جا پ بیعطر سوگند باشه آخه عج یکنم بوفکر -

 .کرد یخنده ا و

 .کرده یخودش خال یعطر رو رو ی شهیفکر کنم ش-

. دمییلبم رو جو ینگاهم کرد که مضطرب باز گوشه  یا هیآن سرش رو باال گرفت، چند ثان هیاون حرفِ زهره،  با
 :دیبا حالت فکر پرس ربدیکرد و بعد هم رو به ه یبه من نگاه م ریو متح یرخساره هم با کنجکاو

ً یحاال دق-  رخان؟یه یبو رو کجا حس کرده بود نیا قا

اش رو به من بود در  هیکه زاو یمبل یرو که تاش باز شده بود دومرتبه تا زد و با نشستن رو رهنشیپ نیآست
 .یزد یکرد لبخند محو ینگاهم م یچشم ریکه ز یحال

 .هیمال کدومتونه کاف دمیمکه فه نیهم ستیمهم ن-

. معلوم دمیکش یاش شد. پوف یزد و باز مشغول گوش یو جاخورده بهش نگاه کردم که لبخند مرموز متعجب
 .حال خدا رو شکر که اتاقش رو جمع و جور کرده بودم نیاما با ا دهیبود که فهم

رو عقب  میکنار یصندل یبعد از نگاه یبود که مرتض ربدی. چشمم به هنیهم اومده بود اال سامان و حس یمرتض
که  نیاش رو تحمل کنم. مثل ا یکیتونستم اون همه نزد یبود و اصالً نم کیبهم نزد یلیو نشست. خ دیکش

. دیبه سمتم چرخ یا هیکرد. بعد از ثان یم یاز اندازه احساس راحت شیبود و ب دهیدور د یچشم سامان رو حساب
 :دیبشاش پرس یواسشون نبود. آروم و با صورتح یلیبچه ها گرم صحبت بودند و خ

 ؟یخوب-

 ً  یبا لبخند یخواست باهاش حرف بزنم چون واقعاً حوصله اش رو نداشتم و با گرفتن فاصله ا یدلم نم اصال
 «.خوبم ممنون»لبم به ناچار گفتم: یرو یتصنع

 .بهم کرد یقیدق نگاه

 .یایاما به نظر خوب نم-

مبل  یدسته  یاش رو هیبه اطراف انداخت و با گذاشتن دستش پشت سرم و تک ینگفتم که نگاه یزیچ
 «.رو بهت بگم یزیچ هیخوام  یم یراستش رو بخوا»گفت:

راستش »و دو دل بودن گفت: دیکم ترد هیبغل گرفتن دست هام نگاهش کردم که بعد از  یحوصله و با تو یب
 «.ا حرف بزنمخوام در مورد آخر هفته و اومدن به باغ، با باب یم

اون حرف  دنیحوصله ام کرده بود و شن یاش هم سردرد کالفه و ب یدندون هام فشردم. همون جور ریرو ز لبم
 !شده بود یجد هوی زیترم کرد. واقعاً که چه قدر همه چ شونیبرآشفته و پر یحساب یاز مرتض

 .کردم یبچگانه و حماقتم سرزنش م یذهنم خودم رو به خاطر اون لحباز یبودم و مدام تو یخودم عصب از



 

 
481 

 «؟یگ ینم یزیچ»اون سکوتم گفت: دنیکرد و با د یمنتظر جواب، نگاهم م همچنان

 ستیجا جاش ن نیکنم ا یخواهش م یمرتض»نگاهش کردم و آروم گفتم: دمیبه خاطر سردرد شد ملتمسانه
 ً  «.لطفا

 یشده اش به من و مرتض زیر یدرهم و چشم ها یافتاد که با چهره ا ربدیگفتن اون جمله ام نگاهم به ه با
کردم که  یخاتمه دادن به اون موضوع نگاه م یبرا یپر التماسم به مرتض یشده بود. هنوز هم با نگاه ها رهیخ
 :گفت کیبهم نزد ییو ابرو ها یجد یبا چهره ا یهمون لحظه از جاش بلند شد و رو به مرتض یتو ربدیه

 «.باهات دارم یکار هی یایشه چند لحظه ب یم یمرتض»

 .شد دهیکش ربدیسمت ه نگاهش

 ؟یجانم چه کار-

 .رو به سمت باال زد موهاش

 .گم بهت حاال یم ایب-

 یشه بزار یم ستیاگه مهم ن»گفت: ربدینرفتن و بعداً حرف زدن و رو به ه یهمچنان مصر بود برا یمرتض
 «.واسه بعد

باال  یاز جاش بلند شد و همراهش به طبقه  یو بالخره مرتض کردیم یاصرارش پافشار یرو یحساب ربدیه اما
 !واقعاً متعجب بودم ربدیرفت. از اون همه اصرار ه

 .نجاتم داده بود یاز دست مرتض ییجورا هیداشتم چون  تیاز کارش خوشحال بودم و رضا اما

 یلیکردم. خ یشون منگاه یآروم یدادم و با پلک زدن ها یکردند گوش م یکه دختر ها با هم م یبحث به
مبل باز کنارم نسست و رو به  یرو یهم به دنبالش. مرتض ربدیباز به سالن برگشت و ه ینگذشت که مرتض

جا هم  نیهم یونستت ینبود م یموضوع مهم یول»گفت: یینشست با باال دادن ابرو یکه اون هم م ربدیه
 «!یبگ

خب حاال توهم حتماً مهم بود  یلیخ»گفت: یرو به مرتض یگرفتن افهیکردم که با ق ینگاه م ربدیبه ه نانهیزبیر
 «.نگفتم هیبق یکه جلو

 :دیعوض کردن حرف باز پرس یدر ادامه برا و

 ومدن؟یو سامان کوشن چرا هنوز ن نیحس یراست-

 .که خاموشه سامانم که بر نداشت نیخواستم از تو بپرسم آخه حس ی:اتفاقاً من میمرتض

 .رسونن یاال هر جا که باشن باالخره تا شام خودشون رو مح گهی:حتماً با همن دربدیه
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گرم بگو و بخند و  یخنده پرشده بود و همگ یتفاوت نگاهم رو باز سمت دخترا چرخوندم. سالن از صدا یب
ذاشت رو به من  یم زیم یها رو رو وهیکه م یبه طرفمون اومد و در حال وهیصحبت بودند. عمه گل رخ با ظرف م

 :دیپرس

 عمه جون؟ یسوگند بهتر یراست-

 نیبود و هم دهینگاه ها با تعجب سمت من چرخ یهول کردم چون همه  یحساب دیکه عمه ازم پرس یسؤال با
 یمحکم زدم و با کنترل استرس یو پر پرسش روم ثابت شده بود. پلک یکه جا خورده  ربدیتر ه بیطور نگاه عج

 :که بهم قالب شده بود جواب دادم

 .شما خوبم نیاالن بهترم ممنون نگران نباشآ... آره -

 :دیهم جاخورده و مشوش پرس یمن و عمه رد و بدل شد. مرتض نیکه ب ییحرف ها با

 مگه چش شده بوده؟-

 .باال انداخت یشونه ا عمه

 .بود از حال بره کیحالش بد شد و نزد هوی یجان عصر یدونم مرتض ینم-

عمه جون گفتم »خاتمه دادن به اون موضوع گفتم: ی، رو به عمه براهم یو فشردن لب هام رو یزورک یلبخند با
 «.هم نبود البته یمهم زیکه خوبم چ

 .بهم زد یلبخند

 .دلم زیعز یاما خوشحالم که بهتر ینگران کرد یلیخ-

 :دیبالفاصله پرس میرفت. با رفتن عمه مر نییبا اون حرف سمت سالن پا و

 االن؟ یچرا حالت بد شده بود خوب-

کردم با همون اضطراب  یهم فشرده م یکه انگشت هام رو تو ینگاه کنم در حال یکه به کس نیا بدون
 «.رفت فکر کنم فشارم افتاده بود جیکم سرم گ هیخب »گفتم:

 یزیکرد و هرکدوم چ یبهم نگاه م ظیغل یبا تکون دادن سرش سرزنشگر و شماتت بار همراه با اخم رخساره
 یخور یکه م ییگم نکنه به خاطر قرص ها یم»هم گفت: یرو یبا گذاشتن پلک ونیگفتند و زهره هم اون م

 «باشه هان؟

 هویکنف و ناراحت شده بودم و  یاز پرسش اون سؤالش نداشته اما حساب یدونستم قصد بد یکه م نیا با
 یکرد دلم نم یاندازه آشفته ام م یو ب ختیر یبهمم م یخودم رفتم. حرف زدن در مورد اون موضوع حساب یتو

 یبه بعد مدام بخواند سرکوفت اون قرص ها نیکه از ا نیشون رو تحمل کنم و از اپر ترحم یخواست نگاه ها
ام، با لحن  ختهیاون حال بهم ر دنیبا د یکه زهره زد مرتض یبودم. با حرف یو عصب ریرو بهم بزنند دلگ یلعنت

 .کردنگاهم  یاسمش رو صدا زد که با شرمندگ یمتذکرانه ا

 .نداشتم یمنظور دمیخوام فقط سؤال پرس ی:معذرت مزهره
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 .هم فشردم یزدم و لب هام رو رو یظاهر یلبخند

 .ستیدونم زهره جان مهم ن یم-

رفتند. دخترا  هیبق شیپ نییبه سالن پا یهمراه مرتض یا قهیکرد و بعد از دق یهمچنان مشوش نگاهم م ربدیه
 چمیهم سؤال پ یکه کل میکمک به عمه پشت سر هم به آشپز خونه رفتند. فقط من و رخساره بود یهم برا

 .بازش کردم ودماز سر خ یجور هیو  دیکه چرا عصر حالم بد شده بود رو پرس نیا لیکرد و دل

ند و داد یهاشون رو هم که جواب نم یبودند. گوش ومدهیهنوز ن نیشده بود اما سامان و حس دهیشام چ زیم
ِ یسرم ینگران و دلواپسم کرده بود. حت یموضوع کم نیا نگران نشند خبر  هیکه بق نیبه خاطر ا ربدیشام ه ز

ً و خودشون  میشام منتظرشون نباش یگفته بود واسه  ایرو که گو نیدادن حس رو اطالع داد اما کامالً  اندیم بعدا
 .دیرس یچون خودش هم نگران به نظر م گهیمتوجه بودم که دروغ م

چند  یبیاز جمع، از جاش بلند شد و به طرز عج یزنگ خورد و با عذر خواه ربدیه یکه گوش میبود زیم سر
 یرو م یامیپ ایاش و تکون خوردن لب هاش که گو یگوش یبه صفحه  یهم با نگاه یبعد از اون مرتض قهیدق

رفت. حرکاتشون  یورود یت راهروخوند با تشکر کردن از عمه و نصفه گذاشتن غذاش از جاش بلند شد و سم
 یموضوع شده بودم چرا که با وجود اون همه شلوغ نیا یبود و فقط من بودم که متوجه  بیاز نظرم مرموز و عج

برنج از جاش بلند شد و به  سیپر کردن د یکرد. عمه برا ینم یتوجه ا یو مرتض ربدیبه رفتار مشکوک ه یکس
 .آشپز خونه رفت

که به جونم افتاده  بیعج یشد و دلهره ا یم دهیکش نیبود و ناخودگاه سمت سامان و حس ریفکرم درگ همچنان
عمه  یصدا یهمون موقع متوجه  یمشغول خوردن شام بودند و من همچنان مضطرب بودم که تو یبود. همگ

 .شدن در سالن دهیوبو بهم ک قهیکردند و بعد از چند دق یبحث م گهیبا هم د ایکه گو میشد ربدیو ه

دست هاش  کهینگرانش درحال یو چشم ها شیاومد و با تشو یبه طرف عمو مهد مهیبعد عمه سراس یا قهیدق
 «.یافتاده مهد یاتفاق هیچشونه به گمونم که  ستیمعلوم ن نایا»گفت: دیمال یرو بهم م

شده  یچ ا؟یک»جا خورده گفت: یشد که عمو مهد دهیبشقاب افتاد و نگاه ها به سمت عمه کش یتو قاشقم
 «گلرخ جان؟

 زدن،یحرف م ییزایچ نیهمچ هیدر مورد دعوا و  یکه با مرتض دمیخودم شن»گفت: یبا همون دلواپس عمه

 «.هم بدو بدو رفتن ربدیو ه یدعواش شده مرتض یبا کس نیحس ایگو

 !یبلند شده بود و بعدش هم که مرتض زیاز سرم یاون طور ربدیمتوجه بودم چرا ه تازه

 :و عمه مضطرب ادامه داد میکه بودشو یحساب یهمگ

 عی. خواستم مانع بشم که سردمیو شنتر رفتم حرفاشون کیکه نزد نیراه رو مشغول پچ پچند هم یتو دمید-
 .فتهیبراشون ن یوقت اتفاق هیبکن  یکار هیلطفاً  یرفتن. مهد

بود با خشم لب  یعصبان یکه حساب یبلند شدند. عمو محسن هم در حال یبا دلهره و نگران زیاز سر م یهمگ
 .هم، فشرد یهاش رو
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 .کرده یباز چه غلط ستیلنگه معلوم ن یکار م یجا هی ستین شعوریب یپسره  نیا یاصالً وقت-

گرفتم اما  یسامان رو م یکشنده مدام شماره  ی. با دل آشوبه و استرسشترینگران بودند و من از همه ب همه
 یرفتند. رو رونیکنند ب شوندایپ نکهیا یآماده شدند و برا یداد. عمو محسن همراه بابا و عمو مهد یجواب نم

گرفتم اما خاموش  یرو م نیحس یشماره  دامشدم. م یم وونهیداشتم د یوا رفته بودم و از ترس و نگران یصندل
رو گرفتم اما اون هم جواب  ربدیه یداد و باالخره به خودم جرأت دادم و شماره  یبود سامان هم که جواب نم

دلواپس و آشفته بودند اما عمه  یهم حساب هیکردند آرومم کنند. مامان و بق یم یداد. رخساره و زهره سع ینم
 .خودشون رو حفظ کنند یخواستند که آروم باشند و خونسرد یزهرا و مادرجون ازشون م

برگشتند.  یکه بابا، عمو محسن و آقا مهد نیتا اگذشت  شیو پر تشو زیهول انگ یا قهیساعت، چهل دق مین
 یدستش م یکه کتش رو رو یکه عمو محسن در حال میبه طرفشون رفت یبا ورود شون به داخل خونه همگ

 نینشده سر هم یزیچخدا رو شکر  دینگران نباش»دلواپس و پر پرسش گفت: یانداخت در جواب اون نگاه ها
 «.میدیبودن، به موقع رس ینییچهار راه پا

امروز چه قدر کم طاقت و نا به فرمون  یجوونا نیا»پر شماتت گفت: یدر ادامه با تکون دادن سرش و لحن و
کل کل احمقانه رو شروع  هیپرن و  یم گهیو به هم د ارنیجوش م کیکوچ زیچ هیبه خاطر  عیسر یلیشدن، خ

 «.کنن یم

 :دیسعمو رعنا که همچنان دلواپس بود پر  زن

 محسن خان بچه ها خوبن کجان االن؟-

خونه. واال مقصر  انیاالنم دارن م د،یتموم شد رفت گفتم که نگران نباش»مطمئن گفت: یعمو با پلک زدن که
 «.زنگ زده ربدیکرده و به و ه یخانه، باز سامان عاقل نیپسر ناخلف ما حس نیا نایا یهمه 

 «.جان یباهاشو حرف زد، ممنونم مهد یکه کل یآقا مهد»گفت: یرو به عمو مهد و

ً یتقر گهیو د دمیکش یزدند. نفس راحت یموضوع حرف م نیدر مورد ا هیبا مامان و بق همچنان  الشونیهمه خ با
 .دمیراحت کش یهم گذاشتن پلک هام نفس یقلبم گذاشتم و با رو یراحت شده بود. دستم رو رو

 یالک یدید»به سمتم گفت: یآب وانیارم نشست و با گرفتن ل. رخساره کنمیدخترا به سالن باال برگشت همراه
 «.فتادهین یخدا روشکر که اتفاق ینگران بود

دادم. عمو محسن واسه  کهیداشت به مبل ت یفیخوردم و سرم رو که همچنان درد خف وانیل یکم از آب تو هی
خنده  یکرد و صدا یم یجمع عوض بشه باز مجلس رو به دست گرفته بود، مدام هم شوخ یکه حال و هوا نیا

 یلیگرم حرف شده بودند. خ زبا هیکم آروم شده بود و بق هیبود. جو  دهیچیسالن پ یتو یبلندشون حساب یها
 یطرف ورودرفت. در رو باز کرد و خودش هم به  فونیبه صدا دراومد. عمه بالفاصله سمت آ فونینگذشت که آ

جمع،  دنیبا سرگرم د عیسر یلیداخل اومد اما خ ربدیبعد ه ی قهیسالن رفت. چشم هام به در بود که چند دق
 یهم اومدن تو هیبق»که گفت: میبه عمه نگاه کرد یاز پله ها باال رفت. عمه هم پشت سرش داخل اومد. همگ

 هیوقت  هیگفتم  نیکم عصبان هیهنوز هم  دیو داداش سع یآخه مهد ننیبش رونینشستن، گفتم ب قیآالچ
 «.گنیبهشون م یزیچ
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 :دمیپرس شیو با تشو عیاون حرف عمه، سر با

 گه؟یسامانم هست د-

 .آره عمه جان نگران نباش-

 نییعمه از پله ها پا قهیباال رفت. بعد از گذشت چند دق یبه طبقه  ربدیبعد از گفتن اون جمله به دنبال ه و
 :دیحال نا آرومش پرس دنیبا د میکه مر دیرس یران به نظر مو نگ شونیاومد. پر

 اومده؟ شیپ یتون تو همه مشکل افهیشده عمه جون چرا ق یچ-

 «.عمه جون ربدهیبه خاطر ه»فشرد و دل نگرون گفت: لب

 :دیباز پرس میاز حرف عمه، نگاهش کردم که مر متعجب

 شده؟ یچرا مگه چ-

 .فوت کرد یچهره اش بود نفس یکه تو یا یهمون نگران با

 .نمشیکه بب دهیشده اما اجازه نم یفکر کنم دستش زخم-

باره که به جونم افتاده بود به رخساره نگاه کردم.  کی یو استرس یپر از نگران ییگفتن اون حرف با چشم ها با
 زیچ یلیخ دیشا»دستش فشرد و رو به عمه گفت: یآروم دستم رو تو دیمن رو د یرخساره که اون همه نگران

 «.گفت یوگرنه که م ستین یمهم

 .دیاش کش یشونیپ یرو یدست

 .ستین یزیو چ کهیخراشه کوچ هیخودش گفت  یدونم ول ینم-

خودش رو باهاش  یاش که از سر شب حساب یگوش یکه سرش رو از صفحه  یدر حال نایاون حرفِ عمه، م با
اورد  رونیب د،یخند یم زیر زیکردن تند تندش ر پیمشغول کرده بود و مدام هم با نگاه کردن به صفحه اش و تا

خب عمه جون اگه »گفت: نداختا یبه خودش م یکه با عشوه غنج یدر حال ییزگویو رو به عمه با تملق و مج
 «.من برم بهتره دیخواد شما نگران بش ینم دیتا من براش ببرم شا دیهست بد یزیچ یالکل و باند

خواست با حرف  ی. رسماً مدمییهم سا یرو یهم فشردم و دندون یاندازه پلک هام رو محکم رو یب یحرص با
 تمیداشتم عصبان یکنه و موفق هم شده بود چون به زور خودم رو کنترل کرده بودم و سع وونهیهاش من رو د

 .نترل کنم و آروم باشمرو به جوشش بود ک یرو که حساب

 «.دهیو که گوش نمحرف من ،یکن یآره عمه جان خوب م»حرفش گفت: دییدر تأ عمه

اندازه که باعث شده بود سلول به سلو بدنم به  یب یچشم هام رو بسته بودم و حسادت تیاز عصبان همچنان
ً نمفتهیضربان ب شدم.  یحس حسادت خفه م کار کنم چراکه داشتم از اون همه یچ دیدونستم با ی. واقعا

حاال  گردهیشه و برم یم عیمطمئن باش ضا»حال مشوشم شده بود و آروم کنار گوشم گفت: یرخساره متوجه 
 «.نگاه کن
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 یکه دو کف دستم رو به صندل یکه باند و الکل توش بود از پله ها باال رفت و من در حال یا ینیبا گرفتن س نایم
 دیطول نکش یلیرو ضرب گرفته بودم چشمم به پله ها بود و خ نیعذاب آور با پا زم یچسبونده بودم با استرس

ً ی. دقمداو نییدستش دست از پا دراز تر پا یتو یِ نیباهمون س نایکه م که رخساره گفته بود. عمه  یهمون طور قا
 «؟یشد پس چرا برگشت یچ»اومد و گفت: نایبه سمت م ن،ییبه سالن پا یبعد از بردن چا

 هیخب فکر کنم »گفت: یدندون نما و تصنع یبا لبخند یکم هم عصب هیهم بود و  افهیق یکه به نظر تو انیم
در رو باز کرد، گفت خوبه فکر نکنم  یکم آروم تر که شد بعد برم ول هیگفتم بزارم  نیهم یواسه  هیکم عصبان

 «.هیبق شیهم شده باشه شما نگران نباش عمه جون برو پ یمهم زیچ

 یالیلب هام نشست. با خ یرو ضیعر یخوشحال بودم و لبخند نایقدر که از اون موضوع و کنف شدن م چه
 وونهیاتاقش رفته بود حتماً از حسادت د یآروم شده بود چون اگر تو یمبل نشستم. فکرم حساب یراحت تر رو

و رو به عمه خواستم که من  مشدخودم، از جام بلند  یبرا یناباور نیدر ع نایم یبعد از حرف ها ی. کمشدمیم
زد و  یکرد که عمه لبخند کم رنگ یبهم نگاه م رتیپانسمان رو براش باال ببرم. رخساره جا خورده و با ح

 «.یش یناراحت م گهیم یزیچ هی تیوقت تو عصبان هیعمه جان  ناستیحق با م»گفت:

 «.پشت در تا خودش برداره ذارمیدونم اما م یم»گفتم: میمال یاز دست عمه با لبخند ینیجواب با گرفتن س در

 .اصرار نکن سوگند جان یلیخ دهیاجازه نم یدیها رو بشورم اما اگه د وهی:باشد پس منم برم معمه

و حاال خوبه اخالق گند ش نیشده باش ریفکر کنم شما ها از جونتون س»و گفت: دیگفتم که زهره خند یچشم
 «.یش یم مونیپش! باور کن سوگند از رفتنت دیدون یم

که با حرص و  نایزدم و از کنار م یکردند. رو به بچه ها لبخند دنیشروع به خند میبا اون حرف خودش و مر و
دونستم  یزدم و به سمت پله ها رفتم. واقعاً هم نم یلبخند لج درار یکرد رد شدم. با دهن کج یتنفر بهم نگاه م

شدم. موقع باال رفتن از پله ها  یمطمئن م لشو از حا دمشید یم دیممکنه نشون بده اما حتماً با یچه واکنش
شد.  یکه به خنده باز م ییکردم و لب ها یسراسر متعجب رخساره موقع باال اومدنم فکر م یهنوز هم به چهره 

و دو دل شدم؛  دمیترس یالحظه یتعجب کرده بودم. پشت در اتاقش بودم و برا یواقعاً خودم هم از کارم حساب
 با هام داشته باشه؟ یبگه و بر خورد بد همب یزیعاً نکنه چواق

رو گرفته بودم  ینیدست س کیکه با  یبه خودم جرأت دادم و در حال یو دو دل دیکم ترد هیاما باالخره بعد از  و
 :گفت تیو عصبان یحوصلگ یکه با ب دمیرو شن ربدیه یبه در زدم. از پشت در صدا یام ضربه ا گهیبا دست د

 یازی! گفتم که نیفهم یکنم چرا نم یگفتم که خوبم دارم لباس عوض م یهست یچه جور آدم گهیبابا تو د یا»
 «.امیخودم دارم م نییبرو پا ستیها ن یمسخره باز نیبه ا

فکرده  اد،یلوس و مسخره بدم م یکارا نیچه قدر از ا دونهیخوبه م»زد گفت: یکه با خودش حرف م یدر حال و
 «!فرستاده دنبالم نویمن بچه ام که ا

به در زدم  یبود و دوباره با جسارت ضربه ا یازش شاک یحساب ربدیشده بودم چون ه نایدروغ م یمتوجه  تازه
به  یازین گهید امیگم برو دارم م یتو، م یعجب احمق هست»و گفت: دیتر از قبل از پشت در غر یکه عصبان

 «!شه؟ ینم تیندارم مگه زبون آدم حال زایاون چ
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کردم اما چه رابطه  یعمه و مامان فکر م یلحظه از لحنِ حرف زدنش تعجب کردم و جا خوردم. به حرف ها هی
 !داشتند یمسخره ا ی

عمه اون حرف ها رو زده بود نکنه در مورد کس  یپس چه طور ینبودند ول یمیهم با هم صم یلیکه خ نیا مثل
 !متوجه شده بودم یزدند و من اشتباه یحرف م یا گهید

 .به خودم اومدم ربدیه یفکر بودم که با صدا یتو

 ؟یالل شد هیچ-

تخت نشسته بود و در  یرو رهنیدر رو فشار دادم و داخل رفتم. بدون پ ی رهیهمون لحظه بود که دستگ یتو و
باره و مثل برق گرفته ها سرش رو باال گرفت.  کیاش بود با باز شدن در  نهیس یکه نگاهش به خَراش رو یحال

تخت  یرو از رو رهنشیپ عیسر تپاچهدس یهم بعد از نگاه ربدیشوکه و خجالت زده بودم و ه یخودم که حساب
 ییهوی دیبودم، نبا دهیتند تند شروع به بستن دکمه هاش کرد. چه قدر که خجالت کش دنشیبرداشت و با پوش

شدم سرم رو باال گرفتم و با  رهنشیپ دنیمتوجه پوش یگرفته بودم و وقت نییرو پا شدم. نگاهم یوارد اتاقش م
 «.خوام یرو برات اوردم معذرت م نایا»چهره ام بود آهسته گفتم: یکه هنوز تو یا یشرمندگ

م... »کرد و در کمال تعجب گفت: یکم هول شده بود و به خاطر اون لحن حرف زدنش عذر خواه هیهم  خودش
 «.ناستیخوام فکر کردم م یت ممن معذر 

 ً  !پروا شده بودم و جسور یاون همه ب هویچرا  دمیفهم یحال خودم رو نم اصال

هم قرار دادن لب  یبا رو یگذاشتم و بعد از نگاه زیم یرو رو ینیرو پشت سرم بستم و به طرفش رفتم. س در
 «مزاحم که نشدم؟»هام گفتم:

 .باال جمع کرد و به تخت اشاره داد یبودند با حرکت دست ختهیاش ر یشونیپ یخوش حالتش رو که رو یموها

 .نیبش هیچه حرف نینه بابا ا-

باشم. هر چه قدر هم که کم و  ششیکم پ هیخواستم  یو فقط م میخواست باهم جر و بحث کن یدلم نم گهید
و  دیرو بهم مالگرفته بود دست هاش  نییکه سرش رو پا یتخت کنارش نشستم. درحال یکوتاه باشه. رو

 «.کم شلوغش کرده هیفکر کنم  ستین یزیبه مامان گفتم که چ»گفت:

و فوت کردن  یا قهینگاه کردم و بعد از دق زیم یرو ینیزخم کف دستش شدم. به س یلحظه متوجه  هی و
 یلیخودم هم خ یکه برا ییزانو زدم. کار ها نیزم یگذاشتم و خودم هم جلوش رو نیزم یرو رو ینیس ،ینفس
 !کنم ییپروا یکردم که بخوام اون همه ب یبودند و تصورش رو هم نم بیعج

پر  یبا گرفتن دست ها دم،یکش رونیجعبه ب یرو از تو یکردم و بعد از اون پنبه ا یبود. بهش نگاه جیکارم گ از
کردن  زیداشتم، مشغول تم جانمیدر کنترل ه یداغ رو به بدنم منتقل کرده بود و سع یانیحرمش که باز هم جر

بهم  یمحکمش کردم. با بهت و ناباور یا رهیو با گ دمیچیرو دورش پ یزخم دستش شدم. آروم و با دقت باند
خواست از اون حس لذت ببرم.  یکردم و فقط دلم م یکرد. اون لحظه فقط به بودن در کنارش فکر م ینگاه م

دکمه  نیاش که از ب نهیس یبه زخم رو یلحظه ا یگاهم براکردم ن یم یکه بانداژ دستش رو بررس یهمون جور
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چونه اش قرار  ریافتاد. سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. درست ز بود، دایتا به تا بسته شده اش پ یها
بردم.  رهنشیپ یکرد، آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به طرف دکمه ها یتاب و نا آروم نگاهم م یداشتم؛ ب

 یکه م نیآب دهنم باز کردم و هم دنیرو آروم آروم با بلع رهنشیپ یکرد که دکمه ها ینگاه م ریمسخ و متح
 یانگشت هاش گرفت و با رو ونیاش بود، ببرم مچ دستم رو م نهیس یکه رو یخواستم پنبه رو سمت خراش

 یصدا دار و سخت آب دهنش رو قورت داد و مانع شد. ب بیعج یهم گذاشتن چشم هاش با استرس و حال
اش بردم. قلبم متالطم و نا منظم تپش  نهیس یو سمت خراش رو دمیکش رونیتوجه دستم رو از دستش ب

اش  نهیس یزخمش، انگشت هام نوازش گر رو یپنبه رو دنیگرفته بود و صورتم داغ داغ شده بود. موقع کش
اندازه که باعث لرزش دستم شده بود، گر گرفته بودم و ضربان قلبم اون  یب یحرکت گرفته بودند و استرس

تند و  یقرار بود و از نفس ها یب یاز من نداشت و حساب یهزار بود. البته حال اون هم دست کم یلحظه رو
خورد؛  یاش سر م یسبترگ و عضالن ی نهیس ی. انگشت هام همچنان رودمیفهم یرو کامالً م نیصدا دارش ا

داشته  ییخواست توش جا یکه دلم م یشد، قلب یم نییکه قلب نا آرومش با شدت باال و پا ییست جادر 
 .من بتپه یباشم و فقط برا

 یقلبم رو شعله ور تر. من به اون آغوش و سر گذاشتن رو شیلمس اون تن از حرارت ذوبم کرده بود و آت حس
 یها وارهیبزرگ شده بود و د یکه مثل حسرت یایقرار یقرار؛ ب یاندازه ب یمردونه محتاج بودم و ب ی نهیاون س

هم  یکرد. با هر بار لمس کردنش چشم هاش رو محکم رو یم یانداخت و زخم یچنگ م یرحم یدلم رو با ب
متالطم  یدونم حساب یتونستم بفهمم و فقط م یاش رو نم یتاب یاون همه ب لیبست. دل یداد و م یفشار م

همون خراش  دنیحال باز د نیبود اما با ا کیخراش کوچ هیفقط  یعنینبود  یقیعم یلیزخمه خقرار بود.  یو ب
و با اون فکر و  کردمیکار م یافتاد چ یبراش م یکردم که اگه اتفاق یفکر م نیکرد و مدام به ا یم تمیهم اذ

صورتم  یدردمند که از رو یشدم. درآخرهم قطره اشک یها م وونهیبست و مثل د یم خیمغزم در آن واحد  الیخ
 یهم نم یاعتراض یکرد حت یدستش فرود اومد. هنوز هم از کارم متعجب بود و فقط نگاهم م یسر خورد و رو

 .اشک آشفته سرش رو باال گرفت یاون قطره  دنیاما با د دکر 

خره آروم و ملول باال یرو پرسشگرانه و با حالت نا آروم و مشوشش بهم نگاه کرد و بعد از سکوت یا قهیدق چند
 :دیپرس

 ؟یکن یم هیگر یچرا دار-

تونستم  یکه م ینداشتم طور یاِبا و واهمه ا زیچ چیبرام مهم نبود و از گفتن ه یچیدونم اما اون لحظه ه ینم
و حرکت  دمیکش یاش آروم آروم م نهیخراش س یکه پنبه رو رو ی. درحالارمیرو به زبون ب یممکن ریهر حرف غ

 :لب زدم م،صورت یاشک رو یبعد یراحت و با فرود اومدن قطره ها یلیدادم خ یم

 .دمیترس یلیچون خ-

 :دیتلخ پرس یهم با لبخند یقشنگ و خوش رنگش نگاهم کرد و بعد از فشردن دندون هاش رو یچشم ها با

 ...دیشا ایهمراهمون بودن  یکه سامان و مرتض نیچرا؟ نکنه به خاطر ا-

خواست بحث  یداد. باز هم م رونیموهاش ب یتو یبا چنگ یکالفگ ونیادامه نداد و نفسش رو م گهید اما
رو نداشتم و حرف زدن در مورد اون موضوع اصالً  یبحث نیهمچ یرو وسط بکشه که من اصالً حوصله  یمرتض
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 یدندون، شور ریز لب هام دنیکه با کش یاشک یشده بودم و قطره  ریکم دلگ هینبود. از حرفش  ندیبرام خوشا
داد  یربط م یمن اون بود و اما اون همچنان حرف رو به مرتض یحس کردم. تمام دل آشوبه  یاش رو به خوب

کرده بود و با  دایپ فیخف یکرد. چونه ام لرزش یهم فشرده م یسوزوند و تو یقلبم رو م یموضوع حساب نیو ا
 « ...ت یسامان، برا یبرا دم،یترس فتهیبراتون ب یاتفاق که نیاز ا»هم گذاشتن پلک هام آروم گفتم: یرو

 .بغض حرفم رو فرو دادم با

 .همه یبرا-

ها مهربون و آروم شده  هیلب هاش نشست. چه قدر که اون لحظه ها و ثان یگوشه  یو قشنگ حیمل یلبخند
 .نگاهم شد رهیبود و چه قدر که من اون حالتش رو دوست داشتم. با همون لحن و حالت مهربون چهره اش خ

 .خوام یشدم معذرت م تیکه باعث ناراحت نیاز ا-

 .اش آروم زمزمه کردم نهیزخم س یرو دنشیکردم و با کش یرو الکل پنبه

 ؟یدرد دار-

 .کهیخراش کوچ هینه گفتم که فقط -

برام  یلیکه خ یکرد. نگاه ینگاهم م یرگیرو باالگرفتم و نگاهش کردم اون هم بهم زل زده بود و با خ سرم
تا خود صبح ادامه داشته باشه و من هم همون جا  یخواست ساعت ها و حت یو گنگ بود و دلم م بیعج

 ریپر و س دنشید ازو فقط نگاهش کنم، فقط و فقط بهش زل بزنم، اون قدر که چشم هام  نمیمقابلش بش
کم طاقت  گهید نند،یشده بودند بب زمیخمار رو که همه چ یتونستند اون چشم ها یکه نم ییبشند و روز ها
 .نکنند یتاب یصورتم نچکونند و ب یرو قطره قطره رو ینشند و دلتنگ

خواست  یدلش م ختهیلجام گس یادستپاچه و هول که مثل بچه یطاق شد از اون نگاه سوزان و احساس طاقتم
شده بود و با گرفتن نگاهم از اون . کارم تمام زهیبر رونیبزنه و ذوقش رو ب ادیفر یو سرمست یاز اون همه خوش

 .خواستم از جام بلند شم که آروم زمزمه کرد یتبدار م یچشم ها

 ...نیجا بش نیهم-

داغ شده بودند شک کردم اما درست  اندازهیلحظه به گوش هام که ب هیتعجب کرده بودم،  یحرفش حساب از
باشم با باال گرفتن  دهیکه انگار نشن یحرفش رو تکرار کنه طور یبلند تر یکه با صدا نیا یبودم و برا دهیشن

 «؟یگفت یزیچ»نگاهم گفتم:

 :نامحسوس جواب داد یهاش رو با آب دهنش تر کرد و با طفره و دلهره ا لب

 .نه... فقط تشکر کردم-

 یپس معننداشت  یبود اگه واقعاً بهم حس ریدر گ یحرفش رو عوض کرد اما ذهنم حساب هویدونم چرا  ینم
 بود؟ یاون کار ها و اون حرف هاش چ
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 یادامه  یکرد برا یرو تمنا م دیام یکه ملتمسانه ذره ا یکرد؛ قلب یم دواریرحمانه قلبم رو ام یاون قدر ب چرا
 !دنیو تپ یزندگ

سکوت  یا قهیتخت نشستم. بعد از دق یبلند شدم و باز کنارش رو نیزم یزانو از رو یگذاشتن دست هام رو با
 :دمیآرومم پرس یبا لحن و صدا

 !ستیاتفاق افتاد؟ سامان اهل دعوا ن نیا یچه طور-

 .هم قالب کرد یهاش رو تو دست

کف  زشیکه نوک ت رمیرو بگ نیحس یخواستم چاقو یشده بود، م ریاون هم درگ نیاما به خاطر حس ستیآره ن-
ام  نهیس یرو کمیخراش کوچ هیش سمت خودم گرفتن چاقو و سر و ته گرفتن یو با سماجتش برا دیدستم کش

 .افتاد

زد. کف دستم هام رو با  یبا پاش ضربه م نیزم یکم معذبش کرده چون مضطرب رو هیکردم حضورم  یم حس
 «قرارت ندادم؟ تیموقع یمن که تو»زدم و با فشردن لب هام مردد گفتم: هیتخت تک یانداختن وزنم، به لبه 

 .ابروش رو باال داد یتا

 !متوجه منظورت نشدم یعنی ؟یتیچه موقع-

 .لب باز کردم یا هینگفتن بعد از ثان ایگفتن  یبرا دیهمون ترد با

 .وارد اتاقت شدم ییهویاجازه و  یداخل و من هم که ب ادیب یاجازه نداد نایآخه به م-

 .لب زد یو جد آروم

 .خودش رو داره یجا یاش فرق داره، چون هرکس هیاون قض-

 !خودش رو داره یجا یهرکس یچ یعنیمنظورش نشدم اما  یگ بود و اصالً متوجه اش گن جمله

 !ستیبراش مهم ن نایخواست بهم بفهونه که م یم یعنی

 .به زبون اوردم یرفع اون گنگ یرو برا یباره جمله ا کیهوا و  یب

 .یخواست نگران و ناراحتش کن یدلت نم دیحق با توئه شا-

 دیچرا با هیمنظورت چ»که زده بودم گفت: یاز حرف ینگاهم شد. کالفه و شاک رهیو متعجب خ دیسمتم چرخ به
 «!منه؟ هیمواظب باشم که نگران نشه؟ مگه اون ک

 .ادامه داد یشخندینگفتم که با ن یزیچ

 .میبا هم حرف بزن هیو با گوشه کنا میمورد بحث کن یب ستیقرار ن گهیامشَب رو الاقل د هیکردم  یفکر م-

 .باز کردم لب

 ...نه من فقط-
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 نیو ا زارمیب هیکنا شیسوگند من از حرف زدن با ن نیبب»و با قطع کردن حرفم گفت: دیبه سمتم چرخ کامل
 «!هیهست واضح بهم بگو بدون طعنه و کنا یجور حرف زدن رو اصالً دوست ندارم اگه حرف

 .شدم ریبه ز سر

 .امشب، پس لطفاً خرابش نکن هیحداقل  میخوام باز جر و بحث کن ینداشتم، منم نم یواقعاً منظور-

 «خراب نشده؟ یمطمئن»گفت: یکرد و با زهره خند یقیدق نگاه

 .بهش چشم دوختم که کالفه و متألم لب زد ق،یپرسشگرانه و دق یو با نگاه ها دمیفهم یحرفش رو نم منظور

 هیچشمات از گر دمتیقدر حالت رو بد کرده؟ چرا هر بار که د نیا یچ ،یزیهمه بهم بر نیباعث شده که ا یچ-
 ؟یسرخ بوده و اشک

همه خودت  نیداره چرا ا یطاقت هیهم  یهرکس»با لحن آروم و دلواپسش گفت: قهیکرد و بعد از چند دق سکوت
 «؟یکن یم تیرو اذ

کردم  یهم فشرده م یتو یرقرا یو ب یکه انگشت هام رو با آشفتگ یتخت جا به جا شدم و در حال یکم رو هی
 «.من خوبم یول»آروم گفتم:

 .دیخند تلخ

 .کنه ینگرانم م شتریب بتیآرامش عج نیا هیچ یدون یم-

 .دادم رونیپر درد رو ب نفس

 .ستین ینگران یبرا ییجا-

 .حالت رو بدونم نیا لیخواد دل یدلم م یول-

 .هم قرار دادم یهام رو رو چشم

 .بزنم یمورد حرف نیاما من دوست ندارم در ا-

ازت  یزیچ هیتونم  یم»دادم که گفت: رونیب یمون حکم شد و بعد از اون باز نفس نیب یا قهیچند دق یسکوت
 «بپرسم؟

 .کم رنگ زدم یلبخند

 .نباشه آره یاگه سؤال قبل-

 :و نگرانش لب زد نیبا نگاه غمگ یا قهیبعد از دق و

 گفت حالت بد شده... چرا؟ یمامان م-

 ییو با صدا دمشیبه گلوم فشار اورد، سخت بلع کبارهیکه  یمامان و عمه افتادم و بغض یعصر و حرف ها ادی باز
 «.هم مهم نبود یلیداشتم خ جهیکم سرگ هیخب گفتم که »کنترل شده گفتم:
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به پشت سر و بالشت  یرنگش با زهره خند ییخرما یموها یمحکم تو یهم فشرد و با چنگ یهاش رو رو لب
 .اشاره کردتخت  یرو

 !سهیخ یتخت از اشک اونجور یمهم نبوده که بالشت رو یلیپس خ-

 .اشاره کرد زیم یرو ی یدر ادامه به قرص ها و

 !یمهم نبوده که باز هم از اون قرصا استفاده کرد یلیخ-

صورتم  یاون بهت و جاخوردگ نیتلخ جانش یکردم اما بعد از اون لبخند یاول جا خورده نگاهش م یلحظه  چند
جا گذاشته  زیم یقرص رو هم که رو یبالش بود و جعبه  یرژلبم رو یتخت نگاه کردم، جا یشد. به بالشت رو

 .محو زدم یاون همه نشونه لبخند دنیبودم. چه قدر که از خودم نشونه به جا گذاشته بودم و با د

 .سکوتم ادامه داد با

 .قدر تو رو ناراحت کرده، سوگند من نگرانتم نیا یآخه چ یزیر یقدر تو خودت م نیچرا ا-

 ییبه حرف ها وسؤال هاش بدم؛ سؤال ها یتونستم جواب یبگم از جام بلندشم چون نم یزیکه چ نیبدون ا اما
 ...داشتنش یحد مرزش، به قلب محتاجم برا یشد و به خواستن ب یکه جوابشون همه به خودش ختم م

 «قدر سختن؟ نیجواب سؤاالم ا یعنی ؟یکن یچرا ازم فرار م»ر از قبل گفت:تخت و کالفه ت یبلند شدنم از رو با

 .اومدم رونیاز اتاق ب یا گهیحرفِ د چیقرصم بدون ه یبهش انداختم و بعد از برداشتن جعبه  ینگاه

 یوجودِ سرتا پا ب یو لذت بخش رو تو بیآرامش عج هیدونم چرا اما کنارش بودن و باهاش حرف زدن  ینم
 .رو راحت کرده بود المیخ ییجورا هیکرده بود.  قیقرارم تزر

اومدنم بالفاصله به  نییبود. با پا دهیچیفضا پ یبلند عمو محسن که تو یهمچنان شلوغ بود و قهقه ها سالن
نشسته بودند  زیهم دور م نایشام بودند و رخساره و م یو زهره مشغول شستن ظرف ها میآشپزخونه رفتم. مر

به آشپزخونه زهره به محض  دم. با ورودندیچ یهم م یششسته، اون ها رو رو یک کردن بشقاب هاو با پا
ورود  یمون اجازه  نیخشمگ ریش یکار کرد یتو چ نمیبب یباالخره اومد»زد و با خنده گفت: یچشمک دنمید

 «دادن؟

افتاد که با  ناینگاهم به م یلحظه ا یهم با اون پرسش سرشون رو باال گرفتند. با سؤال زهره برا نایو م رخساره
کم حالش رو  هیکنم و  فیرو تعر زیتونستم همه چ یتنگ شده اش منتظر جواب من بود. کاش م یچشم ها

از اون  شتریبگم و ب یزیچ تونستم یبچزونمش اما واقعاً نم یتونستم کم یم یگرفتم چون فقط اون طور یم
 ینیمنتظر موندم اما گفت که س یلیخ»گفتم: یاال انداختن شونه احساسش کنم و با ب ربدینسبت به خودم و ه

 «.ادیم گهیکمه د هیرو بذارم پشت در و برم. گفت خودش 

از اون  ینقش بست که حساب شیبزرگ و قلوه ا یلب ها یرو یمندانه و بدجنس روزیپ یاون حرفم لبخند با
تمام کنار رخساره  ینازک کردم و با سرمست یدلم خنده ام گرفته بود. پشت چشم یهمه احمق بودنش تو

 یو ازش پرستار یبمون حتا صب یخوا یکردم م یفکر م»آروم گفت: یلیکنار گوشم خ زیر ینشستم که با خنده ا
 «!یکن
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مگه دروغ »گفت: زشیر یو همون خنده ها یبهش رفتم که با دهن کج یآروم، چشم غره ا یشگونیبا ن همراه
 «!ینبود ششیاحمقم و باور کردم که پ هیبق منم مثل یگم فکر کرد یم

 یخوا یآروم تر اصالً م گه،یخب د یلیخ»خفه گفتم: یلب و حرص یرو یظاهر یدندون هام با لبخند یالبه ال از
 «!جار بزن که همه بفهمن

 .سر داد یباز خنده ا و

. ندیرو براش چ زیبشقاب م یتو ختنشیرو گرم کرد و با ر ربدیبعد از انجام کارش به درخواست عمه شام ه نایم
عمه شامشون رو براشون  یعنیخورده بودند،  قیآالچ یشام رو تو نیگفت سامان و حس یاون طور که رخساره م

 .اونجا برده بود

 یو نشست که رخساره به شوخ دیرو کنار کش یا یمرموز به من صندل یهم اومد. بعد از نگاه ربدیکمه بعد ه هی
 «شده؟ یچ نیو ببدستش یاوخ»دستش اشاره داد و با غنچه کردن لب هاش گفت:و با خنده و تمسخر به 

 «؟ینکنه نگرانم شد هیچ»تکون داد و رو به رخساره با تمسخر گفت: یهم سر ربدیه

 «!آخه تو رو چه به دعوا»باال پروند و با لحن پر تمسخرش گفت: ییابرو رخساره

داشت با سخره گرفتن  یخوردن بر م یکه قاشق و چنگال رو برا یو در حال دیکم جلو کش هیغذا رو  بشقابش
 :کج جواب داد یو لبخند

 .بردم یتو رو هم باخودم م یدونستم حتماً بابا یخب اگه م-

 .دیباز خند رخساره

 !نهیو ببکه کتک خوردنت یبابام رو ببر یخواست ینکنه م هیچ-

اش باال  یشونیبه پ ینیکه ابروهاش رو همراه با چ یالدر ح یهم با لحن بامزه ا ربدیاون حرف رخساره، ه با
 «.زهیکم ترسش بر هی یطور نیا دیشا ادینه گفتم ب»داد گفت: یم

صدا دار کردم که رخساره  یو خنده ا رمیخودم رو بگ یخنده، من هم نتونستم جلو ریزدن ز یرو که گفت همگ نیا
رو  یبا دست صندل ربدیکه ه فتمیبود ب کیلحظه نزد هیو  دیام کوب یمحکم به صندل ،یبا اخم و چشم غره ا

 «!تو؟ یشد یوحش هویچرا  چتهحاال »اش گفت: یو نگاه شاک ظیغل ینگه داشت و رو به رخساره با اخم

 «.یکن یو دعوا به پا م یشد یفعالً که تو وحش»کج گفت: یبراش دراورد و با لب و دهن یشکلک

ً  یتو دختر دارم غذا م یچه قدر وراج» تکون داد و معترض گفت: یسر  «.خورم مثال

 .زتیعز یور دل دوستا اطیح یتو هم بفرما تو ی:مشکل خودته ناراحترخساره

 یاوپن حالل یاز رو فیکث یاز بشقاب ها گهید یبا برداشتن دسته ا میکردند که مر یبا هم کل کل م همچنان
 «دستت چه طوره؟ یسترا»گفت: ربدیشکل رو به ه
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دستش رو باال اورد با نگاه کردن  یپر معن یکرد با لبخند یبه من نگاه م یرچشمیکه ز یدرحال م،یسؤالِ مر با
 «.بهترم یلیاالن خ یعنیخوبه، »بهش گفت:

گرفتن سرش با اشتها باز مشغول خوردن  نییمن اومد. با پا یلب ها یهم رو یپر ذوق یاون حرفش لبخند از
دعوا  نیحاال ا»با غمزه چرخوند و با لحن کش دارش گفت: یهم که تا اون لحظه ساکت بود چشم نایشد. م

 «تموم شد؟ یچه طور

 .اش انداخت یشونیبه پ فیظر ینیخورد چ یکه غذا م یدرحال

 ؟یبا من-

 :گفت ربدیدرجواب سؤال ه یمضحک و با حالت شوخ یخنده ا با

 «!گهیپس با عمتم با توام د نه»

 :نگاهش کرد یبشقاب، شاک یباره تو کیبهش نگاه کرد و با گذاشتن قاشقش  یچپ چپ ربدیکه زد ه یحرف با

 !ادیخوشم نم ایشوخ نیدارم، صد بار گفتم که از ا یعمه هام تعصب خاص یکه رو یدون یدرست حرف بزن م-

بردم و چه قدر هم که اون لحظه بدجنس شده بودم.  یلذت م نایکه چه قدر از اون لحن حرف زدنش با م یوا
 یبابام تعصب خاص یهم بدون که منم رو ونیپس ا»اش گفت: افهیبهش برخورده بود با مچاله کردن ق یحساب

 «!خان ربدیدارم ه

 .دهینشن یخوب یحرف ها یلیکه باال رفته خ یکردم. معلوم بود موقع یزیر یاون حرفش خنده ا با

 شییزد و باز مشغول خوردن شد. به غذا خوردن و اون همه پراشتها یطنتیلبخند پر ش نایف متوجه به حر  یب
خورد لب هام با لذت به  یبا اشتها غذا م یاون جور یکردم؛ همه کار هاش برام لذت بخش بود و وقت ینگاه م

 .شد یخنده باز م

 ً  .کردم یذوق م یاز طرفش حساب یایحرکت معمول و عاد نیتر کیشده بودم و با کوچ وونهید واقعا

رو  وانیل ،یو بعد از خوردن چند قلپ ختمیخودم ر یبرا وانیل یتو یکردم آب یکه همچنان نگاهش م یحال در
که جلوم،  یوانیکرد و بعد از اون ل یخورد بهم نگاه یکه غذاش رو م یگذاشتم که همون لحظه درحال زیم یرو
 !جا خورده بودم یو حساب ودم. از کارش متعجب بدیش رو سرکشحرکت آب هی یبود برداشت و تو زیم یرو

اشاره داد و بعد از اون  نایگفت. به رخساره نگاه کردم که با ابرو به م یرو م نیهم هم نایرخساره و م یها نگاه
 «؟یکار کرد یحواست بود چ»گفت: یبه شوخ ربدیحساس نشه رو به ه یلیکه خ نیا یبرا

 «!کار کردم مگه؟ یچ»گفت: یرو پاک کرد و با تفاوت دهنش

 .کرد یخنده ا نایم یجمع کردن موضوع جلو یو برا یظاهر

 .فکر کنم حواست نبود یول یانجام داد یازش متنفر یلیرو که خ یچون کار یش یم یخب اگه بهت بگم عصب-

 «!پس نگو»گفت: دیق یو ب الیخ یبودنش ب لکسیر نیزده بود و در ع راههیخودش رو به ب یحساب
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کردم و  یهم اشتباه فکر م دیشا ایعمداً اون کار رو کرده باشه  دیلحظه احساس کردم شا هیدونم چرا اما  ینم
 یحال جلو نیکردم اما با ا یم ریهمه کارها ش رو به نفع خودم تعب یکه بهش داشتم، اون طور یبه خاطر حس

اشاره  نایداشتم. رخساره همچنان به م ههم دلهر  یموضوع کم نیاز اکم حرکتش بد جلوه کرده بود و  هی نایم
اش از جاش بلند  یشگیهم یبا همون افاده ها یو پشت چشم نازک کردن یا قهیداد که اون هم بعد از دق یم

مورد بود و تعجبش فقط  یب تمیکه حساس نیدادم، مثل ا رونیراحت ب یرفت. نفس رونیشد و از آشپزخونه ب
بود گرفتم. همچنان ذهنم در حال هضم  ریاز رخساره که هنوز هم متح هاول بود. نگا یلحظه  هیهمون  یبرا

ً یام به خودم اومدم، سر یگوش یبود که باصدا ربدیکردن اون حرکت ه  دمشیکش رونیمانتوم ب بیج یاز تو عا
 .س صفحه جواب دادمبا لم یشناختم و بعد از لحظه ا یکردم؛ شماره اش رو نم یو به صفحه اش نگاه

 د؟ییالو بفرما-

 .دیچیگوشم پ یآشنا تو ییبعد صدا یا لحظه

 .خاله احترام یمنم رضا نوه  یسالم سوگند جان خوب-

 :گفتم دمیچرخ یبه عقب م یصندل یکم رو هیکه  یجاخورده در حال یگفتن اون جمله با لبخند و حالت با

 خوبن؟ هیبق ن،یشماره تون رو نشناختم سالم خوب هست دیببخش دییاِِِ شما-

 ؟یرسونن تو خوب ی:ممنون سالم مرضا

 .منم بله، ممنون-

رو همون  دشیجد یبا سامان داشتم اما شماره  ی:راستش شماره ات رو از خاله افسانه گرفتم آخه کار واجبرضا
مجبور شدم به تو زنگ  گهید دهیواب نمدونم چرا ج یرو هم زنگ زدم که نم ینداشتم، قبل یدون یطور که م

 .بزنم

 .فرستم یاالن براتون شماره اش رو م هیچه حرف نینه بابا ا-

 .:ممنون ببخش مزاحم شدمرضا

 .یتینه چه مزاحم-

فرو  بمیج یرو تو یسامان رو براش بفرستم. گوش یکم حرف زدن بالخره قطع کرد و قرار شد شماره  هیاز  بعد
کرد با  یدور دهنش رو پاک م یکه با دستمال یدر حال ربدیه دیکه چرخ نی. همدمیچرخ زیکردم و باز رو به م

 :دیعبوس پرس یاش و چهره ا نانهیب کینگاه بار

 بود؟ یک-

 «!متوجه نشدم؟»گفتم: یکش دار "یبله "ابروم رو باال دادم و با گفتن  یتا هیتعجب  با

 .نگاهم کرد یتمام و اخم ییپرو با

 !اومد یمرد م هی یبود آخه انگار از پشت تلفن صدا یگفتم ک یدینشن-
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 :گفت یزیآم هیدر ادامه با لحن کنا و

 «!که انگار پسرخالته یکرد یو بگو بخند م یزد یباهاش حرف م یجور هی واال»

اتفاقاً پسرخاله ام »خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم: یکه زده بود حساب یاش و حرف یاون همه کنجکاو از
 «.بود

کرد حواسش به ما  یکه وانمود م نی. رخساره هم با ادندیاز حرفم جا خورد و ابرو هاش به سمت باال پر یکم
 .شد یمتعجبش جد یکرد. چهره  یزیر یاش مشغول کرده بود خنده  یو خودش رو با گوش ستین

 ؟یانداز یدستم م یدار-

 .لج درار زدم یلبخند

 .گفتم ینه جد-

 .رفت هم یتو شتریهاش ب اخم

 جلف بود؟ یالبد هم همون پسره -

 .کردم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم یخنده ا باز

 .ده یاش رو جواب نم یکه گوش نیاگه منظورت رضاست بله خودش بود با سامان کار داشت اما مثل ا-

کرده واسه  دایپ یقشنگ یبهونه »خورد با حرص گفت: یو حالت طلبکارانه اش آب م وانیکه با همون ل یدرحال
جواب  یچه طور دهینکش یا هیکه به ثان ینیو بعد بب رمیسامان رو بگ یاالن شماره  نیزنگ زدن! حاضرم هم ی
 «.دهیم

 !گفت یباغ مدام ازش بد م یرضا حساس شده بود آخه اون روز هم تو یدونم چرا اون همه رو ینم

و هم جواب نداد بعدشم من یاونه چون جواب گوش نه حق با»گفتم: تیقرار دادم و با جد زیم یهام رو رو دست
 «دنبال بهونه باشه آخه؟ دیچرا با هیمنظورت چ

 .لب زمزمه کرد ریز زیرو به سمت جلو حرکت داد و با بلند شدن از پشت م بشقاب

 !گهید یخب چون ساده ا-

 .دیسمتش چرخ نگاهم

 !؟یچ-

 .رفتن از آشپزخونه مرتب کرد رونیب یرو برا لباسش

 .ولش کن یچیه-

 .جلو اورد یخنده و سرش رو کن ریزد ز یرفت. با رفتنش رخساره پق رونیبا اون حرف از آشپزخونه ب و
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 .آخر میکالً زده به س-

 .کرد به سمتش چرخوندم یرو دنبال م ربدیرو که رفتن ه نگاهم

 ؟یک-

که  یدید گه،ید ربدیه»کرد و آروم گفت: یکه هنوز هم مشغول شستن ظرف ها بودند نگاه میزهره و مر به
 «!رفتارش رو، االنم که رضا

 .شل کردم نییتفاوت شونه هام رو رو به پا یب

 ورت داشته؟ الیدوباره خ ؟یکه چ-

 .بردم کشیسرم رو نزد و

 .یکن یبزرگش م یدار یلیو به نظرم که خ ستین یکن یکه تو فکر م یاون جور-

 «.حساسه یلیخ زایچ یسر هی یرو م،ییبا اخالقاش آشنا گهیما د یهمه »همون لحن آرومش گفت: با

 :متعجب ادامه داد یو حالت یصندل یرو ییبا جا به جا یبعد از مکث و

خاص خودش  یعادتا یعنی خورهیجونم آب نم یگل وانیتو ل یخب آخه اون حت یمسخره باشه برات ول دیشا-
 !ذاره تشون یپا نم ریوجه هم ز چیرو داره که به ه

خوده  کردمیمتعجب بودم اما فکر م ربدیبزرگش کرده بود هرچند که همچنان از رفتار ه یادینظرم که رخساره ز از
 .حساس شده باشم یادیمن ز

 ه؟یمنظورت چ یچ یعنیواقعاً هم مسخره است، -

 .داد تیخودش رو به جد یگفت که خنده جا یکوفت

 .زیو بهم نرباز فکر من الیخیب-

 هیخواست که  خچالیدوباره به آشپز خونه برگشت و رو به رخساره با اشاره به  ربدیمون لحظه بود که هه و
که باز هم معده درد گرفته بود و لب و لوچه  نیمعده اش بهش بده. مثل ا یدونه هم از قرص ها هیآب و  وانیل

گذاشت و  زیم یدستش رو رو ربدیکش اومد. رخساره با درخواست ه نییاون موضوع سمت پا دنیام با فهم
ام بلند شدم و بهش اشاره  یصندل یلحظه زود تر از اون از رو هی یخواست از جاش بلند بشه تو یکه م نیهم

 یمعنا دار در حال یبا لحن میکه گفته بود رو به مر یرفتم و با برداشتن قرص خچالی. سمت نهیدادم که باز بش
 «.جون میمر یبد زیتم وانیل هی شهیم»کردم گفتم: ینگاه م ربدیکه به ه

و سمتش گرفتم.  ختمیبراش آب ر وانیل یکردم تو یکه همچنان بهش نگاه م یگرفتم و درحال میرو از مر وانیل
اپن با خنده  یزد و با گذاشتنش رو یلبخند مرموز دیکش یرو سر م وانیل یکارم شده بود و وقت یکامالً متوجه 

دونن عادتات عوض شده مخصوصاً  یکه نم هیباشه بق یهر چ»باال دادم و آروم گفتم: ییتکون داد. ابرو یسر
 «!چه قدر هم حرف بازه یدون یکه م نایم
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و با لحن پر رمز  بیرفت دست به ج یکه سمت سالن م یلب داشت و درحال یلبخند مرموزش رو رو همچنان
 «!نشدنمن هنوز هم همونان و عوض هم  یعادت ها»و رازش آهسته گفت:

 !نبود ینیب شیبود اصالً قابل پ یا دهیچی. چه آدم پکردمیرفتنش رو نگاه م ریشده بودم و متح جیگ یحساب

 ریغافلگ یآخه چرا با رفتار ها و حرف ها د؛یچیوجودم پ یباره تو کی یجانیرنگ به رنگ شده بود و ه صورتم
 !ریطور ذهن مشوشم رو درگ نیکرد و هم یکننده اش اون همه شوکه ام م

رو که کنارش با  ییوجود همون لحظه ها نیبرام در بر داشت اما با ا ییها یشب هر چند هم که تلخ اون
همچنان  یاتفاقاتش برام رقم زده بود البته مرتض یفوق العاده رو با وجود همه  یکرده بودم شب یسپر یسرخوش
 یکم حالم رو گرفته بود و در جواب هم فقط به سکوت هیه سر شبش بود ک یصحبت ها ریگیشب پ یتا انتها

 .از حرف بسنده کرده بودم یخال

 میبه راه افتاد ابونیخ یآموزشگاه تو یهمراه با چند تا از بچه ها یچند کتاب از کتاب فروش دیاز کالس و خر بعد
قرار داشت،  ربدیه کیکه بوت یابونیخ یشدم. از شانس بد هم اَد تو ریو ناخواسته باهاشون همراه و هم مس

بود انداختم  ابونیخ ی گهیکه سمت د کیبه بوت ی. نگاهمیداشت کیتا بوت یکم یو فاصله  میداشت یقدم بر م
 دهیند گهیگذشت د یازش م یکه چند روز یقرارش دادم. درست از همون روز مهمون یکم مورد بررس هیو 

رو بود، نشسته و با  ادهیپ یکه تو یدرخت کینزد ،یرنگ یشکبلند و م یِ موتور آپاچ یرو کیبوت یبودمش. جلو
 .بود زدنچند تا از دوست هاش مشغول حرف 

قلبم رو لمس کرده بود و تاب و توان رو  یحس دلتنگ شهیلبم نشست؛ مثل هم یرو قیعم یلبخند دنشید از
آروم و از فاصله  یزدند ربوده بود. همچنان با قدم ها یدو دو م دنشید یقرارم که برا یدلتنگ و ب یاز چشم ها

آموزشگاه رو به بچه ها با دادن  یاز بچه ها یکیهمون موقع بود که مژگان  یکردم و تو ینگاهش م یدور ی
اون  دینیب یرو م دیسف شرتیبچه ها اون ت»هم بود گفت: ربدیمشخصات ه ینا باور نیکه در ع یمشخصات
 « ...گم ها یتور نشسته رو ممو یکه رو هییمو خرما

 یراستش دو، سه بار»حرفش که گفت: یادامه  یو جا خورده، منتظر چشم به دهنش دوخته بودم برا ریمتح
 «.پسرخاله ام دوستن دیآخه با مج دمشیخونه خالم د

 :اندازه ادامه داد یب یبا ذوق و

 .که چه خوشتپ و جذابه یوا-

 نیشناسمش ا یآره بابا م»ابروهاش گفت: ونیم یآموزشگاه، با تاب یاز بچه ها گهید یکیاون حرفش، سارا  با
 یلیخ ده،ی! اما مگه پا مدهیست فکر کرده محلش م وونهیدختره د گه،یکنه د یم یواسش خودکش الیهمونه که ل

 «!افتاده لیف ماغانگار از د ادیاخالقش واقعاً بدم م نیست و از ا فتهیمغرور و خودش

هم جمع کردم.  یفشردم و تو یمندم کرده بود و لب هام رو با خوش تیاون جمله ها رضا دنیشن قدر که چه
دستش بود با فشار دادن  یرو که تو یپفک یمژگان بسته  یدختر عمه  وایزدند و ش یدخترا همچنان حرف م

حقم داره نگاش نکنه، چون  بخ»لبش گفت: دنیدندون کش ریکه داخل پاکت بود صدا دار باز کرد و با ز ییهوا
 «.جذابه یواقع یبه معنا
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 :داد ررونیب یزد نفس یجمله اش موج م یکه تو یبا حسرت و

 .دوسش داره، اصالً کوفتش بشه نیکه ا یواقعاً خوش به حال دختر-

غم  به چونه ام انداخت و یلرزش هیچند ثان یکه برا یخودم رفتم و بغض یتو یلحظه ا یاون جمله برا دنیشن با
ام شده بود  یدوستش داشت حسود دیکه شا یدلم آوار شد. واقعاً خوده من هم به اون دختر یرو کبارهی ایدن
دادم که مژگان  رونیکرد. نفسم رو ملول آور ب یام م وونهیفکرش هم تا مرز جنون د یحت هیچ یحسود یعنی

مغروره  یادیخب ز یباشه اون دختر! ول یواقعاً چه خر شانس ،یگ یراست م»حرف سارا گفت: دییهم در تأ
 «.شعوریب یاما اصالً محلم نداد پسره  کشیرفتم بوت دیخر یبه بهونه  یآخه چند بار

 :ادامه داد یبا تک خنده ا و

 یلیفکر کنم، چون که خ دشیشناس یم نهیهم داره که اسمش حس پیخوشت ییپسر دا هیبگم که  نمیالبته ا-
 .معروفه

 یآره اونم خوبه ها اما به جذاب»کنترل خنده اش مقابل دهنش گرفت و گفت: یو دستش رو برا دیهم خند وایش
کالً با همه  یعنیزنه،  ینم یکس ی نهیاون دست رد به س فته،یمغرور و خودش نیالبته بر عکس ا ستین نیا
 «!زنه قربونش بشم یم کیت

به تو  دیدکُ و پز چرا با نیپسره با ا نیه بگو اداره ها آخ یهم عجب اعتماد بنفس الیل نیگم ا یم ی:ولسارا
 .پسغام عاشقونه بفرسته غامیو براش پ رهیکادو بگ یمحل بده حاال اون ه

 یتو دیشد یو نفرت یگرد شد و آب دهنم رو صدا دار قورت دادم، خشم یکه زده بود حساب یهام از حرف چشم
 .هم مشت کردم یو دست هام رو تو دیوجودم زبونه کش

 :دیهم جاخورده پرس وایش

 ؟ییخدا-

شاسکول بدجور تو نخشه.  یآره بابا دختره »شونه اش جا به کرد و درجوابش گفت: یرو رو فشیبند ک سارا
دراورد و گذاشت  عیرو سر چیکادو پ یجعبه  هیکه سارا خانوم  کشیبوت میرفت دیخر یبه بهونه  نیروز ولنتا ادمی

 یعصبان یکل دیرو د الیهم که ل گهید یدفعه  یچیا پسره زنگ که نزد هام رونیب میو بعدشم اومد زشیم یرو
 «.زد یکه فقط زار م الیکه نگو ل دمیقدر خند نیمن ا یشد و بهش تشر زد، وا

که چه قدر از همه شون متنفر شده بودم و حس  ی. وادیترک یحرف هاشون مغزم رو به انفجار بود و داشت م از
که بهش داشتم به سراغم اومده  یتیکرده بودم. باز هم همون حس مالک داینسبت بهشون پ دیشد یانزجار

در مورش حرف  یکس استخو یدوونده بود. دلم نم شهیسلول به سلول بدنم ر یکشنده تو یبود و حسادت
مدام حرف زدند  کیبه بوت دنیچشم ها دنبالشه. تا رس یلیاما معلوم بود که خ ارهیبزنه و اسمش رو به زبون ب

 .شناسمش و حرف رو عوض کردم یهم در موردش از من سؤال کردند که وانمود کردم اصالً نم یچند بار یتو ح

و  عیسر یلیکرد، خ یافتاد که داشت نگاهمون م ربدیآن چشمم به ه هیو  دمییجو یلبم رو م یحرص گوشه  با
هم سر و  یلیبچه ها پنهان کردم چرا که ناخواسته باهاشون همراه شده بودم و خ نیخودم رو ب یمگیبا سراس
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کنه و باز هم بهونه  حتمینص خوادیم بارهحتماً دو نهیدونستم اگه من رو با اون ها بب ینداشتند و م یوضع مناسب
 .دمیدستش م

راهم  عیسر یلیکم راه رفتن خ هی که بعد از میگذر کرد کیبوت یو رو به رو گهیطاق کننده از طرف د یاسترس با
خواست باهاشون قدم  یاصالً دلم نم گهیعمه زهرا به راه افتادم. د یرو از شون جدا کردم و به طرف خونه 

 .گفتم یم راهیبردارم و مدام بهشون بد و ب

 یکه بچه ها زده بودند فکر م ییداشتم و هنوز هم به حرف ها یو نسبتاً خلوت قدم بر م ضیعر یابونیخ یتو
 یمخم رو کار گرفته بود و مغزم رو با هر کلمه با شدت سوراخ سوراخ م لیکردم و تک تک جمله هاشون مثل دِر

که از اون همه  یمتوحش در حال وشدن بود. آروم  یکه از اون همه حسادت و خشم رو به متالش یکرد طور
آن با  هینرفته بودم که  یلیداشتم و خ یرو قدم بر م ادهیدم کنار پکر  یم یبودم و خود خور ریسر به ز یکالفگ

 !شدم ربدیه یباال گرفتن سرم متوجه 

ِ "اغراق چشم هام درست مثل  یب سرش  یکه کاله کاسکت رو یگرد شده بود. در حال یدو چشم حساب "ه
که متوجه بشه نگاهم رو گرفتم.  نیو قبل از ا عیکم جلو تر از من توقف کرده بود. سر هیگذاشته بود با موتور 

 نیتوجه و بدون ا یبودم اما ب دهینگذر کرده بودند، ش ابونیرو که از خ گهید هینقل لیو وسا نیعبور ماش یصدا
اومدنش نشده بودم. مضطرب لبم رو به دندون گرفتم،  یکه نگاه کنم به راهم ادامه داده بودم و اصالً متوجه 

فکر  نیباهاش داشتم و با ا یادینسبتاً ز یکردم. فاصله  یکار م یچ دیبود اما حاال با دهیپس حتماً من رو د یوا
کردم تا  یگوش یاوردم و خودم رو غرق در صفحه  رونیکوله ام ب یام رو از تو یگوش دمکه مثالً متوجه اش نش

ً یسر رفتم موتور رو روشن کرد کم فاصله گ هیکه با استرس از کنارش رد شدم و  نیاز کنارش عبور کنم اما هم عا
و به ناچار سر جام  منداشت یو باز دنبالم اومد. با خاموش کردن موتور و توقفش اسمم رو صدا زد؛ راه فرار

که انگار تازه متوجه حضورش  یپر استرس سالم کردم و جور ی. سمتش برگشتم و با دلهره و لبخندستادمیا
 «؟یکن یکار م یجا چ نیاِ تو ا»شده باشم گفتم:

سراسر عبوسش به  یشد. با چهره  ادهیموتور پ یسرش برداشت و با گذاشتنش رو یکاسکتش رو از رو کاله
رنگ که از جلو و عقب  دیسف یشرتیانداخت. ت هیگنده اش روم سا بتیمقابلم ه ستادنیسمتم اومد و با ا

 شرتیاون ت یتو یخورد به تن داشت و عضالتش بدجور یم یدار پیشد و از بغل هم چاکِ ز یم یحالل
تنش ست شده بود و  شرتیرنگش هم با ت دیاسپرتِ سف یو کفش ها یآب نِ یکرد، شلوار ج یم ییخودنما
اش هم و گره خورده یتو یکرده بود. مثل هربار محو تماشاش بودم که با ابرو ها یدنیسرتا پاش رو د یحساب

 «؟یزن یبچه گول م یدار یکن یم واقعاً فکر»به سمتم گفت: یدست به کمر شد و با برداشتن قدم

 یب ییشده بود جمع و جور کردم و مثل آدم ها ریآب از لب و لوچه ام سراز دنشیکم خودم رو که باز با د هی
 :جواب دادم یبا باال انداختن شونه ا زیخبر از همه چ

 کار کردم من که خودمم خبر ندارم؟ یشده؟ باز چ یچرا مگه چ-

 «.میحرف بزن دیبا»گفت:  ظشیغل یتوجه به حرفم با اخم ها یب

 تشیکردم اون همه عصبان یدونستم. فکرم نم یرو نم لشیبار واقعاً دل نیشده بودم اما ا تشیعصبان ی متوجه
 !آموزشگاه باشه یشدنم با بچه ها ریفقط به خاطر هم مس
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 .و پر پرسش نگاهش کردم نانهیزبیر

 م؟یحرف بزن یدرمورد مرتض یخوا ینکنه باز م ؟یچه حرف-

تفاوت سمت موتورش رفت و سوار شد.  یکرد و ب یتوجه یباز هم با اون غرور خاصش، نسبت به حرفم ب و
 «.سوار شو»کرد و با حرکت چشمش گفت: یبا جذبه برنده اش رو به باال کمون ییابرو

 !خواست سوار اون موتور بشم یحرفش شوکه بودم، ازم م از

 .و ناباورانه بهش چشم دوختم دمیپر تمسخر خند یا قهیدقبعد از  و

 موتور بشم؟ نیمن سوار ا یکن ی! تو که فکر نم؟یکن یم ی! شوخ؟یچ-

 «.گفتم سوار شو»گفت: یو با لحن دستور یجد یلیحرف رو که گفتم خ اون

 .دمیخند تیعصبان با

 !زده به سرت-

 .به چپ راست تکون داد یسر کالفه

 .گفتم، زود باش یچ یدیبابا مگه نشن یا-

 ً کرد کالفه شده  یشد و متناقض رفتار م یبار به کل عوض م کیاز کار ها و رفتار هاش که هر چند وقت  واقعا
کردم.  یعادت م ضشیپر ضد و نق یبه اون رفتار ها دیبا گهیبه ستوه اومده بودم. البته د ییجورا هیبودم و 

 .به خودم گرفتم یجد یا افهیق

 .شم یبدون که سوار نم نمیو ا ارمیتو سردر نم یمن اصالً از کارا یگ یم یچ معلوم هست-

 .صورتش تکرار کردم یشمرده با زل زدن تو شمرده

 .یشم، حاالهم بهتر بر ،یسوار، ن، م-

پشتش بود باز ازم خواست که  یکه خشم بزرگ یرو با صبر و با حوصله بهم گوش کرد و با متانت یا قهیدق چند
تمام خواست که سوار  تیو همراه با عصبان یبلند یبار با صدا نیکردم که ا یهمچنان مخالفت م سوار شم و

 .شدم

 .باره ساکت شدم کیبهش نگاه کنم و  دمیترس یبود و تن صداش خش دار که واقعاً م نیقدر خشمگ اون

از آدم  یتکرار کرد که تعداد یبلند یهم قرار دادن چشم هاش در خواستش رو با صدا یبار چندم و با رو یبرا
 ربدیبلند به سمتمون برگشتند. ه یاون صدا دنیکردند با شن یکه اون اطراف بودند و از اون جا عبور م ییها

آموزشگاه  یکه بچه ها نیاز ا نیچنخواستم جلب توجه کنم و هم یهم نم گهیبود و از طرف د یعصب یحساب
 .دمیترس یکم نگران بودم و م هیاون دور ورا باشند 

 بتشیکلنجار رفتن با خودم به قصد سوار شدن، به سمت موتورِ پر ه یمردد بودن به اجبار و کل یا قهیاز دق بعد
 نیوحشت کرده بودم آخه تا حاال موتور سوار نشده بودم و اول نیبود و واقعاً از ارتفاعش با زم یرفتم. موتور بلند
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قبل، دست بر دار  یاش نرسه درست مثل دفعه ها ستهدونستم تا به خوا ینبود چون م یبارم بود اما چاره ا
 «.بذار رو سرت ریبگ»موتور کاله کاسکتش رو به طرفم گرفت و گفت: ی. با نشستنم روستین

 «.ستیالزم ن»گفتم: یگرفتن افهیو لجباز با ق تخس

 :دیاش غر انهیهر بار با لحن کوبنده و زورگو مثل

 .ریگفتم بگ-

شد کاله رو ازش گرفتم اما  یم نییکه نفسم باال و پا یدر حال یشده و با حرص و دلخور زونیام آو و لوچه لب
و با حرص  دیبه عقب چرخ نه،یآ یاز تو یدستم گرفته بودمش که بعد از نگاه یتو یهنوز مردد بودم و با لجباز

هم قرار دادم و  یرو یا هیثان یرو برا امسرم گذاشت و باز برگشت. با خشم پلک ه یکاله رو ازم گرفت و رو
 :سمتم چرخوند ینگاه میبغلم گرفته بودم که ن یلجباز دست هام رو تو یمثل دختر بچه ها

 .فقط یفتیکه ن ریبگ ورهنمیخورمت پ ینترس نم-

 :تکون داد یبغلم گرفتم که به ستوه اومده سر ینکردم و دست هام رو محکم تر تو یحرفش توجه به

 .اصال به درک-

محکم شونه  یاراد ریبه موتور داد که از ترس به صورت ناخواسته و غ یبعد از اون هم حرکت کرد و چنان گاز و
قبل شونه هاش رو چنگ  یکرد و محکم تر از دفعه  ادیهاش رو با دستم هام گرفتم که دوباره سرعتش رو ز

 «؟یندازیچنگ م ربهگچه خبرته چرا مثل »و لحن معترضش گفت: تیزدم و با اون کارم با عصبان

 :دمیو قهر آلود لب برچ یدلخور با

 .تر واشی فتمیبود ب کیخب نزد یرم کرد یطور نیتو چته که ا-

 :فوت کرد و با غر زدن زمزمه کرد ینفس

 .خودت بهم صبر بده ایخدا-

که مجبور شدم دست هام رو دور کمرش  یو طور دمیچسب یبهش م شتریشد ب یم ادتریکه سرعتش ز هربار
و وجودش رو با  دمید یمحکم و پهنش رو م یکه شونه ها نیبود اما هم یزیمحکم حلقه کنم. ترسِ دلهره انگ

داد و چه قدر  یم بیو عج ادیز یتیخودش رو امن یرفت و جا یم نیکردم، ترسم از ب یلمس کردن حس م
و از استشمامش غرق  دیچیپ یدماغم م یکاله تو ریاز ز یکیداشتم. عطرش از اون همه نزد یحس لذت بخش
 الیشدند و با خ ینم دهیکاله د ریو پر ذوقم که از ز قیعم یشده بودم. لبخند ها انیپا یب یا یدر لذت و خوش

 یدلم م یلیدادم. خ یکش اورده بودند ادامه م اندازه یکه لب هام رو ب میاراد،ا ریغ یراحت تر به خنده ها
 دمیترس یبود و م ییحرکت تابلو یلیرفتن خ شیتا اون حد پ گهیشونه اش قرار بدم اما د یخواست سرم رو رو

 .راحت بخونه یلیکه دستم رو خ

 یپام رو رو اطیکردم با احت یم یکه سع یشد و من هم در حال ادهیکافه توقف کرد. از موتور پ هی یبعد جلو یکم
نگاهش  انهینازک کردم و شاک یزد. پشت چشم یشدم که با تکون دادن سرش پوزخند ادهیبذارم آروم پ نیزم

 .میکردم که با حرکت چشم و ابرو ازم خواست داخل کافه بر
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 ً  .رو که داشت بدونم یتیاون همه اصرار و عصبان لیخواست دل یدلم م یلیکنجکاو بودم و خ واقعا

هم  یقشنگ یبود و فضا یدنج و لوکس یباال رفتم. کافه  تو هم و پر اخم پشت سرش از پله ها یا افهیق با
 .شده بودند دهیهم ماهرانه کش یلیبود و خ یعاشقانه و فانتز یها یقسمتش پر از نقاش کی یها واریداشت؛ د

 یبرگه ها یادیبود که از تعداد ز یواریکنار د زمونی. ممیو نشست میکافه بود رفت یکه آخرا یزیسرم گهیهم د با
هم قشنگ و بامزه بود با  یلیکج و مأواج که خ یهم بزرگ و با خط وارید یپر شده بود و باال اداشتیرنگا رنِگ 

 .نوشته شده بود "یعاشق وارید" یکلمه  دوجا داده شده بود،  یعاشق یکلمه  نیکه ب یرنگ قرمز و قلب

 :کردم زیداشت ها ر ادیخوندن چند تا از اون  یهام رو برا چشم

 ...دوست دارم میعشق زندگ نیو آخر نیساغر جان اول...-

 .عاشقانه امون به خاطر بسپار یبوسه  نیجارو با اول نیا میشوکا عشق زندگ...-

 ...شدنمون مبارک یکیفرزادم سالگرد ...-

 یگار م ادیرا به  یکافه نوشته ا نیدر هم مانیدوستت دارم ها نیو اول زمیعز یسارا دارمونید نیاول ادیبه ....-
 .گذارم

 .بوس بوس یسام یمپ یتولدت مبارک... هپ میعشق زندگ نمیزتریعز..-

 .چند تا شکلک و دو سه تا قلب و

بود و  ستادهیسرمون ا یکه باال یپسر جوون یداشت ها بودم که با صدا ادیمشغول خوندن اون  یلبخند با
 .گفت، سر برگردوندم یخوش آمد م

شده بود  واریپر تعجب و اندک ذوق من به اون د ینگاه ها یکه متوجه  یزد و در حال ربدیرو به ه یلبخند
 یم وارید نیا یرو ادداشتی هیو  یادگاری هیخودش  یبه خواسته  ادیکافه م نیبه ا نیکه ا یهرکس»گفت:

 «.زنه

روش قرار  یکارکه همراه با خود یادداشتی یدرخت بود و برگه ها یکنده  کیکه شکل  یزیبا اشاره به م و
 واریو به د سدیرو بنو تونادداشتیهست  واریکه کنار د یزیم یرو دیتون یم نیاگر خواست»داشت، گفت:

 «.دیبچسبون

تکون داد که اون پسر جوون هم با  یمنف یبه نشونه  یبا اخم و تر کردن لب هاش سر ربدیاون حرفش ه با
 «ارم؟یبراتون ب ی. خب چنیهر طور راحت»گفت: ضیعر یهم در ادامه با لبخند یفشردن لب هاش رو

 :داد رونیب ینفس

 .آب خنک فقط وانیل هیمن  یبرا-

 :دیرو به من پرس و

 ؟یخور یم یچ-
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 !خودم به اون جا اومده بودم یکرد که انگار به خواسته  یسؤال م یجور هیهم بود  ییبچه پرو عجب

 «!ومدمیکه ن حیتفر یبرا»کج زدم و با ادا گفتم: یلبخند

همون »رو گرفته بود، گفت: وانیاون حرفم، رو به اون پسر جوون که منتظر بود با حرکت دستش که شکل ل با
ً  وانیل هی  «.آب لطفا

تشکر کرد و بعد از  ربدیآب برگشت. ه یوانیبا ل قهیازمون دور شد و بعد از چند دق ربدیخدمت با حرفِ ه شیپ
 یمن رو یو سر شونه هاش شد که به خاطر چنگ ها رهنیدن پاز آب، مشغول درست کر  یخوردن چند قلپ

 یانداختم و اکراهاً جمله  هشب یشده بود. با همون لحن قهر آلودم نگاه ختهیکم نامرتب و بهم ر هیموتور، 
 «.ستیمهم ن»خوام رو زمزمه کردم که ترش رو گفت: یمعذرت م

خورد. منتظر بودم اما همچنان ساکت  وانیل یکم از آب تو هیو باز  دیخراب شده اش کش یتو موها یدست و
 :دمیپرس امیبه صندل هیقدم شدم و با تک شیکه باالخره خودم پ نیگفت تا ا ینم یزیبود و هنوز هم چ

 !؟یجا کشوند نیو تا اکه من یبزن یخواست یم یخب چه حرف مهم-

اون »گفت: یمقدمه ا چیعبوسش و بدون ه ی اش جا به جا شد و با چهره یصندل یکم رو هیاون پرسشم  با
 «و همراهت بودن، دوستات بودن؟ یرفت یباهاشون راه م کیبوت یکه جلو یچند نفر

 شتریمن اخم هاش ب یِ جواب یبگم که با اون ب دیبا یدونستم چ یبه چپ و راست چرخوندم، واقعاً نم یچشم
 .توهم رفت و با نگاه غضب آلودش بهم، تشر زد

 هان؟ یزن یو قدم م یایو م یریتو و اوناست! چرا با هاشون م نیب یتیفهمم چه سنخ یآخه من نم-

 !فقط به خاطر اون موضوع بود تشیتمام عصبان یعنیکردم،  یو واج نگاهش م هاج

شم  یمتوجه نم»داد و بر افروخته گفتم: یجد یخودش رو به چهره ا یاون حالت مبهوت جا یا قهیاز دق بعد
 «ت؟اون وق یچ یعنی

 .محکم لب زد یحرص و لحن پر

 .یو معاشرت کن یو من اصالً دوست ندارم که با اونا هم قدم بش ستندین ینرمال یکه اونا دخترا نیا یعنی-

 :محکم تر ادامه داد یشمرده و با لحن شمرده

 !من یدوستا یمن و از همه مهم تر جلو کیبوت یمخصوصاً جلو-

هم فشار  یکه لب هاش رو رو یام بهش نگاه کردم که با همون حرص در حالزده رونیاز حدقه ب یچشم ها با
ً رِف یکه هر کدوم از اونا حداقل با چند تا از دوستا یدون یم چیتو ه»داد گفت: یم  «!بودن و هستن؟ قنیمن قبال

در  زیبه م با تر کردن مجدد لب هاش و نگاه کردن یکردم. بعد از مکث ینگاهش م ریمات و متح یطور همون
 :کم براش سخت بود لب زد هیکه گفتنش  یحال

 ...تا حاال چندتاشون به خود من یدون یا... اصالً تو م-
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 .ادامه نداد گهیحرحفش رو خورد و د هوی اما

 :تر زمزمه کردم یدلم حرص یزدم و تو یشخندین تیعصبان با

 .ستیبه گفتن ن یازین ربدخان،یکامالً آگاهم ه هیبق یایخانوم و دلبر الیل یپسغوما غامیبله از پ-

اش  یشونیپ یساکت بودم و در حال هضم کردن حرف هاش که نا آروم و پر تالطم دستش رو رو همچنان
 نیدعا دعا کردم که دوستام اونجا و ب یلیخ ،یلیخ»در کنترلش داشت گفت: یکه سع یتیو با عصبان دیکش

از  ید و مضخرفید یشون تو رو م یکیاز اون ها، فقط  یکین اگه چو ننتیجلف و سبک سر نب یاون دخترا
 « ...شد اون وقت بود که یدهنش خارج م

 تشیلحظه از اون هم حساس هی یهم چفت شد و باز حرفش رو فرو داد. برا یخشم دندونش هاش رو با
داد  یذوق کردم اما همچنان که حرف رو ادامه م یدلم کل یلب هام نشست و تو یرو ینسبت به خودم لبخند

 .شد یم دهیلب هام ماس یرو شتریلبخند ب

 .دیخند یعصب

 قدر احمقم؟ نیا یعنی! یشد میاونا قا نیب یچه طور دمیند یفکر کرد-

کردن  یاندازه اش باز شروع کرد به حالج یاز من باشه با همون خشم و حرصِ ب یکه منتظر جواب نیا بدون
 !آدم تا اون حد متعصب باشه هیشد  یو کالفه بودم. مگه م جیگ دنشونیکه واقعاً از شن ییحرف ها

رنگ عوض  عیبودم اما چه قدر سر دهیخونه اشون د یبود که تو شیچند شب پ ربدیهمون ه نیواقعاً ا یعنی
 !تعادل بود و ثبات نداشت یهمه ب نیا تشیکرد و واقعاً چرا شخص یم

 .قرار و پر خشم لب هاش تکون خورد یب

نکرده حرف  ییو خدا یکردم با حرف زدن سرشون رو گرم کنم تا از اون جا دور ش یسع دمتیاونا د نیب یوقت-
 .نشنوم ینامربوط

 یرو دار نایتو واقعاً ا»گفتم: یکه زده بود نگاهش کردم و با زدن زهر خند یقابل باور ریاز اون همه حرف غ متأثر
 «؟یگ یم یجد

 :دیغر نیو خشمگ مغضوب

 !گم ها یبهت م یزیچ هیسوگند -

 .شدم و عبوس یجد

 !میچیهم بپ یبه پرو پا ستیقرار ن گهیکردم د یفکر م ؟یداریکارت بر نم نیچرا دست از ا-

جا  نیو تا امن یمزخرفات نیبه خاطر گفتن همچ یعنی»و تمسخر گفتم: یبا ناباور یدر ادامه بعد از مکث و
 «؟یکشوند

 .هم رفت یپلک هاش رو یعصب
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 .سوگند شروع نکن دوباره-

 ً  :دمیبه خشم نشسته غر ییداغ کرده بودم و با چشم ها تیاز عصبان گهید واقعا

 .مسخره رو یحرف ها نیتمومش کن ا گه،یرو شروع نکنم هان! تو رو خدا بسه د یچ-

هم و تکون دادن انگشتم  یدندون هام رو دنییدماغم گشاد شده بود و با سا یپره ها تیخشم و عصبان از
کنم اصالً به تو مربوط  یکنم و فکرم نم یبخوام م یهم بدون که من هرکار ونیا»گفتم: یصورتش با لجباز یجلو

 «.شم یهم که به خوام رد م ییاز هرجا ه،فقط و فقط به خودم مربوط نایو ا امیم یو با ک رمیم یباشه که من باک

 .ت کردمرو با خشم فو نفسم

 ...گهید زیچ هیبگم و  دیبازم با ای یدیو فهممنظورم-

حرفم نگاهش  یگفتن ادامه  یخورد. پر تمسخر و پر طنعه برا یسرخ شده بود و لب هاش تکون م تیعصبان از
 .کردم

 !خواهر نداشتت یجات رو هم لطف کن ببر واسه  یو تعصب ب رتیغ نیکه ا نیو ا-

 .دیدور دهنش کش یدست یعصب

 نه؟ یو گوش کنحرف اون دیبا سامان حرف بزنم شا دیپس با-

کرد عجب آدم گستاخ و  یم دیشد داشت من رو با سامان تهد یحرصم گرفته بود. باورم نم یحرفش حساب از
 !بود ییپر مدعا

 یصورتش براق شدم و با چهره  یتو قیعم ینفس دنیکم کنم و با کش تمیکردم از خشم و عصبان یم یسع
اگه به خاطر حرف سامانه که قبالً هم بهت گفتم  ،یداد رایهمه به من گ نیاصالً تو چرا ا»مچاله شده ام گفتم:

شو  الیخیب گهیپس د یکرد شمراقبت از من چه قدر تال یگم که واسه  یو خوده من بهش م ستین یازیکه ن
ً  نیو دست از ا  «.کارات بردار، دست بردار لطفا

 .دیندخ یو عصب کهیت کهیت

 .تو شرمنده باشه یخود سرانه  یخوام سامان به خاطر تو کارا یمن نم گهید نهیهم-

ً بلند یطاق شد و با صدا صبرم کافه شد،  یاز خشم که باعث جلب توجه دو دختر نشسته تو ینسبتا
فهمم اصالً تو چرا  یتونم تحمل کنم و چرت و پرتات رو بشنوم نم ینم نیاز ا شتریب گه،یبسه، بسه د»گفتم:

 «!تونم درکت کنم یمدافع همه! واقعاً چرا نم لیوک یشد

 :اش فرو داد که پر تمسخر ادامه دادم یعصب یدهنش رو با چهره  آب

که تو همه رو مثل خواهر  هیمن چ ریمثل داداشمه، از سامان... از همه! تقص یگ یم یکن یدفاع م یاز مرتض-
 گهیکنم راحتم بذار چون واقعاً د یخواهش م یزن یو بهم محالم یدار گهید به خدا ،یدون یو برادر خودت م

 «.خسته م،با تو خسته شد یشگیهم یهمه جرو بحث و کل کال نیخسته شدم، من از ا
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 .نگاهم کرد ظیغ با

 !مراقب رفتارت باش؟ گمیچرا چون م-

رو دارم که  ییچون من کسا یو همه جا جار بزن یفتیو دنبالم راه ب یریدستت بگ رتیخوام ساز غ یچون نم-
 .ستیبه تو ن یازیبخوان مراقب و نگرانم باشن پس ن

 .ما زوم سد یرو شتریسر داد و نگاه ها ب یقهقه ا تیعصبان یرو از

 .یفهم ینم گهید کهیافکارت کوچ-

 .باال پروندم ییابرو لجوج

 .به خودم مربوطه نمیا-

حرف هام  یتفاوت به همه  یدادن نفس کالفه و پر خشمش ب ونریو با ب دیموهاش کش یتو یچنگ
 « ...نمتیبب کیبوتب یدفعه جلو نیقسم اگه ا زمیسوگند بجون عز»گفت:

 :لب زد دیهم قرار داد و با تأک یدر ادامه چشم هاش رو رو و

ً یم یحواست هست که چ نتیسر اون جا بب رهیخ یخوام با اون دخترا ینم گهید- از اون همه زبون  گم؟واقعا
که  یزیتازه بعد از اون همه چ چیشد ه یحرف هام که نم یاش به ستوه اومده بودم اصالً انگار متوجه  ینفهم

 !کرد یم یخودش پافشار یحرف ها یگفته بودم باز هم رو

م شده بود زیخ مین یصندل یکه رو یدر حال یبود و با پوزخند و لحن لج درار دهیفا یکردن باهاش ب بحث
 «؟یبگ یکه به خوا ستین یا گهید یزیحتماً فقط چ یباشه حتماً، چون تو خواست»گفتم:

 .مرموز به روش زدم یلبخند ،یتالف یبرا یو به دنبال فکر طنتینگاهم کرد که با ش زیتند و ت یو با نگاه یعصب

 هان؟ یدوست داشته باش زیفکر کنم سوپرا-

 دشیبا لحن پر از تهد امیب رونیخواستم از کافه ب یکه م نیپر تمسخر از جام بلند شدم و هم یبعد از خنده ا و
 :دیروبه رو شدم که با تکون دادن سرش برام خط و نشون کش

شم... مطمئن باش اون وقته که  یو عصب یاریو دربکه لج من یبکن یکار یبه حالت سوگند اگه بخوا یوا-
 .یلیخ ینیب یبد م یلیعواقب کارت رو خ

 .زدم رونیشدم و از کافه ب ریاز پله ها سراز یشخندیحرص درار نگاهش کردم و با ن یادا در اوردن ها با

. بعد از زنگ زدن دمیعمه زهرا رس یخونه  یتا جلو یچه طور دمیبودم که اصالً نفهم یو عصب یقدر حرص اون
 یتیرفته بود. با عصبان رونیب یرعلیبا ام دیخر یو باز شدن در داخل رفتم. رخساره تنها خونه بود و عمه واسه 

 :دیاز اون حالم، پرس عجبمبل پرت کردم که رخساره جا خورده و مت یاندازه خودم رو رو یب

 دعوات شده؟ یتو، نکنه با کس یقدر عصب نیشده چرا ا یچ-

 .ها رو با حرص مشت کردم دست
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 .شم یم وونهیدارم از دستش د گهیرخساره د یوا-

 شده مگه؟ یچ ؟یاز دست ک-

 .هام رو باال پروندم شونه

 .گهید ربدیه-

رو  گهیبعد از چند روز که باز هم د»دادم گفتم: یبغلم فشار م یکه کوسن مبل رو تو یپر حرص تر در حال و
و سرزنش کردن من، موقع برگشت از آموزشگاه  تیمثل برج زهرمارش شروع کرده به نصح ی افهیآقا با ق میدید
 «!داد لمیتحو یچه مزخرفات یرخساره اگه بدون دمشید

راحت  یمبل برا یرو یمبل، رو به روم نشست بعد از جنب و جوش یاز اندازه اش چهار زانو رو شیب یِ کنجکاو با
 «.یز فضولا رمیم یبگو که دارم م»نشستنش گفت:

 طنتیپر ش یلبخند ،یکردم که در کمال ناباور فیرو براش تعر زیغر و تند تند حرف زدن پشت هم، همه چ با
 !طور نیعجب که ا-زد 

 زدم مگه؟ یحرف خنده دار یخند یچرا م-

 «.سوگند بنظرم که اونم تو رو دوست داره»نامحسوس گفت: یکرد و با گزش لبش و ذوق یمکث

 .گرد کردم یتمام، چشم رتیح با

 !آخه؟ یتو چه دوست داشتن یگ یم یچ-

 .اشاره اش رو به سمتم گرفت انگشت

 یاحمقانه ات رو بذار هیغرور و لجباز نیعالقه اش به توئه و اگه ا یکاراش فقط نشونه  نیا یباورکن همه -
 .یحسش رو از تمام کارا و رفتاراش بفهم یتون یکنار م

 .شدم ریو مغموم و سر به ز دمیمالل آور کش ینفس

من شرمنده  یگه دوست نداره سامان به خاطر کارا یکدوم عالقه چرت نگو رخساره، اون تازه برگشته بهم م-
 .عالقه! اون فقط و فقط حرفش سامانه، فقط سامان یگیبشه اون وقت تو م

 .دیبازوم کش یآروم رو ،ییو دل جو یهم درد یرو برا دستش

 ییکششا هیاونم به تو  گهیخب حسم م یول یزیخواستم بهم بر ینکن، واقعاً نم یجور نیقربونت بشم من ا-
 .داره

تعادله و هر چند  یکم ب هیدرسته »هم قرار دادن دندون هاش گفت: یدر ادامه با تکو ن دادن سرش و رو و
 «.تو حساسه یکه چه قدر رو دیشه فهم یخب از رفتارش م یشه ول یم یبار جن کیوقت 

 .دمیلب ورچ نمیو حالت غمگ یریون سر به زهم با
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 هیشدم! باورکن  یآدم نیعاشق همچ یگم من چه طور یبا خودم م ییموقع ها هیرخساره  هیچ یدون یم-
 نیتونم از ا ینم یشم و حت یم بشیو غر بیعج یرفتارا ریکه عاشقشم از بس که درگ رهیم ادمیهم  ییوقتا

 ینشونه  دهیعذابم م ههم نیکه ا نیشه، حاال به نظر تو ا ینم یعنیحس لذت ببرم  نیدوست داشتن و از ا
 !عالقه اشه؟

 ی افهیابراز کنه، به اون ق ستیچون بلد ن دیخب شا»رو فکر کرد و با باال انداختن ابرو هاش گفت: یا قهیدق
کنم  یبا حسش رو به رو شه و حس م یچه طور ستیسر تا پا مغرور و پر مدعاش نرو چون واقعاً انگار بلد ن

 دیکه سامان رو دور بزنه شا ستین یآدم ربدیسوگند ه نیسامان هم هست، بب گهیدچار تضاد شده، از طرف د
 «!ستین یکم زیترس چ نیو ا فتهیاش با سامان تو خطر ب یبرادر یترسه دوست یهراس داره و م

خواست اشک هام باز  یچشم هام حلقه زد اما دلم نم یتوبُغ کردم و ناخودآگاه اشک  هویگفتن اسم سامان  با
 ربدیه یزندگ یهم تو یاگه کس یکرد؛ حت یرهام نم ی. فکر سامان لحظه اارندیب ادمیو ضعفم رو به  زندیفرو بر

هم قرار  یتونستم. چشم رو ینم رم،یبگ دهیناد دبو زمیدونه برادرم رو که همه چ هیتونستم  ینبود اما باز من نم
 .لب زدم نیو آروم و غمگ دمیاز سر دل کش یشکمم آه ی. با جمع کردن پاهام تودمیدادم و بغض تلخم رو بلع

اش با و ندارم، همهاحساس و بگو و مگو با اون نیبا خودم، با ا دنیتوان جنگ گهیخسته ام رخساره، د یلیخ-
شه. رخساره  یبرعکس م زیاست و همه چ دهیفا یشم اما ب یازش متنفرم شتریکاراش ب نیگم با ا یخودم م

 دمیفهم گهیطاق شده، االن د بهمه فشار و عذا نیا دنیدوش کش یتونم طاقت و تحملم از رو ینم گهیمن د
هم داشته  یاگه حس یحت یگ یشه، درست م یختم نم یا گهیراه د چیاحساس جز بن بست به ه نیکه ا

 .ستیعذاب ن نیباشه سامان مستحق ا

 .کردم نییانداخت سر باال و پا یکه باز به گلوم چنگ م یبغض با

 .شه ینم رمشیبگ دهیتونم ناد یسامان جون منه رخساره، نم-

 .نگاهم کرد متأثر

 شه؟ یکه نم یجور نیا یکار کن یچ یخوا یپس م-

سرم شروع به رژه رفتن کرد و غرق در افکار متوحش و  یاون مدت تو یو خرف هاش تو یآگاه فکر مرتض ناخود
 :دینانه،پرسیب کیبار یدرهمم بودم که رخساره با نگاه

 تو؟ یهمه مرموز شد نیا هویچرا  یکن یفکر م یبه چ-

 :فکر بودم زمزمه کردم یکه همچنان تو یو در حال آروم

 .ولش کن یچیه-

 .کرد یتر قیدق نگاه

 یکه نم نیهم یکه من باهاش مخالفم و واسه  یکن یبکن یخوا یم یکار هیقطعاً  یگ یم یجور نیا یتو وقت-
 .یگ

 «.ستین یجور نیاصالً هم ا یذاریدهنم م ین... نه چرا حرف تو»گفتم: یرفتم و با لحن انکار کننده ا طفره
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 .تو سرته یسوگند بگو چ-

 .دادم هیحوصله و کالفه سرم رو به مبل تک یب

 !اعصاب من نباش یرو گهید یکیشو. تو رو خدا تو  الیخیب ،یچیکه هرخساره جان گفتم -

 :کرد و گفت زیر یسر در اوردن از کارم، چشم یکلنجار رفتن و پرسش برا قهیاز چند دق بعد

 «.فهمم یباالخره که م یول نگو»

خوردن  یواسه  یزیچ هی رمیم»رفت گفت: یکه به آشپزخونه م یبا گفتن اون حرف از جاش بلند شد و در حال و
 «.ارمیب

 ینم یخودم هم درست و حساب ی. حتدمیدراز کش دیتپ یکه نا آروم م یو قلب ختهیبهم ر یمبل با ذهن یرو
 رونیکوله ام که کنارم بود ب یچک کردن از تو یام رو برا یاندازه کالفه بودم. گوش یتو سرمه و ب یدونستم چ

 یصدا بذارمش و متوجه  یحالت ب یوبار زنگ زده بود اما سر کالس مجبور شده بودم ر نیچند یاوردم. مرتض
کوله ام فروش  بیج یصدا خارجش کنم باز تو یکه از حالت ب نیتفاوت و بدون ا یتماسش نشده بودم. ب

 .کردم

 طنتیهم که مدام ش یعل ری. اممیناهار موندم و ناهار رو با عمه و رخساره خورد یاومدن عمه و با اصرارش، برا با
 یشده بود و باالخره با مسخره باز یو عصب یبه خاطر غذا نخوردنش از دستش عاص یکرد و عمه هم حساب یم

اومده  شوندنید یبزرگ رخساره برا ی عمه. میدهنش فرو کرد یرو به زور تو یمن و رخساره چند لقمه ا یها
هم با پسر عمه اش که هم سن وسال  یعل رینشسته و گرم صحبت بودند. ام ییرایپذ یبود و با عمه زهرا تو

 .شده بود یخودش بود مشغول باز

ً یو تقر میچرت زدن به اتاقش رفته بود یبا رخساره بعد از ناهار برا همراه تخت  یگذشته بود. از رو یساعت کی با
باهام تماس گرفته شده بود  یدو سه باربا دست مالوندم. از مطب خانم دکتر  یبلند شدم و چشم هام رو کم

خانم دکتر ازم خواست ساعت پنج  ینشمطب رو گرفتم که م یپاسخ، شماره  یب یتماس ها دنیکه بعد از د
 .که بابا از خانم دکتر برام وقت گرفته بود نیمطب باشم و مثل ا یعصر تو

فکر فرو رفتم.  یتو یا قهیکردم که چند دق یمقنعه ام رو مرتب م نهیآ یرفتن به مطب شده بودم و جلو آماده
 !یخواستم بکنم اما چه طور یکه م یا یکردم و به تالف یفکر م ربدیه یباز گل کرده بود؛ به حرف ها طنتمیش

 ً  !رد نشم بچه پرو کشیبوت یکرده بود که از جلو دمیتهد رسما

سرم افتاده بود  یوسوسه کننده که تو یخنک بشه. با فکر یگرفتم تا دلم کم یکم حالش رو م هی دینه با اما
و صداش زدم. سرش رو باال  دمیاش مشغول بود چرخ یتخت نشسته بود و با گوش یسمت رخساره که لبه 

خودم بلند بود  یمانتو نرنگ روشن و کوتاهش رو بهم قرض بده چو یاز مانتو ها یکیگرفت که ازش خواستم 
خنده و  ریزد ز یحرف هام پق دنیکه فکرم رو براش گفتم. با شنکم تعجب کرد  هیرنگ. از درخواستم  رهیو ت

 یطور هم کل نیشگفت زده شده بود و هم یخواستم بکنم حساب یکه م ینثارم کرد. واقعاً از کار یا وونهید
 دنشیو سمتم گرفت. مانتو رو ازش گرفتم و با پوش دیکش رونیب مدک یرو از تو یرنگ یگریج یجاخورده بود. مانتو

و  دمیکم به سر و وضعم رس هیکردم و  یظینسبتاً غل شیتا کار آخرم رو هم انجام بدم. آرا ستادمیا نهیآ یجلو
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. دمیلب هام کش یمحکم رو روزمندانهیپ یبرداشتم و با لبخند زیم یهم رنگ با مانتوام از رو یدر آخر هم رژ
پر  یکرد و با چشمک یخنده ا ن،یتحس و "اوهو" یبه معنا یکرد و با زدن سوت یرخساره سر تا پام رو نگاه

نگم چه  گهیخودتم که د یگریرژ هم که ج یگریتو سوگند، مانتو که ج یشد یزیعجب چ یوا»گفت: طنتیش
 «!شه یم یدونه چه حال یخدا م ربدیه چارهیب ،یشد یگریج

رفتن شده بودم و رخساره لحظه  یاز حرفش خنده ام گرفته بود. آماده  یسر داد. خودم هم حساب یقهقه ا و
دلم  ینشم اما بدجور تشیخواست که باعث عصبان یآخر اصرار داشت که اون کار رو انجام ندم و ازم م ی

 یچشمم بود و وقت یجلو ربدیه ی افهیکنم. مدام ق تشیکم اذ هیخواست  یکرده بود و دلم م طنتیهوس ش
 .شد یبه خنده باز م یو بدجنس طنتیشه لبم با ش یم یچه حال دنمیکردم که با د یفکر م نیبه ا

کردم  ینشون بدم با اون سر و وضع، از رخساره خداحافظ یکه به عمه خود نیسرگرم بود و بدون ا یحساب عمه
 .به راه افتادم ابونیخ یتو ادهیکه وجود داشت پ یاومدم. به خاطر مسافت کم رونیو از اونجا ب

رفتم چون  ابونیخ ی گهیبودم. سمت د کیبوت کیسم رو فوت کردم. نزداسترس داشتم و مضطرب نف یحساب
بودند و  ستادهیا کیبوت یکردم. با دو، سه تا از دوست هاش جلو ینم دایپ یقطعاً راه فرار یکیبا اون همه نزد

کردم که متوجه ام بشه و نگاهم  ولکوله ام مشغ یخودم رو تو یالک یبه بهانه ا یا قهیزدند. چند دق یحرف م
نبود.  ادیآن چشمش بهم افتاد. فاصله مون ز هیسرم رو باال گرفتم  تیکردن موقع یبررس یکه برا نیکنه و هم

که باورش نشده بود که خوده منم چون  نیو مثل ا دمیدیم یبه خوب امیبررس یگردن گردن کردن هاش رو برا
شون به من بود به اون دو تا پسر که پشت یزیچ هیکه  یعد از اون در حالکرد و ب یفقط نگاه م یا قهیچند دق

 .قدم برداشت ابونیناباورانه سمت خ یگفت، بعد از لحظه ا یم

که قصد اومدن  نیدادند و هم یها بهش راه نم نیکرد اما ماش یچپ و راست رو نگاه م یو عصب یآشفتگ با
اون  دنیرو متوقف کردم. با د ینیماش ابونیبا تکون دادن دستم کنار خ عیرو کرد سر ابونیخ ی گهیبه طرف د

رو که راهش رو بسته بودند کنار زد تا خودش رو به من برسونه اما قبل  ییها نیحرکتم مثل برق گرفته ها ماش
 .یو عصب نهیخشمگ یاش معلوم بود که حساب افهیسوار شدم. از ق عیسر یلیخ دنشیاز رس

ً یآدرس مطب رو سر نیماش یزد و با نشستن تو یند تند ماز استرس ت قلبم  .به راننده دادم عا

رو حس کردم.  میبغل گرفته بودم که لرزش گوش ی. کوله ام رو تودمیکش یقیدادم و نفس عم کهیت یصندل به
که  نیو واسه ا طنتیخودش بود و بازه هم همون ش دم،یکش رونیرنگم ب یمشک یکوله  یام رو از تو یگوش

 :دمجواب دا یحرص درار و عشوه ساز یجواب دادم و با لحن ارمیلجش رو در ب شتریب

 د؟ییبفرما-

که نفس نفس  یدر حال یبلند و پر از خشم یبود و غرشش گوشم رو کر کرده بود، با صدا یعصبان یحساب اما
 :زد غرش کرد یم

 ...رمتیبه قرآن اگه بگ ،یلیخ یصفت یب یلیسوگند... سوگند خ-
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بود و واقعاً از اون غرش وحشتناکش  یرو قطع کردم. بدجور عصب یبگه گوش یا گهید زیکه چ نیقبل از ا اما
چه قدر که اون  ؟یگفت چ یحاال اگه به سامان م یکرده بودم. وا یرو ادهیکم ز هیکه  نیبودم، مثل ا دهیترس

 .شده بود رید گهیکردم اما د یبودم و مدام خودم را سرزنش م مونیلحظه از کارم پش

 یکه خبر نیاما نه مثل ا دمیترس یکه دنبالم اومده باشه م نیشدم. اطراف رو نگاه کردم از ا ادهیمطب پ یجلو
ام رژ پر رنگ و  یگوش یصفحه  یاوردم و با نگاه کردن تو رونیب فمیک یرو از تو یدستمال عیسر یلینبود. خ

 .باال رفتم نسوردم و با آساش کینیرو پاک کردم و سمت مطب رفتم. داخل کل شمیآرا

 یسالم کرد و با لبخند دنمیبا د یمطب نشسته بودند. خانم منش یتو یشلوغ نبود و فقط دو سه نفر یلیخ
 «.خانم طهماسب خانم دکتر منتظرتون هستند دییبفرما»بالفاصله گفت:

 .به در و مرتب کردن خودم وارد اتاق خانم دکتر شدم یکردم و بعد از ضربه ا تشکر

اش بهم خوش آمد گفت و خواست که  ینیذره ب نکیزد و با برداشتن ع ضیعر یدکتر با ورودم لبخند خانم
 :دمیپرس میمال یرنِگ چرم نشستم و با لبخند یمشک یراحت ی. رونمیبش

 که نکردم؟ رید-

 امیطب نخواستم کالً م ی. راستش امروز میبه موقع اومد زمینه عز»زد و گفت: یپلک نشیدل نش یچهره  با
 یداشتم واسه  یبرم دیجا داشتم که با نیهم ا لهیوس یسر هیمهم بودند و  یلیداشتم که خ ضیاما چند تا مر

 «.اکثر قرارا رو کنسل کردم و االنم که منتظر تو بودم نیهم

 د؟یبر ییچرا مگه قراره جا نمیخلوت بود بب یلیمطب خ دمیآره د-

 .هم فشرد یرو یلب

 .آمستردامِ هلند ران،یبرم خارج از ا دیبا یدوهفته ا هیآره -

 «.بهتون خوش بگذره یبه سالمت»هم قالب کردم و متبسم گفتم: یهام رو تو دست

 هیپزشک والیفست هی یعنیسوگند جان،  هیسفر کار»به لب داشت و با همون لبخند گفت: یحیلبخند مل همچنان
 «.که من هم دعوت شدم

 .دیچه خوب موفق باش-

کن  فیتعر یخب تو چه طور زم،یممنون عز»اوردن سرش گفت: کیگذاشت و با نزد زیم یهاش رو رو دست
 «.نه ایداشته  یریها تاث یخوام بدونم روان کاب یروزت برام بگو م نیاوضاع چه طوره؟ از حال ا نمیبب

 .هم قرار دادم یلب هام رو رو وسیو مأ کالفه

 ...کنم یو احساس م ستمینروزا اصالً خوب  نیا نیراستش رو بخوا-

جرو بحث  یبا منش ایکه گو دیچیمطب پ یتو ربدیه یبعد ناباورانه صدا ینتونستم ادامه بدم و لحظه ا گهید اما
 .نشست امیشونیپ یبه سرعت رو یکردند و عرق سرد یم
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 یدستم فشرده م یزنه و با استرس بند کوله ام رو تو یدهنم م یکردم قلبم تو یترس و اضطراب حس م از
 !بودمش دهیآخه چرا ند یپس همون موقع دنبالم اومده بود ول یوا دمیدندون گز ریکردم. لبم رو ز

کردم بهش نگاه کنم.  یاز ترس جرأت نم یچهار چوب در قرار گرفت. حت یبعد در اتاق باز شد و تو یلحظه ا و
بود رو به خانم  ستادهیا ربدیکه پشت سر ه یدر حال تیبود و با همون عصبان یعصبان یهم حساب یخانم منش

 « ...آقا مثل وح نیا یخوام خانم دکتر ول یمعذرت م»دکتر گفت:

 :حرفش رو قطع کرد ظیغل یدکتر مانع از ادامه حرفش شد و متذکراً و با اخم خانم

 !چه طرز حرف زدنه؟ نی! ایخانم کمال-

 شونیآخه ا»اومد اشاره داد و پر حرص گفت: یخونش در نم یزد یکه کارد م ربدیبا حرص به ه یکمال خانم
 «.که خواستن گفتن یادبن هر چ ینظاکت و ب یب یلیخ

 یبود که برا نییکنه. سرم پا یبره و خودش ماجرا رو حل م رونیخواست از اتاق ب یدکتر از خانم کمال خانم
ش افتاد. از شدت خشم قرمز شده بود و باز نگاه یآن نگاهم تو هیدار باال اوردمش و  هیآروم و زاوا یلحظه ا

متوجه  ایدادم. خانم دکتر که گو قورتگرفتم و صدا دار آب دهنم رو  یکه از چشم هاش م یهم همون حس ترس
 :دیزد و پرس یحیبود که همراه منه رو به من لبخند مل دهیشده بود و فهم هیقض

 باهات داره؟ یچه نسبت-

 « ...زهی... چیچ»کم هول شده بودم و با پته پته گفتم: هی

با همون استرس کشنده  یچهره اش داشت و بعد از تعلل یتو ظیبشدت غل یافتاد که اخم ربدیباز نگاهم به ه و
 :لب زدم

 .ب... برادرمه-

هم  یرو یارو از دندون ه نیبهش برخورده بود و ا یلیکه خ نیبا گفتن اون حرف بهش نگاه کردم. مثل ا و
و بعد از به چشم زدن  دیچرخ ربدیتونستم بفهمم. خانم دکتر سمت ه یشده اش از خشم، کامالً م دهییسا
 «؟یآره؟ برادرش»رو بهش گفت: ییبا خوش رو نکشیع

کرد و با حرص  یبشدت عصب یبود خنده  ستادهیکه دست به کمر ا یدو خته بودم و درحال ربدیبه دهن ه چشم
 میباهم خوند یزیچ یخواهر برادر ی غهیالبد ص ینبود ول یطور نیکه ا شیپ ی قهیواال تا چند دق»گفت: هیو کنا

 «!گهید

ً  رونیخب شما ب یلیخ»زد و گفت: قیعم یبه سرش لبخند یزیاون حرفش خانم دکتر با تکون ر با  «.باش فعال

در  ربدینگاهم رو از خانم دکتر گرفتم. ه یو با شرمندگ دمیکش یخجالت م یکه گفته بودم حساب یدروغ از
 یکرد با لحن پر تمسخر یم دیتأک "برادر" یکلمه  یکه رو یبه من کرد و بعد از اون درحال یجواب خانم دکتر نگاه

 «.خوام باشم یپس م "براردرشم"مگه نگفت که هیچ»گفت:

 :باال پروند ییعبوس و غضبناکش ابرو یدر ادامه با ادا و چهره  و
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 !خوام بدونم که خانوم چشونه یم-

دل داشتم، رو بهش خواهش  یکه تو یکردم و ملتمسانه همراه با ترس یبهش نگاه م زمیالتماس آم ینگاه ها با
چشم هاش نشسته  یاندازه که تو یب یاما با غضب و خشم میزن یبره و بعداً حرف م رونیکردم که از اتاق ب

 « ...زنم ین مینگو که همچ یزیکه اصالً چ یکیتو »گفت: زیآم دیبود نگاهم کرد و تهد

که  یو با تکون دادن سرش در حال دیتو موهاش کش یدست یادامه نداد و با آشفتگ گهینگاه به خانم دکتر د با
 «.زنم یبا تو بعداً مفصل حرف م»گفت: دیکش یبرام خط و نشون م

 !اومد و کنارم نشست ییبا گفتن اون حرف با کمال پرو و

کردم  یفکر نم»گفت: ربدیرو به ه میمال یکرد باالخره با لبخند یدکتر که تا اون لحظه ساکت بود و نگاه م خانم
 «!هم باشه یا گهیلجباز تر از سوگند کسِ د

 :رو بهش ادامه داد ییبا خوش رو و

 .کم آروم باش هیخب پس الاقل  یلیخ-

 یراحت م یلیهم نکرد چون خ رونشیب یت و حتبهش نگف یزیدونم چرا اما خانم دکتر در کمال تعجب چ ینم
 !کار رو بکنه اما نکرد نیتونست ا

خواست  یکرد انداختم. خانم دکتر م یبهم نگاه م تیکه هنوز هم با عصبان ربدیبه ه یچرخوندم و نگاه سر
 ربدیبرام سخت بود. رو از ه یلیاون خ یاما حرف زدن جلو میقبل مون رو ادامه بد قهیچند دق یحرف ها

که خانم دکتر با جا به جا  دمکم مِن مِن کر  هی. دمیبرگردوندم و سمت خانم دکتر که همچنان منتظر بود چرخ
خب »شد گفت: یکاغذ م یرو یزینوشتنِ چ یچشم و به دست گرفتن خودکار که آماده  یرو نکشیکردن ع

 یکه در ط ییها یروانکاو راتیثو تأ یکه دار یتیخوام از وضع یشنوم و همون طور که گفتم م یسوگند جان م
 «.مطلع بشم میمدت انجام داد نیا

 :مردد لب زدم یباالخره بعد از فوت کردن نفس و

 .دونم ین.. نم-

 .نگاهم کرد متفکرانه

 .زمیعز یشه واضح تر حرف بزن یم-

ها باز لرزش دست هام  یتازگ یعنی... یعنیخب هنوز هم »کردم و رو به خانم دکتر گفتم: ربدیبه ه ینگاه و
 « ...نم یریکنم تأث یکه دو تا از اون قرص ها رو باهم مصرف م یموقع یشروع شده ح.. حت

گفته بودم و تازه متوجه حرف خارج شده از دهنم و اون گاف بزرگم، شده  یکه چ یآن حرفم رو خوردم، وا کی و
تو به من قول »پر تأسف گفت: یهاش با لحن نگاهم کرد و با جمع کردن لب ریبودم. خانم دکتر با بهت و تح

 «!و من هم به پدرت یداده بود

 .دمیزده بودم، داشتم. آب دهنم رو ذره ذره بلع یفکر یکه در اوج ب یدر انکار حرف یبودم و دستپاچه و سع هول
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 .خوامیکار رو کردم... معذرت م نیدو بار ا یکیفقط  دیباور کن ییوقتا هیفقط  یعنین... نه... -

 یهم که تا اون لحظه ساکت بود بعد از نگاه غضب آلودش به من رو به خانم دکتر با لحن بامزه  ربدیه
 «.دیو باور نکنکرد حرفش یکار رو م نیاز همون روز اولم هم گهیدروغ م»گفت: ،یگرتیشکا

 یدون یم»که با افسوس و تأسف همراه با لحن کوبنده اش گفت: دمیحق به جانب سمتش چرخ یا افهیق با
و با اونا اشتباهشون  نیرنگ یاون قرصا آبنباتا یکن یو فکر م یکن یبچه چندساله رفتار م هیتو هنوز هم مثل  هیچ

 «سوگند؟ یبزرگ ش یخوایم ی! تو واقعاً کیگرفت

اون قرص  ی هیرو یکه مصرف ب یادیز یها بیسدو شروع کردند به سرزنش کردنم و خانم دکتر مدام از آ هر
 .من یبودنش از عدم همکار یتونست بهم بزنه گفت و شاک یها م

قرارم داده بود چرا که درست کنارم نشسته  ریتحت تأث یحساب ربدیگفتن نداشتم و وجود ه یبرا یحرف چیه اما
کرد و تمام حواسم پرت اون بود. چه قدر اون توجه و  یخانم دکتر گوش م یو دقت به حرف ها یبود و با نگران

دوستش داشتم. چشم هام  شهیهم از شتریداد و چه قدر که اون لحظه ب یرو بهم م یاش حس خوب یدلواپس
 یاشک بودند و احساس زشیگلوم جا گرفته بود، آماده ر یتو کیبزرگِ در حال شل یگلوله  هیکه مثل  یبا بغض

 یزدم اصالً نم هیگر ریباره ز کیطاقت شدم و  یکرد؛ ب یو مچاله م فشردیدستش م یتو رحمانه یکه قلبم رو ب
 :دیپرس یبهت زده نگاهم کرد و با حالت شوکه ا ربدی. هختمیر یم اشکمحابا فقط  یتونستم حرف بزنم و ب

 آخه؟ یکن یم هیشد چرا گر یسوگند چ-

 یایاز اندازه جو شیب یا یکه لحنش مهربون ترشده بود سرش رو سمت صورتم خم کرد آروم و با نگران یدرحال و
 :حالم شد

 هو؟یتو؟ آخه چت شد  یسوگند خوب-

گرفت.  یم یشتریام شدت ب هیکرد، گر یزد و با لحن خوشش اسمم رو صدا م یباهام حرف م یاون جور یوقت
اجازه داده  ییجورا هیمتأثر فقط سکوت کرده بود و  یچونه و حالت ریخانم دکتر هم با گذاشتن دست هاش ز

 .کنم یبود که خودم رو خال

دست هام گرفتم و  یرفت. با رفتن خانم دکتر سرم رو تو رونیاز اتاق ب یحرف چیبعد هم بدون ه ی قهیدق چند
نداشت  یام تموم هیکردم. گر هیگر یها یها ختیر یم رونیکه پُر بودنش با شدت از چشم هام ب یبا دل پر

 یو آشفته شده بود و با خم کردن سرش به سمتم و با کالفگ شونیپر یحساب ربدی. هختمیقرار و اشک ر یو ب
 «.من شد ریدونم تقص ینکن م هیگر یجور نیتو رو خدا ا یکن یم اموونهید یسوگند بسه دار»تمام گفت:

قرار اشک  یکه قلبم داشت تلخ و ب یزد و با حس سوزش یماورد و چنگش  یهمچنان به قلبم فشار م احساسم
کرد آرومم  یم یمبل گذاشتم. سع یکه به زور بند اومد سرم رو رو یا هیشد. بعد از گر یم دهیاز چشم هام بار
 یقشنگ و خوش رنگش که نگران یکرد. با اون چشم ها یم ینیسنگ یداشتم و سرم حساب یدیکنه. سردرد شد

 هیکرد. تحمل نگاه هاش رو نداشتم و آروم چشم هام رو بستم.  یزد زل زده بود بهم و نگاهم م یتوش موج م
. خانم دکتر دمیکش یخوردم و نفس وانیل یاز آب تو یبه اتاق برگشت. کم یآب وانیکمه بعد خانم دکتر با ل

 :دیپرس مشیکم آروم شدم با لحن مال هی دید یوقت
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 م؟یحرف بزن یخوا یم-

 «.یباش رونیشه ب یم»گفت: ربدیکه رو به ه کردم سکوت

 .لحن نگرانش زمزمه کرد با

 ...ستیاما اون حالش خوب ن-

که نگاهش هنوز به من بود  یبره و به ناچار در حال رونیبخش ازش خواست که از اتاق ب نانیاطم یپلک زدن با
آرامش بخش و  یسکوت، خانم دکتر با لبخند قهیرفت. بعد از چند دق رونیبلند شد و از اتاق ب یراحت یاز رو

 :دیزد و پرس یپلک ح،یمل

 مگه نه؟ یدوسش دار-

خواست دوست  یدلم نم گهیجا خورده بودم اما د یلیاون موضوع شده بود خ یکه خانم دکتر متوجه  نیا از
 یلیدوست داره، خ یلیکه اونم خ ادیبه نظر م»کردم که گفت: دییداشتنش رو انکار کنم و با سکوتم حرفش رو تأ

 «.نگرانت بود

 چیزد اما ه یاون رو م یکرد و حرف ها یتعجب کرده بودم چون خانم دکتر هم مثل رخساره فکر م یحساب
گفتند اما واقعاً  یم هیبود که بق یکاش همون طور یگفتم ا یو دلم م یخبر نداشتند تو یزیشون از چکدوم
 .نبود

اورد. سرم  یکه داشت کم کم از پا درم م یو عجز ی... و ناتوانزیبودم و سرگشته؛ از همه کس و همه چ رونیح
اون سکوتم با لحن آروم و پر مهرش  دنیتلخ و پر سوز سر دادم. خانم دکتر با د یدست هام گرفتم و آه نیرو ب

 :دیباز پرس

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم زم،یعز یسوگند جان خوب-

خوام بهت کمک  یمن م زم،یعز نیبب»جا به جا شد و گفت: یچرخدارش کم یصندل یگرفتم. رو رو باال سرم
مدت به حرف هام  نیا یگردم خوب تو یاما دوست دارم تا بر م ستمین یکه گفتم دوهفته ا یکنم همون طور

به  یناراحتت کنه، اگه واقعاً دوستش دار یاجازه نده کس دهیفکر کن که بهت آرامش م یزیبه اون چ ؛یفکر کن
غرور روز به  وارید نیبده نذار ا ختنیفرو ر یحس قشنگ رو خراب کنه و بهش اجازه  نیغرورت اجازه نده که ا

 «.روز بلند تر بلندتر بشه

 :ادامه داد یمکث با

در  شهیکه هم تسین یزیگم چون عشق چ یدوست بهت م هیرو نه به عنوان دکترت بلکه به عنوان  نایا-
ده و  یمونه و عذابت م یباهات م یو حسرتش تا عمر دار یریگ یدلت بمونه غم باد م یدسترس باشه اگه تو

 ست؛ین اشیباش هداشت یتونست یکه م یدرناک تر و سخت تر از حسرت عشق یحسرت چیرو بدون که ه نیا
خاکستر  ریکنه اما همچنان اون احساس از ز یسوزونه و خاکستر م یحسرت بزرگ که قلبت رو ذره ذره م هی

 .انیپا یب یشه و باز هم عذاب یسرد شعله ور م یها
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 یرو رو یسوزوندند و حکم نمک یدلم رو بد م گهیکردند و از طرف د یآرومم م یخانم دکتر از طرف یها حرف
م که مشکل فقط غرورم تونستم به اون به رخساره، به همه بفهمون یم یدلم داشتند. آخه چه طور قیزخم عم

که از اون همه  یبودم و قلب ردهک ریزدند گ یسمت چنگ م کیکه هر کدوم قلبم رو به  یدو آدم نیمن ب ست،ین
 !شدن بود مهیجدال و کشش از وسط در حالِ دو ن

انم رفتن شدم. قبل از رفتن از خ یآماده  یکوتاهِ روانکاو ینکات و تذکرات خانم دکتر و جلسه  دنیاز شن بعد
مطلع نشه که با لبخند  یزیخودمون بمونه و بابا از چ نیرو که افتاده بود ب یدکتر خواستم که موضوع و اتفاقات

 .رو داد نانیاطم نیدلگرم کننده اش بهم ا

 یقرار ینشسته بود و با ب یصندل یاومدم. هنوز هم اونجا بود؛ رو رونیکردم و از اتاق ب یخانم دکتر خداحافظ از
 .به طرفم اومد عیسر یلیخ دنمیزد. با د یضربه م نیزم یرو

 :دیپرس نگران

 ؟یخوب-

 «.گردم یجا باش االن برم نیخب تو ا یلیخ»نگفتم که گفت: یزیچ

به رابطه اش با  دمید یرفتارش رو نسبت به خودم م یدونم چرا اما وقت یبه طرف اتاق خانم دکتر رفت. نم و
 !کردم چه قدر که نگرانم بود یشک م یا گهیهر دختر د

 «.گهید میخب بر یلیخ»اومد و با اشاره سر گفت: رونیبعد از اتاق ب ی قهیدق چند

 «.رمیخودم م ستین ،یازین»و مغموم گفتم: شونیآروم و با اون حال پر و

 .نگاهم کرد ملتمسانه

 .رسونمت یم یبر یرسونمت، هر جا که بخوا یم-

 اسیو با اون همه خشم قابل ق شیساعت پ مین ربدیشده بود اصالً با ه یقدر مهربون و دوست داشتن چه
 .میرفت نیینکردم و با هم پا یاعتراض گهینبود. د

 یخراب بود و پر از ابر ها یو راه افتاد. هوا حساب می. سوار شدمیرفت نیو سمت ماش میاومد رونیب کینیکل از
 یم یکه رانندگ یکردند. ساکت بود و در حال یاصابت م شهیبارون مثل شالق به ش یو بارون زا. قطره ها رهیت

و انگار تو  دمیکه چرا اون سؤال رو پرس نبودمشده بود. اصالً متوجه  رهیبه رو به رو خ شونیکرد متالطم و پر
 یکردم صداش کردم. وقت یم یبخار گرفته باز ی شهیش یکه با انگشت رو یحال خودم نبودم. آروم در حال

 :جواب داد یزدم با متانت و لحن قشنگ اسمش رو صدا

 جون دلم؟-

اندازه  یب یجانیکرد. از ه دنیرگ هام شروع به دو یبا اون جوابش بند بند دلم پاره شد و خون با شدت تو که
 .که داده بود لذت برده بودم یگلگون شده بودم و چه قدر از جواب

 .دیباره ام سمتم چرخ کیسکوت  با
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 ؟یبگ یخواست یم یزیچ-

 یو با لحن دمیکش یخورد م یآب روش سر م یکه بخار به صورت قطره ها شهیش یانگشتم رو رو همچنان
 .چفت شده ام رو به حرکت وا داشتم یمغموم و دلخور، لب ها

 ؟یتو از من منتفر-

 .سراسر تلخ صورتش رو گرفت یلبخند

 تمیپرسشت چه قدر اذ نیفات و احر  نیکه ا یدون یم ؟یکن یتالف یخوا یم یپرس یرو م یزیچ نیچرا همچ-
 .کنه یم

 «.تونم یاگه بخوامم نم یحت»با گزش لبش و قورت دادن آب دهنش گفت: یبعد از مکث و

 !دمیکه حس کردم اشتباه شن یزمزمه ا و

 .بود یطور نیکاش ا یاما ا-

 :دمیاز حرف دو پهلوش با بغض پرس جیگ

ناراحتم  یکن یم یسع یتیچرا تو هر موقع ؟یبر یلذت م دنمیچرا از عذاب کش یکن یم تمیقدر اذ نیپس چرا ا-
 چرا؟ ؟یکن

که از  نیبه سکوت گذشت تا ا یا قهیرو نگه داشت و توقف کرد. چند دق نیماش یاون سؤال هام با کالفگ با
اش رو  یناراحتش کردم. با اون حال اصالً طاقت ناراحت یکه با حرف هام حساب دمیشد. فهم ادهیپ نیماش

ازم بگردوند و با دست  هشدم. به طرفش رفتم که صورتش رو بالفاصل ادهیپ نینداشتم. پشت سرش از ماش
 «.یخور یسرما م نیتو ماش نیبش»شده بودند جمع کرد و گفت: ختهیاش ر یشونیپ یرو که رو سشیخ یموها

 .رو سمتش کج کردم سرم

 قدر برات سختن؟ نیاجواب دادن به سؤاالم  یعنی ؟یگردون یچرا صورتت رو بر م-

 .گنگ رو به زبون اورد یو جمله ا دیمتالطم به سمتم چرخ ینفس دنیکش با

 .یچیه یدون ینم یچیتو ه-

 !دونم یرو نم یچ-

شد. اون  کیبهم نزد یکرد چنگ زد و قدم یتر از قبل موهاش رو که آب ازشون راه گرفته بود و چکه م کالفه
که سر تا پامون  یو بارون گهیهم د یچشم ها یتو میکردم. حل شده بود یتابش رو درک نم یو ب نینگاه غمگ

بارون  نیا ریجا، ز نیخوام ا یسوگند م»گفت: نشیغمگ یبعد که با همون صدا یکرده بود و لحظه ا سیرو خ
 «.رمیازت بگ یقول هی

 .پلک زدم آروم

 .یاما هنوز جوابم رو نداد-
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 .هم فشرد یلب هاش رو رو یعصب

 .ان یمعن یکه سؤاالت چه قدر ب یدون یهم مچون خودت -

 .انداختم نییرو پا سرم

 ؟یچه قول-

 .لب زد سخت

 ....گهیبدتر نشه قول بده که د نیحالت از ا گهیقول بده که... قول بده که د-

 .داد رونیسخت ب ینفس

 .نمیو بباشکات گهیخوام د ینم گهید-

 .زدم یتلخ لبخند

 .یبگ یخوا یم یمهم تر زیکردم چ یفکر م-

هر چه قدر هم  دمیشن یسرم بود رو ازش م یکه تو ییها زیسؤال شده بود کاش چ یجا یبرام حساب رفتاراش
طرفه بودنش مردد بودم  هیکه از  یبا اون حس گهیگفت، حداقلش د یکاش بهم م یا یممکن بودند ول ریکه غ

 .دمیکش یو عذاب نم دمیجنگیاون همه نم

 .لبش سرخورد یآب آروم رو یزل زد و قطره ها بهم

 .من مهمه یاما برا-

 سوزه؟ یبدم نکنه دلت برام م یقول نیهمچ دیچرا با-

 .تکون داد یسر کالفه

 ...بود گهیجور د هی زیوقت، کاش همه چ چیه یمنو بفهم یوقت نخواست چیه-

 قتیدرک حق یعقل و قلبم برا ونیگرفته بود. م فیخف یآب شده بود و چونه ام لرزش سیو موهام خ صورتم
کردم که اگه  یم یکار هی دیشدم، با یمطمئن م دیبه ستوه اومده بودم اما با یجنگ بود و از اون همه درموندگ

زانو خم شدن وسط  یو رو دنیرسبده به اون جنگ. هرچند که تهش هم ن انیو پا ارهیداره به زبون ب یحس
ادامه  یبود برا یدیپر از ناام دیام هیبهم داشته باشه،  تونهیم یسح نکهیفکر ا یبن بست بود اما حت یکوچه 

ً یدق ؛یاون زندگ همون قدر متناقض و همون قدر تلخ. بهش نگاه کردم و بغض آلود لب هام رو به حرکت  قا
 «!آخه یزن یچرا واضح حرفت رو نم یفهممنو ب یخوا یکه نم ییتو نیا»دراوردم:

 «.یآب شد سیسوار شو خ»گفت: یبا آشفتگ ختیبهم ر هویگفتن اون جمله ام  با

که باعث شد  نیزم یرو یجمع شده  یپرشِ بلند آب ها یداد و صدا راژیو ابونیخ یپرسرعت تو ینیماش
 نیماش یو باز خواست که سوار شم تو ابونیبه خ یرگیسکوت و بود و خ یا قهیبره. دق ابونینگاهمون سمت خ
 .زدم یبرگردم. زهره خند
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 .یجواب بد یخوا یس نماوهوم، پ-

رفتم  نیتر شده بود سمت ماش نیغمگ شهیکه باز ترک برداشته بود و از هم یبا دل یا گهیحرف د چیبدون ه و
 یرو که رو یکاله دار و خوش بافت یبهم انداخت و ژاکت یبعد اون هم سوار شد. نگاه یا قهیو سوار شدم. دق

 .عقب بود به طرفم گرفت یصندل

 .تنت کن نویا ریبگ-

 .دهیبودم و رنج دلخور

 .رمیو خودم ماش هیبرسون بق ییجا هیو تانه فقط من-

 .نگاهم کرد آشفته

 .برمت یم یبپوش بعد هر جا که خواست نویا-

 یعطرش رو ی. از بودمیلرز یکم هم م هی یچون واقعاً سردم شده بود و حت دمیرو ازش گرفتم و پوش ژاکت
رفته  ادمی یداشتم که حت یاون قدر حس خوب دنشیگرمم شده بود. از پوش جانیهشده بودم و از  وونهیژاکت د

 یاون حس لذت ببرم که برا زکردم ا یم یبودم که سردم شده. ژاکت رو محکم به خودم چسبونده بودم و سع
 :و مثل بچه ها گفتم دمیورچ یمتعجبش به خودم شدم، مدافعانه از اون کارم لب یمتوجه نگاها یلحظه ا

 «.سردم شده خب»

کرده  ادیز یرو کم کیپخش موز ی. صدامیحرف حرکت کرد. هر دو ساکت بود یزد و ب یاز سر آشفتگ یلبخند
خودم رو گرفتم  یبه زور جلو دنشیکه با شن یغم آلود پر شده بود. ترانه ا یاز اون ترانه  نیماش یبود و فضا

وقت کرده بودم  یبودم که من ک بمن بود و در عجمناسب حال و روز  ییجورا هینشه.  ریکه باز اشکم سراز
 !کنم فیخواننده اش تعر یاون همه حس حالم رو برا

 مثل من شهیحالت م یکه بش عاشق

 روز هیمن که آرامش ندارم  مثل

 یکن یدق م ییاز تنها یشیم تنها

 بمون و بسوز گهیو م رهیم عشقت

 مثل من شهیحالت م یکه بش عاشق

 منکه زندونم اتاقم شده مثل

 اون یفهمیو م ینیشیم یکیتار تو

 خوده یب زننیکه از عشق م ییحرفا

 کشم یعذاب م شیروز از غم دور هر
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 از روز قبل بدتره میروز زندگ هر

 شدمیعاشقش م دینبا چوقتیه من

 ...بره یعشق آبرومو آخرش م نیا

 ....دل، عاشق شدن درده ینشو ا عاشق

گرفته و دمق بود  یکه حساب ربدیبه ه یداده بودم برداشتم. با نگاه هیتک شهیسرم رو که به ش فمیلرزش ک با
که  نیمامان بود. هم ی. شماره دمیکش رونیب فمیک یرو از تو یکرد گوش یم یبه رو به رو، رانندگ یرگیو با خ

رو  کیموز یبرد و صدا نیپخش ماش تکنه دستش رو سم یکه نگاه نیمتوجه شد و بدون ا ربدیجواب دادم ه
 :رفته جواب دادم لیتحل ییحوصله و با صدا یکم کرد. ب

 الو... جانم مامان؟-

 .دیچیگوشم پ یبعد صداش تو یا لحظه

 تو؟ ییسالم سوگند جان کجا-

 .دادم رونیکالفه ب ینفس

 .امیم گهیکم د هی-

 یرفته باش دیگفتم شا ،یده اما جواب ندادتو اصالً؟ بابات گفت زنگ ز  ییکجا نمیدنبالت بب ادیآخه بابات داره م-
 .رخساره شیپ

 .ستین یازین امیخودم م رونمینه ب-

 .زمیعز گهید نیایباغ با هم ب ادیخب بابات داره م-

 .زنم یخب االن خودم بهش زنگ م یلیخ-

 یتو اشیسر هی دمیرس ریگرفتم اما چون د ییزایچ هیمن  دیکن دیکم هم خر هیسوگند جان سر راه  یراست-
 .گهید نیایخراب شدن، فقط زود ب نیماش

 :دمیفکر رفتم و کنجکاو پرس یتو یا قهیدق

 چرا مگه چه خبره؟-

 :تر از من سؤال کرد جاخورده

 !؟یدون ینم یعنی-

 .کردم یمکث

 بدونم؟ دیرو با یچ-
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 !خواد باهات حرف بزنه یخب فکر کردم رضا باهات صحبت کرده، آخه خودش گفت م-

 :گفتم جیشده و گ شتریام ب یکنجکاو

 ؟یدرمورد چ-

 :مکث کرد و گفت یا قهیدق

بهتر  یعنی م،یبا هم حرف بزن یموضوع هیخوان در مورد  یباغ م انیامشب م نایا دتیخب راستش عمو حم-
کم حرف  هیخوان  یگفتن فقط م یول ستین یخوب تیاما من بهشون گفتم که االن موقع یبگم در مورد مرتض

عقبش  دیپس نبا فتهیب یریخ تفاقاگه قراره ا گهی. ممینه بگ مینتونست گهیبزنن و مادر جونت هم اصرار کرد که د
هم گفتم که هر جور  ونیحرفا. البته ا نیو از ا ستین یدوست نداره و راض یجور نیو آقاجونت هم ا میبنداز

دوست دارن  هیکه بق یبد یجواب ستیمشب قرار نکه ا نیمنظورم ا یعنی یریگ یم میتصم یکه خودت بخوا
 .نیهم هیمهمون هیو اصالً فکر کن  یکن کرموضوع ف نیخواد به امشب و ا ینم یلیپس خ

 ییها زیچ هی یکه مرتض نیباره سرم رو به درد اورد. با ا کیسرم و  یمحکم بود تو یمامان مثل پتک یها حرف
 !بشه یهمه بخواد موضوع جد نیکه ا نیبه ا یبهم گفته بود اما اصالً بهش فکر نکرده بودم و حت

خواسته بهم خبر بده که من هم  یبوده، حتماً م نیگرفته بود هم یکه عصر مرتض یاون همه تماس لیدل پس
صداش رو کم کردم.  یوشکنارِ گ ینگاه کردم و با فشردن دکمه  ربدیرو جواب نداده بودم. مضطرب به ه یگوش

 .کرد یمامان از پشت تلفن صدام م

 :گفتم یآروم ییتر کردم با صدا یلب

 ن؟یندار یقطع کنم کار دیگم، من با یخب مامان جان چشم به بابا م یلیخ-

 .فقط نیایدلم، خداحافظ مامان جان زود ب زینه عز-

کرد با لحن  یکه رو به رو نگاه م یدرحال ربدیدنبالم. ه ادیکردم که ب امکیبابا آدرس رو پ یرو قطع و برا یگوش
 :دیآروم و مغمومش پرس

 ان؟یخوان ب یم یچ یبرا-

 :که انگار متوجه منظورش نشدم آروم لب زدم یشدم و طور ریمتوجه شده بود. سر به ز پس

 ا؟یک-

 «.گم یم دویحم ییو دا یمرتض»زد و با محکم، تَر کردن لب هاش گفت: یخند زهره

 ینفس دنیبعد از کش شونشیدل دماغ و با حال پر یکردم که ب یم یندادم و مضطرب با انگشت هام باز یابجو
 «سوگند؟ هیچ ایباز نیتو که جوابت مشخصه پس ا ،یکشون یچرا اونا رو تا باغ م»گفت:

 .همون حال سمتم برگشت با

 .نرو نیسوگند لطفاً تمومش کن جلو تر از ا-
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 «.انیآره، چون جوابم مشخصه قراره ب»اون همه مطمئن بودنش لجم گرفته بود و با حرص گفتم: از

کم  هیبعد از  د،یتمام به سمتم چرخ یبا کالفگ یا قهیفرمون با دستش ضربه گرفت و بعد از دق یرو یآشفتگ با
 :لب باز کرد یو تعلل به سخت دیترد

 ...رو یزیچ هی دیسوگند من، من با نیب... بب-

 ً هردومون،  یرو وسط بکشه و باز هم تهش جنگ اعصاب درست بشه برا یخواست باز بحث مرتض یدلم نم اصال
نگو قسمت دادم  یکلمه ا گهیتو رو روح آقاجون د»و ملتمسانه و پر خواهش گفتم: دمیحرفش پر یبالفاصله تو

 «.کنم یخواهش م یامروز کاف یلطفاً، واسه 

 .قرار داد یهاش رو محکم رو چشم

 ...اما من-

بابا  یکه برا میبود یابونیخ کیرو نگه داره چون نزد نیکه حرفش تمام بشه ازش خواستم که ماش نیقبل از ا و
دستم رو به سمت  یحرف زدن که بدون توجه و با لجباز یاس ام اس کرده بودم. هم چنان اصرار داشت برا

 .رو نگه داشت نیماش یقفل در بردم. عصب

 .خب آروم باش یلیخ یکن یم نیمچچرا ه-

 «.دنبالم ادیبرم االن که ب دیبه بابا اس ام اس زدم با»که نگاهش کنم گفتم: نیلحن خشکم بدون ا با

فرمون، بعد از  یدستش رو دنیبودند زد و با کوب سیموهاش که هنوز هم خ یتو یو طبق عادت چنگ آشفته
 :به رو به رو گفت رهیخ یا قهیدق

 «.قهیبه حرفام گوش کن، فقط چند دق قهیفقط چند دق پس»

گرفته و دمق بود  یکه حساب ربدیبه ه یداده بودم برداشتم. با نگاه هیتک شهیسرم رو که به ش فمیلرزش ک با
که  نیمامان بود. هم ی. شماره دمیکش رونیب فمیک یرو از تو یکرد گوش یم یبه رو به رو، رانندگ یرگیو با خ

رو  کیموز یبرد و صدا نیپخش ماش تکنه دستش رو سم یکه نگاه نیمتوجه شد و بدون ا ربدیجواب دادم ه
 :رفته جواب دادم لیتحل ییحوصله و با صدا یکم کرد. ب

 الو... جانم مامان؟-

 .دیچیگوشم پ یبعد صداش تو یا لحظه

 تو؟ ییسالم سوگند جان کجا-

 .دادم رونیکالفه ب ینفس

 .امیم گهیکم د هی-

 یرفته باش دیگفتم شا ،یتو اصالً؟ بابات گفت زنگ زده اما جواب نداد ییکجا نمیدنبالت بب ادیبابات داره مآخه -
 .رخساره شیپ
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 .ستین یازین امیخودم م رونمینه ب-

 .زمیعز گهید نیایباغ با هم ب ادیخب بابات داره م-

 .زنم یخب االن خودم بهش زنگ م یلیخ-

 یتو اشیسر هی دمیرس ریگرفتم اما چون د ییزایچ هیمن  دیکن دیکم هم خر هیسوگند جان سر راه  یراست-
 .گهید نیایخراب شدن، فقط زود ب نیماش

 :دمیفکر رفتم و کنجکاو پرس یتو یا قهیدق

 چرا مگه چه خبره؟-

 :تر از من سؤال کرد جاخورده

 !؟یدون ینم یعنی-

 .کردم یمکث

 بدونم؟ دیرو با یچ-

 !خواد باهات حرف بزنه یصحبت کرده، آخه خودش گفت م خب فکر کردم رضا باهات-

 :گفتم جیشده و گ شتریام ب یکنجکاو

 ؟یدرمورد چ-

 :مکث کرد و گفت یا قهیدق

بهتر  یعنی م،یبا هم حرف بزن یموضوع هیخوان در مورد  یباغ م انیامشب م نایا دتیخب راستش عمو حم-
کم حرف  هیخوان  یگفتن فقط م یول ستین یخوب تیقعاما من بهشون گفتم که االن مو یبگم در مورد مرتض

عقبش  دیپس نبا فتهیب یریخ تفاقاگه قراره ا گهی. ممینه بگ مینتونست گهیبزنن و مادر جونت هم اصرار کرد که د
هم گفتم که هر جور  ونیحرفا. البته ا نیو از ا ستین یدوست نداره و راض یجور نیو آقاجونت هم ا میبنداز

دوست دارن  هیکه بق یبد یجواب ستیکه امشب قرار ن نیمنظورم ا یعنی یریگ یم میتصم یکه خودت بخوا
 .نیهم هیمهمون هیو اصالً فکر کن  یکن کرموضوع ف نیخواد به امشب و ا ینم یلیپس خ

 ییها زیچ هی یکه مرتض نیباره سرم رو به درد اورد. با ا کیسرم و  یمحکم بود تو یمامان مثل پتک یها حرف
 !بشه یهمه بخواد موضوع جد نیکه ا نیبه ا یبهم گفته بود اما اصالً بهش فکر نکرده بودم و حت

خواسته بهم خبر بده که من هم  یبوده، حتماً م نیگرفته بود هم یکه عصر مرتض یاون همه تماس لیدل پس
صداش رو کم کردم.  یکنارِ گوش ینگاه کردم و با فشردن دکمه  ربدیم. مضطرب به هرو جواب نداده بود یگوش

 .کرد یمامان از پشت تلفن صدام م

 :گفتم یآروم ییتر کردم با صدا یلب

 ن؟یندار یقطع کنم کار دیگم، من با یخب مامان جان چشم به بابا م یلیخ-
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 .فقط نیایدلم، خداحافظ مامان جان زود ب زینه عز-

کرد با لحن  یکه رو به رو نگاه م یدرحال ربدیدنبالم. ه ادیکردم که ب امکیبابا آدرس رو پ یرو قطع و برا یگوش
 :دیآروم و مغمومش پرس

 ان؟یخوان ب یم یچ یبرا-

 :که انگار متوجه منظورش نشدم آروم لب زدم یشدم و طور ریمتوجه شده بود. سر به ز پس

 ا؟یک-

 «.گم یم دویحم ییو دا یمرتض»زد و با محکم، تَر کردن لب هاش گفت: یخند زهره

 ینفس دنیبعد از کش شونشیدل دماغ و با حال پر یکردم که ب یم یندادم و مضطرب با انگشت هام باز یجواب
 «سوگند؟ هیچ ایباز نیتو که جوابت مشخصه پس ا ،یکشون یچرا اونا رو تا باغ م»گفت:

 .همون حال سمتم برگشت با

 .نرو نیسوگند لطفاً تمومش کن جلو تر از ا-

 «.انیآره، چون جوابم مشخصه قراره ب»اون همه مطمئن بودنش لجم گرفته بود و با حرص گفتم: از

کم  هیبعد از  د،یتمام به سمتم چرخ یبا کالفگ یا قهیفرمون با دستش ضربه گرفت و بعد از دق یرو یآشفتگ با
 :لب باز کرد یتعلل به سختو  دیترد

 ...رو یزیچ هی دیسوگند من، من با نیب... بب-

 ً هردومون،  یرو وسط بکشه و باز هم تهش جنگ اعصاب درست بشه برا یخواست باز بحث مرتض یدلم نم اصال
نگو قسمت دادم  یکلمه ا گهیتو رو روح آقاجون د»و ملتمسانه و پر خواهش گفتم: دمیحرفش پر یبالفاصله تو

 «.کنم یخواهش م یامروز کاف یلطفاً، واسه 

 .قرار داد یهاش رو محکم رو چشم

 ...اما من-

بابا  یکه برا میبود یابونیخ کیرو نگه داره چون نزد نیکه حرفش تمام بشه ازش خواستم که ماش نیقبل از ا و
دستم رو به سمت  یوجه و با لجبازحرف زدن که بدون ت یاس ام اس کرده بودم. هم چنان اصرار داشت برا

 .رو نگه داشت نیماش یقفل در بردم. عصب

 .خب آروم باش یلیخ یکن یم نیچرا همچ-

 «.دنبالم ادیبرم االن که ب دیبه بابا اس ام اس زدم با»که نگاهش کنم گفتم: نیلحن خشکم بدون ا با

فرمون، بعد از  یدستش رو دنیبودند زد و با کوب سیموهاش که هنوز هم خ یتو یو طبق عادت چنگ آشفته
 :به رو به رو گفت رهیخ یا قهیدق
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 «.قهیبه حرفام گوش کن، فقط چند دق قهیفقط چند دق پس»

 ً  دنیشن یو عبوسم برا یجد ی افهیو کالفه شده بودم و با ق یحرف زدن عاص یاز اون همه اصرارش برا واقعا
 .ام شروع به زنگ خوردن کرد و بابا بود یبگه گوش یزیکه چ نیحرف هاش، سمتش برگشتم اما قبل از ا

شدم.  ادهیپ نیاز ماش عیهول و دستپاچه کوله ام رو برداشتم و سر نه،یرو اون جا بب ربدیخواست ه ینم دلم
به راه افتادم.  ابونیتوجه کنار خ یزد که ب یهمچنان صدام م ربدی. هدیرو پرس قیجواب دادم که ازم آدرس دق

زد و هوا هم  یهنوز نَمه نَمه م رونرسوندم. با ابونیشدم خودم رو سر خ یدور م نشیکه از ماش یدر حال
 .پام ترمز کرد یکمه بعد بابا جلو هیکه  ستادمیبغلم گرفتم و منتظر ا یسرد بود، دست هام رو تو یحساب

کم  هی ریمس یابم رو داد و حرکت کرد. در طجو ییمحض سوار شدن سالم کردم که بابا هم با خوش رو به
اوضاع رو مرتب  الشیراحت شدن خ یو حرف زد که برا دیپرس کینیدرمورد قرارم با خانم دکتر و رفتنم به کل

دستش  یراحت دستم رو تو یالیخ وکه با لبخند  ستین ینگران یبرا ییدادم اصالً جا نانیجلوه دادم و بهش اطم
 .فشرد

افتادم و حرفش  میکن دیحرف مامان که گفته بود خر ادیآن به  هیکردم که  یرو نگاه م رونیب نیماش ی شهیش از
 .رو که الزم بوده خودش گرفته یزیهر چ ادیکه دنبالم ب نیآور شدم که گفت سر راه و قبل از ا ادیرو به بابا 

چرخوند بعد  یدستش م یوکه فرمون رو ت یبهم کرد و در حال یشب نگاه یاومدن اون حرف و مهمون شیپ با
 «.یدون یامشب رو م ی هیپس قض»سکوت گفت: یا قهیاز دق

 یراستش رو بخوا»به خودش گرفت و گفت: یجد یگفتم که چهره ا یواشی یانداختم و آره  نییرو پا سرم
 یتو رو تو میکه بخوا ستین یمعن نیبه ا نیاما ا میموافق نبود یلیاصرار مادرجونت بود وگرنه من و مامانت خ

پسر  یشه، آره مرتض یمربوطه م واش به خودِ ت یریگ میفقط و فقط تصم هیقض نیچون ا میقرار بد یبد طیشرا
ما  یریبگ یمیبدون و مطمئن باش که هر تصم ونیقبولش دارم اما ا یلیو من خودم به شخصه خ هیخوب یلیخ

شد اما به خاطر کالس  ریکم د هیکردم و  یزودتر مطلعت م دیدونم که با یم م،یکن یم تیحما میاز اون تصم
سپردم بعدشم که بهت زنگ زدم اما جواب  یبه فراموش یابکه داشتم حس یپشت سر هم و فشرده ا یها

 «.ینداد

حرفا رو زدم که  نیاالن هم ا»بهم، گفت: یو نگاه مطمئن یرو باز به رو به رو نگاه کرد و با فشردن لب قهیدق
 «.راحت باشه زیاز بابت همه چ التیو خ ینباش یزینگران چ

زد  یبه باغ، بابا در مورد قرار امشب حرف م دنیلبم نشست. تا رس یبابا رو یحرف ها دنیمحو از شن یلبخند
شه و من هم فقط گوش  یهمون م رمیبگ میو هر جور که خودم تصم ستیجواب دادنم ن یبرا یکه اجبار نیو ا
 .کردم یم

شده بود.  زیصاف و تم یرفت حساب یم یکیکه رو به تار یف کرد. بارون بند اومده بود و آسمونباغ توق یجلو
قلقک کننده  یحس یلحظه ا یدماغم خورد و برا ینمه بارون و خاکِ گل شده تو یزود تر از بابا داخل رفتم. بو

 نیاز ب یداشتم و برا ی. حال مشوشتمباغ قدم برداش سیخ یچمن ها یکرد. رو قیوجودم تزر یاز لذت رو تو
دلم تلنبار  یباره تو کیکه  یاون غم یِ فراموش یبرا یبودم؛ بهانه ا یبه دنبال بهانه ا یقرار یبردن اون همه ب
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بودم  جیکرد. هنوز هم گ یکند و با خوردنش نابود م یم انهیاز وجودم رو مثل مور یشده بود و هر لحظه قسمت
 .کرد یم شتریام رو ب یقرار یو کالفه و فکر کردن به مراسم شب ب

 دیبعد بابا خر ی قهیبود. چند دق ییرایهم وسط پذ یباال نبود و جا رو برق یباال رفتم. کس یکی یکیها رو  پله
 .به داخل انداخت یرو که کرده بود باال اورد. نگاه ییها

 پس مامانت کو؟-

 .باشه نییفکر کنم پا یول دونمینم-

 .بره سمتم برگشت رونیکه از در ب نیقبل از ا و

 .جا نیا ادیراه و داره م یسوگند جان عمه زهرات هم تو یراست-

 نکهیاز اون موضوع به رخساره نگفته بودم و از ا یکلمه ا یلحظه استرس گرفتم چون حت هیاون حرف بابا  با
 :دمیسرزنشم کنه و مانعم بشه، اضطراب داشتم. متعجب و جاخورده رو به بابا پرس

 ان؟یکه ب نیستشما خوا-

امشب  هیقض گهیخواستن به مادر سربزنن که من هم د ینه بابا جان م»کرد و گفت: یاش نگاه یساعت مچ به
 «.رو مجبور شدم بگم

 .آشپزخونه گذاشته بود اشاره داد زدِ یم یکه رو ییها وهیبه م و

 .ها رو هم بشور وهیزحمت م یبابا جان ب-

 .رفت رونیگفتم که ب یچشم

شد من  یدست هام گرفتم. هنوز هم باورم نم یمبل ولو شدم. سرم رو تو یرفت و من مثل افسرده ها رو بابا
. سرم از دادمیرو م یواه دیاون ام یبه مرتض دیکار کرده بودم واقعاً که چه قدر بچگانه رفتار کرده بودم نبا یچ

 یبودم آخه چه طور نیو خشمگ یعصب خودمرو به انفجار بود. چه قدر که از  شونیپر الیاون همه فکر و خ
 !رو راه انداخته بودم یبساط نیهمچ

ام شدم. از  یو لرزش گوش برهیو یکردم که متوجه صدا یفکر ها بودم و مدام خودم رو سرزنش م نیهم یتو
 یصفحه  یرو ربدیاسم ه دنیبه صفحه اش انداختم. با د یحوصله نگاه یدرش اوردم و ب فمیک بیج یتو

رو  یبغل گوش ی مهدونستم. با حرص دک یاون اتفاقات م یتر شدم چرا که اون رو مقصر همه  یعصب یگوش
 .فشردم و خاموشش کردم

 ً  تمیرو بزنه و نصح یقبل یخواست همون حرف ها یمشاجره باهاش رو نداشتم و البد باز هم م یحوصله  اصال
 .کنه

شدم مثل  نییرخساره از پا یصدا یرم که متوجه خواستم به اتاقم ب یحوصله از جام بلند شدم و م یو ب دمق
 عیو مثل برق گرفته ها کوله ام رو برداشتم و به اتاقم رفتم. لباسم رو سر عیزد. سر یکه با مادرجون حرف م نیا

روشنش کردم و مشغول جارو  یجارو برق دنیداومدم و بالفاصله با  رونیتخت انداختم. از اتاق ب یعوض و رو
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 یشه و سع ینم المیخ یدونستم که ب یرخساره رو گوش کنم چون م یخواستم سرزنش ها یکردن شدم. نم
 .رمیبگ دیبا یمیبکنم و چه تصم دیکار با یدونستم چ یکنه مانع ام بشه، البته خودم هم هنوز نم یم

 یلبخند دمیخودم د یکه برگشتم رخساره رو جلو نیجارو خاموش شد. هم هیطور مشغول بودم که  همون
 «؟یاومد یاِ سالم ک»کردم گفتم: یوانمود م یالیخ یکه به ب یزدم و درحال ینعتص

که بهش  یهم فشردم و در حال یمسخره لب رو ی. با لبخندیطور هم عصبان نیبود و هم افهیق یتو یحساب اما
 «.قسمت رو جارو بکشم هی نیتا ا ینیشه اون جا بش یم»گفتم: نه،یبش یمبل کنار یدادم رو یاشاره م

چته »گفتم: یکه برگردم معترض و جد نیبا اون حرفم دوباره جارو رو روشن کردم که باز خاموشش کرد. بدون ا و
 «!کشم یدارم جارو م ینیب ینم ؟یکن یم نیچرا همچ

که »بغلش زد و با تمسخر گفت: ری. دست هاش رو زدمیبه سمتش چرخ یو بعد از لحظه ا دمینشن یجواب
 «!یکش یجارو م یدار

 «!؟یکرد یبود که ازم پنهان م یزیچ نیا»گفت: یغضب آلود و مکث یدهنم رو ذره ذره فرو دادم. بعد از نگاه آب

رخساره روشنش کن »که به چشم هاش نگاه کنم گفتم: نیام بدون ا یشونیبه پ یتوجه به حرفش با اخم یب
 «.کنم زیجا رو تم نیا دیبا

 :دیغر یعصب

 .کن زنم پس نگام یدارم باهات حرف م-

 .میزن یبعداً حرف م-

 .دیاز برق کش تیرو با عصبان مشیخواستم باز جارو رو روشن کنم س یکه م نیهم و

 :سرش داد زدم تیو با عصبان دمیبه سمتش چرخ نیکه کرد خشمگ یکار با

 آره؟ میحرف بزن امیبازم از بدبخت یخوا یهان؟ م یبدون یخوا یرو م یاصالً معلومه تو چته؟ چ-

 .نگاهم کرد یخشم و ناباور با

 سوگند؟ یکن یکار م یچ یتو دار-

کردم به خودم و اون  یم یکه سع یلبم در حال دنیکرده بود و با به دندون کش دایام از بغض لرزش پ چونه
قراره برام خواستگار  یخ... خب مثل هر دختر ینیب یمگه نم»گفتم: یتسلط داشته باشم به سخت یاحساس لعنت

 «.نیهم ه... ادیب

 .دیخند یعصب

به  یدونم چه حس یمن که م وونهید ی! دختره یو بدبخت کنخودت یخوا یسوگند تو زده به سرت، تو... تو م-
 !؟یرو راه انداخت یباز نیپس چرا ا یدار یمرتض

 .زدم یمحکم پلک



 

 
529 

 .ستین یطور نیا گهیواسه قبل بود االن... االن د نیاما ا-

 :دییهم سا یدندون رو تیحرص و عصبان با

خودتون  د،یکن تشیاذ نیخوا یاحمق بشه؟ چرا م ربدیو اون ه شعوریب یتو یلجباز هیقربان یمرتض دیاصالً چرا با-
 .شه سوگند، نابود یفکر کن، به اون فکر کن که نابود م یبدرک اما الاقل به مرتض

نشستم. بغض آلود و  نیزم یرو یاز اون همه سرزنش و فشار به ستوه اومده بود و عاجز و با درموندگ قلبم
 .دمیدردمند نال

 شم؟ یمن نابود نم ،یپ... پس من چ-

 یاورد و با لحن آروم تر کینشست. سرش رو نزد نیزم یو کنارم رو دیاش کش یشونیپ یرو یدست کالفه
 «.زمیعز ایبه خودت ب ستیراهش ن نیسوگند ا»گفت:

 .بهش نگاه کردم امیاشک یچشم ها با

تونم خسته  ینم گهیبودم هان؟ د ینطوریرخساره من قبالً ا ینیب یمگه ح... حال و روزم رو نم ؟هیپس راهش چ-
رو  یزیتوان مقابله با چ گهیاز همه... خسته شدم. من د یلعنت یاز اون قرصا یو زار هیهمه گر نیشدم از ا

 .کشم ینم گهیندارم د

 .دیبازوم کش یرو نوازشگر رو دستش

 یکن یاشتباه م یشه سوگند، به خدا دار ینم یطور نیا یول یگ یم یفهم چ یم ست،یراهش ن نیاما بازم ا-
 .یکن یکار م یچ یکه دار یستیخودت هم متوجه ن یحت

 .شد یکه دردمند فشرده م یو قلب دیلرز یاز بغض م صدام

رو  زیکه سامان همه چ نیکنه، فکر ا یباشه نابودم م یا گهیکه با کس د نیشه، فکر ا یتونم رخساره نم ینم-
همه عذاب  نیهمه فکر و ا نیکه بتونم از ا یراه هیخوام  یم زیراه گر هیزنه بفهم، من  یم شیو آتبفهمه وجودم

 ...دیباشه شا یخالص بشم، اگه... اگه مرتض

 «.قدر مزخرف نباف نیچرت نگو سوگند، تو رو خدا ا»گفت: یزد و عصب یخند زهره

 .دیگونه ام غلت یاشک متالطم رو یا قطره

 ستیمهم ن گهیاش د هیبق هیو دوست داشته باشه کافکه اون من نیدارم، هم ازیمن به دوست داشتن اون ن-
 .رو تحمل کنم قدرتش رو ندارم یزیتونم چ ینم گهیچون من د

 .تمسخر و سرزنشگر نگاهم کرد پر

 .یلیسوگند خ یخود خواه یلینداره! خ ازیاون به دوست داشتن تو ن ،یپس اون چ-

 دنده نگاه ازش گرفتم که کیو  لجوج
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 د،ینیبب نیخوا ینم یعنی دینیب یاما خودتون نم دیا گهیعاشق هم د ربدیتو و هسوگند  نیبب»گفت: یاز مکث بعد
درسته همش درحال  دیرو دوست دار گهینداره چون شما هم د یا دهیفا دیکن یهمه با هم مقابله م نیکه ا نیا

جز اون  یزیچ نیخوا یو گرفته و نمتا پاتون سرکه  هیفقط به خاطر اون غرور احمقانه ا نایاما ا دیجنگ و جدال
 .دینیو ببتون یغرور لعنت

 .و دلخور نگاهش کردم آزرده

 یکن یکه تو فکر م یکردم بعدشم اون طور ریگ یکه چه طور یدون یم ،یدون یم زویتو که همه چ یچه غرور-
 ...چون اون ستین

 :دیپر شماتت پرس یلحن با

 هان؟ یچون اون چ-

 .لب هام رو تکون دادم دیدادم و با ترد رونیملول و سرخورده ب ینفس

 ...نایانگار، انگار با م یدونم... ول ینم-

 «تو؟ یگ ی! چرا مزخرف میاز کجا دراور گهید ونیا»رو قطع کرد و ناباورانه گفت: حرفم

 .دمیگفت، خودم شن یکه عمه به مامان م دمیخودم شن-

 .کرد یو کالفه خنده ا یعصب

 .یدیشه مطمئن باش اشتباه شن ینم یزیچ نیتونم باور کنم اصالً چن ینم-

 .به ماتم نشسته ام، اومد یلب ها یتلخ تر از زهر رو یلبخند

 نیو ا یممکنه با وجود سامان... مرتض ریغ زیچ هیکنه چون بودن من و اون با هم  ینم یفرق چیبازم ه یول-
 .نهیحسه... رخساره تنها راه من هم

کار رو نکن  نیسوگند ا یکن یم یغلط یچ یدار یفهم یو گرفته و نمچشمت یحماقت جلو ،یشد وونهیتو د-
کار رو قربونت  نیبچه، نکن ا یلیو از نظر من خ یجوون یلیاما به خاطر خودت نکن تو خ رممکنیباشه اصالً غ

 .برم نکن خواهرم

 .شدم زیصورتش ت یام تو یسراسر جد یبلند شدم و با چهره  نیزم یاز رو یلجبازو با  مصمم

 یتون ینداره نم یا دهیفا یبزن شیپس لطفاً تمومش کن خودتم به آب و آت یریو بگمن یجلو یتون یتو نم-
 .یمنصرفم کن

 .مبل نشست یرو یزدن شخندیگفتن اون حرفم متأسف و با افسوس نگاهم کرد و همراه با ن با

و  شونیآماده شدن به اتاقم رفتم. پر یست. بدون توجه بهش برا دهیفا یبود اصرار هاش ب دهیفهم نکهیا مثل
. ختیاشک هام فرو ر یهر دنشیتخت افتاد. با د یآن چشمم به ژاکت رو هیتخت نشستم که  یآشفته لبه 



 

 
531 

گرفتمش و با چسبوندنش به خودم بغل  یتخت برش داشتم؛ محکم تو یدستم رو به طرفش بردم و از رو
 :دمیلب نال ریز زیاشکر یو بوش کردم. با عجز و ناتوان دمشیسخت نفس کش

راه ها  یکنم چرا همه  رونشیتونستم از سرم ب یبود چرا نم یبود چه دوست داشتن یچه حس نیاما ا ایخدا-
 ...یگذشتم، چه طور یازش م یبه روم بسته شده بود چرا، چه طور

 .باز هم تلخ هق زدم و

 میجاخورده و دستپاچه ژاکت رو پشتم قا دنشیباره وارد اتاق شد. با د کیهمون لحظه بود که رخساره  یتو
 .دمیصورتم کش یپاک کردن اشک هام رو یکردم و دستم رو برا

 :دیو دلواپس پرس کنجکاو

 ؟یکرد میقا بود پشتت یاون... اون چ نمیتو، بب یکن یم هیگر یشده باز که دار یچ-

 «.یچیه»اشک هام گفتم: یو با پاک کردن ادامه  دمیورچ یلب

رو که پشتم  یژاکت عیحرکت سر هی یبه طرفم اومد و تو ینگاهم کرد و بعد از لحظه ا نانهیزبیگفتن اون حرف ر با
پر تمسخر  ینگاهش کرد و بعد از لبخند یرو با ناباور یا قهی. چند دقدیکش رونیچنگم ب یکرده بودم از تو میقا

 «!کنه یکار م یتو چ شیاش؟ پ یاصالً از کجا اورد نمیمال اون مگه نه؟ بب نیا»گفت:

سردم شده بود »لب گفتم: ریسؤالش رو تکرار کرد و آروم و ز گهیبار د هیگرفتم که  نییندام و سرم رو پا جواب
 «.داده بود که بپوشم

 نایکه درمورد اون و م ییزایباور کن چ»و گفت: دیکش شیقبلش رو پ ی قهیچند دق یاون حرفم باز حرف ها با
لحظه هم که شده به سامان  هی یاون دوست داره، برا یبکن یخوا یکه م هیچه کار نیاشتباهه، آخه ا یدیشن

 «.ریبگ میفکر نکن و درست تصم

 .دیمژه ام پر یتلخ رو یاشک

ذاشت که کار به  یکرد و نم یهمه صبر نم نیاگه... اگه دوستم داشت اتونم فکر نکنم!  یشه، مگه م یمگه م-
 .جا بکشه نیا

هم حق با تو باشه راستش رو  دیدونم، شا یخب نم»به فکر فرو رفت و مردد گفت: یکه زدم لحظه ا یحرف با
سوگند، اصالً  ستیراهش ن نیگم ا یحال بازم م نیبکنه اما... اما با ا یکار هیتا االن هم منتظر بودم که  یبخوا

! یفکر کن یا گهیبه کس د یزیر یاشک م و یبغلت گرفت یتو یجور نیو الباس اون یوقت یتون یتو چه طور م
 «!شه؟ یمگه م

 .و متأثر نگاهم کرد یاسمش رو صدا زدم که عصب نیو غمگ متعرض

 .شعوریب یبکن، دختره  یخوا یم یرخساره و مرگ، اصالً هر غلط-

 .رفت رونیکرد از اتاق ب ینثارم م راهیکه همچنان بد و ب یاون حرف در حال با گفتن و
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آقاجون جمع شده  یخونه  ن،ییپا یو زن عمو رعنا هم اومده بودند و همگ دینه بود و عمو حم کینزد ساعت
رفتم. اضطراب  نییپا دمیرس شونمیکم به خودم و اون ظاهر مغموم و پر هیکه آماده شدم و  نیبودند. بعد از ا

آقاجون و عبور  یگذاشتن به خونه  قدمروبه رو بشم. با  یبا مرتض دیبا یدونستم چه طور یداشتم و اصالً نم
 .نشسته بودند یکه همگ ییشدم؛ جا ییرایکوتاه وارد پذ یاز اون راهرو

 «سوگند جان؟ یبه به خوب»بشاش و خنده رو سالم کرد و گفت: دنمیبا د دیحم عمو

طور عمه  نیو هم یجواب عمو رو دادم و بعد از بعد حال و احوال کردن با زن عمو رعنا و مرتض میمال یلبخند با
 رونیباز کردن در ب یزنگ در بلند شد. رخساره برا یکه نشستم صدا نیمبل کنار رخساره نشستم. هم یزهرا رو

راست راه باال رو  کیهم اومده بود که  امانس ایهمراه با عمه گلرخ داخل اومد. گو قهیرفت و بعد از چند دق
تونستم بفهمم  یواقعاً نم گهیاومدن اون رو د لیکم جا خورده بودم و دل هیگرفته بود. از اومدن عمه گلرخ  شیپ

 !آخه قرار نبود اون همه شلوغ بشه

کرده  مجلس رو با حرف هاش گرم یحساب دیکردم و باز نشستم. عمو حم یعمه گلرخ هم سالم و رو بوس با
زد. چه قدر که اون  یآشکار لبخند م یو ذوق یمن با سرمست دنیهم کنار عمو نشسته بود و با د یبود. مرتض

داشتم و  ی. حس خفه کننده ادماوم رونیاز جام بلند شدم و از اون جا ب یکرد و با عذر خواه یم تمیفضا اذ
 .و سمت پله ها رفتم دمیکش قیچند نفس عم

 !بود یواقع یِ واقع زیشد همه چ یمبل نشستم. اصالً باورم نم یاشتم سرگشته روکه د یحال دگرگون با

 یرو یلحظه ا یکردم. چشم هام رو برا یم هیگر دیسوخت اما نه، نبا یجوشان م یهام از حرارت اشک چشم
رو  یاز حد، اون بغض لعنت شیب ی هیچشم هام نقش بست و با حرص و تلخ یجلو رشیهم گذاشتم که تصو
رفتم حق با رخساره  یم شیاون همه پ دیکرده بود؛ نبا دایوجودم راه پ یذره ذره تو یمونیفرو دادم. حس پش

کردم که سامان  یم یکار و حماقتم شده بودم. کالفه بودم و از استرس با انگشت هام باز یبود و تازه متوجه 
من آشفته حال نگاه کرد و بعد از  دنی. با داومد رونیبست از اتاقش ب یرو م رهنشیپ یکه دکمه ها یدر حال

گرفتن  نییهم قالب کرد و با پا ینشست. دست هاش رو تو نارمدمق و گرفته اومد و ک یبا چهره ا یلحظه ا
 «؟یجا نشست نیچرا ا»سرش گفت:

 .جواب داد آروم

 ؟ینرفت نیی. تو چرا پایطور نیهم-

 «.رو ندارم نییپا یچون حوصله »و گرفته اش گفت: یریهمون حالت سر به ز با

 :اش لب زدم یقراریاز انداره کالفه و دمق بود. نا آروم از اون همه ب شیب

 ...که نیحاال، نکنه... نکنه تو از ا یقدر پکر نیچرا ا-

 .با قورت دادن آب دهنم ادامه دادم و

 ؟یامشب ناراحت هیتو از قض-
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من زل  یچشما یمدت تو نیتمام ا یعنی»گفت: یموهاش با آشفتگ یمحکم تو یتکون داد و بعد از چنگ یسر
 «!کرده یزده و به تو فکر م یم

 .هم گذاشتن چشم هام اسمش رو صدا زدم یو با رو ریمتح

 !سامان-

 «!دمیآخه چرا نفهم»هم متالطم گفت: یرو سرزنش کرد و با فشردن لب هاش رو خودش

 .کرد یمکث

 .کردم یچون اصالً فکرشم نم میو عصب ریازش دلگ یلیخ-

 «.نشده یزیحاال که چ یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیچرا ا»گفتم: یا قهیلبم فشردم و بعد از دق یرو رو دندونم

تو »کم سخت شده بود گفت: هیکه حرف زدن براش  یدرهم در حال یرو باال گرفت و متألم و با چهره ا سرش
نکرده اما  یدونم اون کار اشتباه یم ،یو درک کنکه دارم یحس یتون ینم ،یبفهم یتون یرو نم زایچ یسر هی

راحت تو رو دست  الیمن با خ میباهم بزرگ شد یچون ما ها از بچگ رمیتونم بپذ یهضم کردنش برام سخته نم
 « ...سپردم اما یاونا م

 یشد و م یه ور مکه اون لحظه با حرف هاش شعل یکردم و قلب یفکر م ربدیحرف هاش فقط و فقط به ه با
پنهون بمونه؛ سخت و از ال به  دشیاز د دیچک یسوخت. رو بگردوندم تا قطره اشک پردردم که از چشم هام م

 :دندون هام چفت شده ام لب زدم یال

 .جا نباش نیتو امشب ا یخوا یم...م-

 .هم گذاشت یرو یچشم

هم  یکل یچشه حت ستیاونم معلوم ن یول ربدیه شیخواستم برم پ یم یعنیاتفاقاً خودم هم تو فکرش بودم -
 .جا اما گفت اصالً حوصله نداره نیا ادیاصرار کردم که ب

 .دست هام چنگ زدم یمبل رو تو یاسمش محکم لبه  دنیشن با

 .پرتالطم چشم هاش رو به رو رو دوخت یایو در دیکش ظیغل یآه

 .نگفت یزیچ دمیهر چه قدر هم پرس نداشت، یخوب تیکم آرومم کنه اما خودشم وضع هیخواستم اون  یم-

 یکه تلخ یخودم حداقل به اون قرار ببخشم. بهش نگاه کردم و با لبخند یقرار یداشتم با اون همه ب یسع
 تیقدر حساس نیا ستیپس الزم ن هیخاستگار هیفقط  نیسامان ا»خنده بود گفتم: هیاز مفهوم واقع شتریاش ب

 «.نکرده یکه اون کار بد یخودت گفت ،ینشون بد

به بعد قراره چه  نیدونم از ا یب خودم جرأت ندادم که باهاش حرف بزنم و رو به رو بشم و نم یتونم حت ینم-
 .میباهام چشم تو چشم بش یطور
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 شیکار مهم براش پ هیبه بابا بگو »گفت: زیم یاز رو چشییبا اون حرف از جاش بلند شد و با برداشتن سو و
 «.اومد مجبور شد بره

و کالفه تر از  دمیمبل مشت کوب یو بر افروخته محکم رو یرفت. با رفتن سامان عصب رونیبا اون حرف ب و
باره به تنم افتاده  کیکه  یکرده بود و لرزش تمیدست هام گرفتم. چه قدر که حرف هاش اذ نیسرم رو ب شهیهم

 ..هم نبود یحرف یجا گهید ربدیگفت پس درمورد ه یم یاون جور یدرمورد مرتض یبود. وقت

دادم  یرو ادامه نم یتونستم برگردم به عقب و اون باز یبرام سخت شده بود، کاش م زیقدر که همه چ چه
 ...کاش

اش رو  یشدم. بهش نگاه کردم که گوش دهیکش رونیب شونمیپر یرخساره و اومدنش از اون فکر ها یصدا با
 «.ریبگ»به طرفم گرفت و گفت:

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

 ه؟یک-

 «.ربدهیه»به چپ و راست گفت: یتر کرد و با نگاه یلب

خودش رو به  یاون تعجب جا یا قهیتعجب کردم و جا خوردم اما بعد از دق یحساب ربدیاسم ه دنیشن با
 :دمیاندازه داد و غضب آلود به رخساره چشم دوختم و با لحن پر شماتتم بهش پر یب یتیعصبان

 !یتو هم با اون هم دست شد هیچ ده،یم یا یکارا چه معن نیا-

 :و پر حرص ادامه دادم یعصب

 !بهت بگم من؟ یخاموش کردم اون وقت تو... آخه چ ومیمن گوش-

 یمن نم»گفتم: یدادم و رو بهش با لجباز رونیرو سمتم گرفت که با خشم نفس تندم رو ب یتوجه گوش یب
 «.بهش بگو ونیباهاش حرف بزنم ا گهیخوام د

کارش  گهیاما م»گذاشته بود و با باال دادن ابرو و فشردن دندون هاش معترض گفت: یگوش یرو رو دستش
 «.مهمه

 .سر دادم یعصب یا خنده

 .بده لمیخواد مزخرفات مسخره اش رو تحو یهان؟ البد بازم م یآخه چه کار مهم-

 :اش بهم اشاره داد یرو به طرفم گرفت و با نگاه شاک یباز گوش و

 نی! ببیبه حرفاش گوش کن قهیاگه چند دق یریم یاصرار کرد نم یلیمهمه خ گهیبابا پشت خطه، خب م ریبگ-
 !یقدر لجباز نیآخه چرا ا یکن یم یجور نیخواد بگه، تو چرا ا یم یاصالً چ

نفس  دنیرو ازش گرفتم و بعد از کش یگوش یو دو دل دیرخساره مرددم کرده بود، باالخره با ترد یها اصرار
 :شده بود لب هام رو تکون دادم رهیکه بهم چ یو با استرس یگوشم گذاشتمش. به سخت یرو یقیعم
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 ...ا... الو-

آشفته و  یگرفت. با صدا تمیگوشم ر یتو دیرس یهم خوب بنظر نم یلیکه خ ربدیه یصدا یا هیبعد از ثان و
 :زد گفت یکه نفس نفس م ینگرانش در حال

 .کنم یکنم... خواهش م یکارو نکن خواهش م نیسوگند، سوگند ا-

قبلش  یخواست همون حرف ها یکه باز هم م نیشدم و بر افروخته. مثل ا یمحکم زدم؛ عصب یحرص پلک با
 :دمیغر یگوش یداشت مانع ام بشه. با خشم و انزجار تو یرو بزنه و سع

 ؟یدار یبردار نم هان چرا، چرا دست از سر من یدار یبازم همون حرفا! چرا دست بر نم-

 .کرد گوشم رو پر کرد یم یکلمات رو حالج دهیبر دهیکه بر ییصدا و

 ...س...سوگند م... من-

 :و داد زدم دمیتر از قبل غر نیخشمگ

چرا  یذار یچرا راحتم نم هیچ گهیکنم پس د یمن که بهت گفتم ناراحتش نم یریگیقدر پ نیهان؟ چرا ا یتو چ-
 ...چرا یچرا لعنت ،یکن یتمومش نم

نسبتاً بلند و داد مانندش همراه با عجز و  یباره صدا کی یو بعد از لحظه ا دمیشن ینم ییصدا یا هیثان یبرا
 :و تاب خورد چیگوشم پ یتو یدرموندگ

 ...چون من دوست دارم، سوگند من دوست دارم... لطفاً دست نگه دار-

حرکت  یکردم جمع کنم و ببلعم، با مردمک ب یم یدهنم رو سع یداغ شده بود و آب خشک شده  کبارهی گوشم
جونش کرده بود.  یاندازه، سست و ب یب یکه حس لرزش یکردم و بدن یرو به رو نگاه م واریچشم هام به د

هضم اون  یو ناباور برا ودمبل گرفتم که مبادا سقوط نکنم. مغزم شوکه ب یبست و دستم رو لبه  خیصورتم 
شد و همچنان شوکه و بهت زده بودم؛ خشکم زده بود  یم نییکرد. نفس تندم سخت باال و پا یجمله تالش م
 یبدم کبود شده بودم و اون لحظه حس خفگ رونیتونستم نفسم رو ب یقلب نا آرومم که نم یو از تپش ها

 .داشتم یدیشد

جلو گرفتن دستم ازش خواستم دادم و با  رونیباره با تمام قدرت نفسم رو ب کینگران سمتم اومد که  رخساره
 .کرد یکه عقب بمونه. مدام از پشت تلفن صدام م

زد از... از  یداشت از دوست داشتن من حرف م یعنی... یگفت  یم یعالم هپروت؛ اون چ یو بودم و تو جیگ
 !دوست داشتن من

بزنه. تالپ و تلوپش  رونیب نهیس یلحظه حس کردم ممکنه از تو هیاورد و  یام سخت فشار م نهیبه س قلبم
 !تیواقع ایپر کرده بود اما خواب بود  یضرب دار، مغز و گوشم رو به طرز وحشتناک
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 یتحمل شکست ب گهیتحمل نداشتم د گهیکنه نه د یخواست باهام باز یگفت نکنه باز م یم یاون چ ایخدا
صورت داغ و پر هرمم  یرو یا ناورکه اشک هام ب یدرحال دیبر دهیبار نداشتم. بر نیدوم یقلبم رو برا یرحمانه 
 :اوردم لب زدم یکه کم م ییخورد و نفس ها یغلت م

و منصرف که من یخوب ینقشه  نیا یتو سرته.... اگ... اگه فکر کرد یتو چ یگ یم یدار یت... ت... تو چ...چ-
 .یب... بدون که کامالً در اشتباه یکن

 .ملتمسانه و دردمندش باز گوشم رو پر کرد یصدا

که  یزیاز اون چ شتریگم دوست دارم... ب ی... دارم میبفهم لعنت ستیسوگند، نقش ن ستینقشه ن نیاما ا-
 ...یبفهم ونیا یخوا یآخه چرا نم ،یو بکنفکرش

 :دیکش یتو گوش یکرد و نفس صدا دار یمکث

 ...التیشده از تو و خهام پر  قهیتمام شب و روزم، لحظه هام و دق یتونم چون تو شد یتونم، بدون تو نم ینم-

 :ادامه داد شونشیپر یبا التماس و صدا و

 ...بگو سوگند... بگو یکن ینم یب... بگو که کار-

 خیاون حرف ها خون  دنیرفتن بود و با شن لیاندازه در حال تحل یب یجانیو بدنم از ه دیترک یداشت م سرم
 .گلگون شدم یبدنم گردش کرد و حساب یبا شدت و نامتالطم تو یرگ ها مثل آبشار یبسته ام تو

 .زد یگوشم حرف م یو موحشش تو نیغمگ یقرار با صدا یتاب و ب یگوشم بود و ب یرو یگوش همچنان

 یکه ازت خواستم ازمرتض نیاونشبم و ا یتمام حرفا ینکن باور کن ح... حت یکنم کار یسوگند خواهش م-
شدم، نتونستم تحمل کنم،  وونهید دمتیکنار اون د یوقتبود، چ... چون و...  لیدل نیبه هم یریفاصله بگ
 ...نتونستم

 .حواله کردم یگوش یخفه ام رو تو یو با لنکت و عجز صدا ختمیر یصورت اشک م یپنها به

و بازم من یخوا یچرا م یکن یکار م یبا من چ یم... مثل تموم حرفات، تو... تو دار یگ یدو... دو ... دروغ م-
 درست مثل یبد یباز

 .بزدل یدروغگو هی... ییدروغگو هی. تو یباغ بهم زد یکه تو ییحرفا همون

 ستین یباز هی اینقشه  هی نیکه ا یباور کن یخوا یچرا نم»گفت: نشیسراسر غمگ یتر از قبل با صدا آشفته
اما نتونستم و  رمیخودم بگ یکردم جلو یسع یلیآره خ زو،یه.. همه چ دم،یم حیبرات توض زو،یبه خدا همه چ

که  یبه خدا قسم اون جور دمیم حیبرات توض زوینکن همه چ یکنم کار ینشد، نتونستم ازت بگذرم، خواهش م
 .سوگند لطفاً گوش کن ست،یبه ولله ن ست،ین یکن یفکر م

 :پر بغض ناله کردم ییو با صدا ختمیاشک ر تلخ

 ....ازت متنفرم... متنفرمییدروغگو هیتو -
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 .ومم کنهکرد آر یم یسع

دفعه دروغ  نیکَسم ا نیزتریبه مرگ عز یول یازم عصبان یلیدونم االن خ یو م یکن یو باور نمدونم حرفم یم-
 ...گم به حرفام گوش کن سوگند ینم

قرارم رو  یب یاشک، لب ها لیو همراه با س دیچیسرم پ یباغ بهم زده بود تو یکه تو ییلحظه تمام حرف ها در
 .از دهنم خارج شدند یکه به سخت یتکون دادم و کلمات

 نیبا من ا ربدیه ،یکن یو سردرگمم مچرا من هیکارا چ نی...پس اتیتو... تو زندگ یکس یا... اما تو خودت گفت-
 ...کارو نکن زجرم نده نیکارو نکن با من ا نیبا من ا دمیکارو نکن تو رو ج.. جون سامان قسمت م

هام از قبل هم نا آروم  هینداشت. گر یکه تموم ییکوه ها و حرف هاکردم و شِ  یم هیحال گر شونیو پر عاجز
 .صدا دار و مضطربش باز خواهش کرد یترش کرده بود و با نفس ها

بدم اما فقط بگو که  حیبرات توض زویهمه چ دمیقول م نیدلم، بب زیبه حرفام گوش کن عز قهیسوگند چند دق-
 .بگو یکن ینم یکار اشتباه

 یکرد. مغزم دردگرفته بود و تپش ها یبه رخساره افتاد که نگران و مبهوت بهم نگاه م یلحظه ا یناتوانم برا نگاه
ساکت شد و بعد از  یرو باور کنم. لحظه ا یکار کنم و چ یچ دیدونستم با یدادند، اصالً نم یتند قلبم امون نم

شم  یم وونهیمن دارم از عشق تو د»گفت: زدیمکه سخت حرف  یو پر حسرت درحال نیغمگ یبا لحن یا قهیدق
 ی... با من چیکنه لعنت یمنو ول نم یلحظه ا یحت التیکه فکر و خ یکار کرد یسوگند... تو... آخه تو با من چ

 «...طاق شد یطور نیکه طاقتم ا یکار کرد

 .و ناباورانه سر دادم یعصب یخنده ا هیگر ونیم

 ...یبشکن یبزن یخوردم کن یکن رمیتحق یخوا یبازم م دتهیجد یباز نمیآره ا-

 :و پر التماس ادامه داد عاجز

 .ستین یجور نیقسم بخورم که ا یبه خدا نه به ک-

 :ام سرش داد زدم دهیپر خشم و رنج یصدا با

 !فتمیبه دست و پات ب گهید یمثل دخترا یخواست یپس چرا االن چرا؟ نکنه م-

 .کرده بود دایلرزش پ یاز اون همه خشم و بغض حساب صدام

 یکنم چ.. چون نم یبهت اعتماد نم گهی... دیطیشرا نیهمچ ی... تویاونم تو  یاالن زنگ زد نیهم یواسه -
 ...تونم ینم نم،یو ببخورد شدن قلبم گهیبار د هیتونم  یباورت کنم چون نم گهیبار د هیتونم 

 .نکن یگم لطفاً کار اشتباه یسوگند گوش کن من دروغ نم-

لرزون و نگران  ییشده بود با صدا وونهید ینداره و حساب یلحظه حس کردم حالت عاد هیکه  یا هیثان بعد از و
کنم  یکار هی خورمیاگه جواب... قسم م یبکن یب... به روح آقاجون قسم که اگه کار»گفت: دهیبر دهیکننده بر

من  یو نشناختنباشه تو هنوز من وممونکد چیکنم که به نفع ه یم یکار هی... یبش مونیپش متیتصم نیاز ا
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 یجا به بعدش به تو بستگ نیاز ا گهیکه... د یبد یجواب هیکنم فقط کاف یم یکه فکر کن یبشم هرکار وونهیاگه د
 «... و شمیم نیتر وونهیکنم به جون خودت قسم د یم یوونگیکه د یدون یداره م

 .دیکش ینداد و نفس بلند ادامه

. اگه به دمیبکنه ترس یکه کار نیاز ا یو نگران کننده بود که حساب میقدر لحن و حالت صداش پرتحک اون
 ؟یچ رسوندیم یبیخودش آس

چون انگار  زدیدست م یهم به هر کار دیبود شا یها نبود اما پس منظورش چ یبچه باز نیاهل ا ربدینه ه اما
سر خوردم و نشستم. رخساره  نیزم یهق افتاده بودم و رو نداشت. هق یاصالً تو حال خودش نبود و حالت عاد

بغل رخساره انداختم  یرو تو دمخورد. خو یمشوش و نگران کنارم نشست. تلفن قطع شده بود و فقط بوق م
 :دیکردم. مضطرب و دل نگرون پرس هیگر یها یو ها

 ؟یکن یم هیگر یجور نیگفت چرا ا یشد چ یسوگند چ-

 .پر از اشکم نگاهش کردم یچشم ها با

گفت اگه  فتهیبراش ب یاتفاق خوامیکار کنم رخساره حرفاش بدجور ترس تو دلم انداخته من نم یچ دیمن با-
 کار کنم رخساره؟ یبشم حاال من چ مونیکه پش کنهیم یجواب مثبت بدم کار

 .زد یو ناراحت پلک متأثر

 .جلوتر نرو نیاز ا گهیپس د ،یاور کنب یکله شق نخواست یبهت که گفتم دوست داره اما تو-

من از  یکار رو با من کرد چرا وقت نیو زد چرا اجا بکشه بعد حرفش نیداد گذاشت کار به ا یو بازاما اون من-
 نجایداد، چرا اجازه داد کار به ا یکرد و با کاراش زجرم م یقدر راحت برخورد م نیا دمیکش یعشقش عذاب م
 ...و نگرفت رخساره چرابکشه چرا جلوم

 .بغلش هق زدم یباز هم تو و

 حیداره که برات توض لیدل هیدونم، اما حتماً  یدونم سوگند نم ینم»و کالفه گفت: دیسرم کش یرو رو دستش
 «.بده

 .نگاهش کردم درمونده

 !کنه تمیکنه و اذ رمیداشت، نکنه باز بخواد تحق تیحرفاش واقع یعنی-

 .جدام کرد بغلش از

خراب ترش نکن  نیکار درست رو انجام بده از ا ن،ییپا یبر دیو جمع و جور کن باکم خودت هیسوگند پاشو -
 .رو تمومش کن یشب لعتن نیزنم تو نگران نباش. فقط زود تر ا یزنگ م ربدیمن به ه

 واریبه د رهیخ یرو همون جور یا قهیدادم. چند دق هینشسته بودم به مبل تک نیزم یکه رو یزدم و در حال یپلک
 یعنیداغ شده بودم  جانیکه گفته بود قلبم رو ازجا کنده بود و از ه ینشسته بودم. با جمله جمله ا نیزم یرو

 !اونم من رو دوست داشت
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رخنه  دِ یلب هام جا خوش کرد که با ترد یکم جون رو یکشوند؛ لبخند یاون فکر و باور من رو تا اوج لذت م و
 دیناراحت با ایخوشحال باشم  دیدونستم با یوجودم محو شد. همچنان مردد بودم و نم یکرده تو

 !نه ایکردم  یم باورش

 !؟یکرده باشه چ یفقط به خاطر مرتض اگه

 .اورد رونمیب الیرخساره که کنارم نشسته از فکر و خ یصدا

 .کنه دایکش پ نیاز ا شترینذار ب نییبه صورتت بزن و برو پا یآب هیسوگند پاشو -

 .بهش نگاه کرم مردد

مثل  یچشما نیبا ا یا افهیچه ق نیبابا، ا یکم به خودت برس مثل عمه مرده ها شد هیپاشو فدات شم پاشو -
 دی. بانییپا یکم سر و وضعت رو درست کنم که بعدش بر هی می! پاشو برنییپا یبر یخوا یخون م یکاسه 
 .یتمومش کن زویهمه چ

نشسته بودم با کمک رخساره  نیزم یمسخ رو یکه با حالت یا قهیگشته. بعد از ده دقبودم و سر  جیهم گ هنوز
کم به سر و وضع آشفته و  هیبه صورتم زدم. به اتاقم رفتم و رخساره  یرفتم و آب یبهداشت سیبه سمت سرو

 شونی. پردیبخشه کم زنده کرد و رنگ یرنگ و لعابم رو  یمحو کننده، صورت ب یشیو با آرا دینا به سامونم رس
 !گوشم بود؛ دوستم داشت، گفته بود دوستم داره یتو ربدیه یرفتم. حرف ها نییمشوش پا یفکر و با ذهن

لبم  یکرد، رو یم یچشمم دهن کج یکم جون که به قطره اشکِ گوشه  یبا فکر کردن به اون حرف باز لبخند و
 .کردیجاخوش م

 ضشیعر یآن چشمش به من افتاد و با لبخند ها کیدند و همچنان گرم حرف و بگو و بخند بو هیو بق عمو
 «.دخترم نیبش ایعمو ب یسوگند جان کجا رفته بود»دست، گفت: یهمراه با اشاره 

 دیمبل نشستم که همون لحظه زن عمو معترض رو به عمو حم یرو هیگذرا به بق یزدم و با نگاه یتصنع یلبخند
 «.گهیوقت د هی یواسه  دیحرفاتون رو بزار گهیبسه د دیآقا حم»گفت:

 :به من ادامه داد دارانهیخر یبا نگاه و

 .میاومد یا گهید زیچ یامشب واسه -

باشه خانم ما »گفت: میتسل یبا باال اوردن دست هاش به نشونه  دیخند یکه بلند بلند م یهم در حال عمو
 «.میزن یحرف نم گهید

که بحث گل انداخت و زن عمو  یاضطراب و دلهره زمانآشوب بود و اون  یداشتم و دلم حساب دیشد یا دلهره
شستند.  یدلم با چنگ رخت م یکه انگار تو یشد طور شتریب میبر رونیحرف زدن ب یبرا یخواست با مرتض

 !کردم یکار م یچ دیشدند. من با یرفتند و مدام تکرار م یسرم رژه م یهمچنان تو ربدیه یحرف ها

 ه؟یگفتم که جوابم منف یم یبه مرتض یگرفتم اصالً چه طور یم دیبا یمیتصم چه

 !بود یکار آسون مگه
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که ترس و اضطراب اون همه بهم قالب شده بود. با موافقت بابا زود  یکدوم جرأت و جسارت! اون هم وقت با
هم  یتو رفتم. مضطرب و ناآروم تر از قبل انگشت هام رو قیاومدم و سمت آالچ رونیاز خونه ب یتر از مرتض

 .فشردم یکردم و م یمچاله م

سرشب رو به روم نشست. نگاه کردن بهش  یهم اومد. سر زنده و با همون سرمست یمرتض یا قهیاز دق بعد
 یکه حت ربدیهم فکر ه یشد. از طرف یازم جدا نم یسخت بود و حس عذاب وجدان و گناه لحظه ا یلیبرام خ

 یدستش ها م یرو تو مگلو انهیرفت و با فکردن به حرف هاش بغض وحش ینم رونیاز سرم ب یا هیثان یبرا
 ینگاه ها یدادم که متوجه  رونیب یقیعم ینفس یاسترس و دل نگرون یاز اون هجمه  ییرها یفشرد. برا

 «؟یبگ یزیچ یخوا یخب نم»با باال دادن ابرو هاش گفت: یا قهیبه خودم شدم و بعد از دق یمرتض بیعج

 «؟یچ... چ»خبرند هاج و واج گفتم: یو همه جا ب زیکه از همه چ ییآدم ها مثل

 «.یکه دار ییخواسته ها گهیخب معلومه د»رو تکون داد و با حرکت دست هاش گفت: سرش

از دهنم خارج بشه خودش زود تر جواب داد و با قالب کردن دست هاش  یبزنم و کلمه ا یکه حرف نیقبل از ا و
 یلیرو خ گهیخواد، من و تو هم د یم یزندگ هی یواسه  ییزایدختر چه چ هیکه  دونم یآره م»گفت: زیم یرو

 یبگ یو از االن بگم که هر چ هش یخوب م یلیخ میحرف بزن زایچ یسر هیاما اگر درمورد  میشناس یخوب م
 «.چشم بسته قبول یقبوله، چشم بسته 

و اون حال خوشش برق  یکه چشم هاش از خوشحال یدر حال یمحو زدم که در ادامه با شوق خاص یلبخند
خوشحالم که االن رو به  یلیلحظه بودم خ نیسوگند که چه قدر منتظر ا یدون ینم»گرفته بود گفت: یظیغل

 «.روت نشستم

تونستم با حرف هام دلش رو بشکونم، چه  ی. آخه چه طور مفمیقلب نح یمهلک شد رو یکه زد ضربه ا یحرف
 !شدم یحم مر  یاون همه ب یطور

 !بود یچ ربدیمن و ه نیفرق ب گهید یجور اون

ً یهم دق اون  !کردم یم دیکار با یمن چ ایو ظالمانه قلبم رو مچاله کرده بود. خدا یرحم یو با ب یجور نیهم قا

 :دیپرس دهیباال پر ییاون سکوتم پرسشگرانه و با ابرو دنیقدر که اون لحظات درمونده و عاجز بودم. با د چه

 شده؟ یزیسوگند چ-

 .که به زبونم افتاده بود جواب دادم یلکنت با

 .ن... نه-

 ست؟یطور ن نیا یبگ یهست که بخوا ییزایچ هیخب حتماً  ؟یگ ینم یزیپس چرا چ-

و  دواریاز اون ام شتریتونستم ب یپر شده بود نداشتم و نم یپوچ یرو که از خوش داورشیام ینگاه ها تحمل
به خودم جرأت و جسارت دادم. هول بودم و دستپاچه، نگاهش  قیعم ینفس دنیکنم باالخره با کش تشیاذ

 .هم فشردم یکردم و لب هام رو مردد رو
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 ...یعنیبگم  یمن خب چه طور یمن... مرتض-

 «.خواد بگو راحت باش یکه دلت م یهر چ»گفت: ز،یخبر از همه چ یب یو با لبخند دیحرفم پر یتو

سر تا پا ذوق و شوقش رو  یدادم چون واقعاً تحمل نگاه کردن به اون چهره  یاز اون لفتش م رشتیب دینبا
من...  یمرتض»زدم گفتم: یحرف م یکه به سخت یآب دهنم در حال دنینداشتم. چشم هام رو بستم و با بلع

 « ...خب من

 .باالخره حرفم رو به زبون اوردم یبا جون کندن و

 ...یمرتض هیخب جواب من منف-

 یکرد؛ لبخند رو یاندازه به جونم افتاد. بهش نگاه کردم شوکه و ناباور نگاه م یب یزد و استرس یتند تند م قلبم
منقلب بود  یچند لحظه ا ی. براختندیرو سرش ر یشد و با گفتن اون حرفم انگار آب سرد دهیلب هاش ماس

 .زبون باز کرد یو باالخره با ناباور ریو متح

 ؟یگ یم یهست چم...معلوم -

 :انداختم و با تأثر لب زدم نییپا سرمو

 .متأسفم یمرتض-

 .گفتم یم یکلمه رو به سخت هر

 .امیمن، من نتونستم با احساسم کنار ب یمرتض-

 .دیو تلخ خند یعصب

 .ستیسوگند، نه... ن... ن ستین یقشنگ یشوخ-

 .شدم ریزدم و باز سر به ز یمحکم پلک

 .سخت ترش نکن نیحرف نزن کار رو برام از ا یطور نیتو رو خدا ا یمرتض-

چ... چه »که هنوز هم باورش نشده بود و همچنان شوکه بود گفت: یدار آب دهنش رو فرو داد و در حال صدا
 «!؟یگ یم یچ یکه دار یحرف نزنم اصالً خودتم متوجه هست یطور

 .رو به دندون گرفتم لبم

 ...نشد-

 :دیکالفه شده بود و با تشر پرس یحساب

 شد؟ یچ هویپس  یبود یسوگند تو که راض-

 :به غم نشستش نجوا کرد یبا چهره  و
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 ...نیقرار مون نبود ا نی... انیسوگند ا یاریدر م یباز یتو دار-

 .گذاشت و محکم و آشفته شروع به ماساژ دادنش کرد اشیشونیپ ینتونست ادامه بده و دستش و رو گهید و

براش سخت شده  یکه حساب دنینفس کش یاش رو برا قهی یفاصله دکمه شدت خشم قرمز شده بود و بال از
رو باور کنه. چشم  یزیخواست چ یبود چون هنوز هم نم ختهیبود باز کرد. چه قدر اون حالش من رو هم بهم ر

لب هام رو  شونیو پر غمومازشون گرفته شده بود و سراسر غم بودند، بهم دوخت که م یرو که برق شاد ییها
 .یگفتن حرف یتا کردم برا

 .شه یکار کنم من نتونستم، نم یخب... خب چ-

 .دیخند تلخ

 !قدر سخته نیدوست داشتن من ا یعنی-

 .گم یم یکه چ یدون ینبود خودت م نیمن منظورم ا-

 .دمیکه از بستن چشم هام از جا پر دیکوب زیم یمحکم رو یو مشت دیکش ادیو کوبنده سرم فر محکم

 .یگ یم یفهمم چ یفهمم، نم ینه من نم-

 :پر حرص ادامه داد و

 ...گهیو بگو نکنه کس دراستش-

 چیچون ه اریرو به زبون ن یا شهیکل یجمله  نیتو رو خدا بسه، ا یمرتض»رو قطع کردم و با عجز گفتم: حرفش
 نیو نه کتاب پس ا مهلیمن و تو نه ف یو قصه هاست اما زندگ لمیجمله مال ف نیا ست،یمن ن یتو زندگ یکس
ً  تیذهن  «.و تصورات رو بذار کنار، لطفا

 :پر از حسرت سر به چپ و راست تکون داد یمنقلب شده اش و با لحن یتر از قبل با چهره  نیغمگ

 ...اما من... من عاشق توام سوگند-

زد و  یحرف م یهم فشار دادم. به سخت یاون جمله چشم هام رو بستم و محکم لب هام رو رو دنیشن با
گفتم.  یم راهیبد و ب ربدیفرستادم و به ه یدلم به خودم لعنت م ی. مدام تویلحنش پر بود از عجز و درموندگ

 .به خودم اومدم و پلک هام رو از هم باز کردم ینسبتاً بلند مرتض یبا صدا

 یکرد دواریمه به خود امه نیو اچرا من ؟یفکر کرد یخودت چ شیتو پ ؟یکن یکار م یبا من چ یسوگند تو دار-
 چرا؟ یلعنت

 .هم درمقابل اون همه خشمش لکنت گرفته بودم باز

 .خودم رو کردم اما نشد، نشد ینکردم ف... فقط سع دواریمن ت... ت... تو رو ام-

 !بغض ایدونستم از خشمه  یلرزش داشت و نم صداش
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 !شه؟ یمگه م یو کردخودت ی! چرا سعیبود که به من بله بگ یچرا؟ مگه اجبار-

 :دیغر نیبلند تر شد و پر شماتت و خشمگ صداش

اجبار بود هان جواب بده سوگند جواب  نیا هیمگه  یاحساست رو نسبت به من عوض کن یکن یسع دیچرا با-
 .بده

 .ذاشتم. با سکوتم صداش باالتر رفت یهم م یزد با ترس و دلهره چشم هام رو رو یکه م یهر داد با

 .گهیبزن دحرف بزن، حرف -

 :که نگاهش کنم عاجزانه لب زدم نیصورتم بود و باعث مچاله شدنش شده بود، بدون ا یکه تو یهمون ترس با

خواستم احساسم رو قانع کنم اما  یفرصت بهت بدم م هی! من فقط خواستم یمعلومه که نبود آخه چه اجبار-
 .نینتونستم باهاش مقابله کنم، هم

 .رفت یشد و صداش هم باال تر م یتر از قبل م یتر و عصب نیلحظه خشمگو هر  میبحث و جدل بود نیب

کرد نظرم رو با  یم یخودش رو به التماس و خواهش داده بود و مدام سع یبه بعد هم خشم جا ییجا هی از
 یمن نم»پر دردش گفت: یسراسر التماس و صدا یحرف هاش عوض کنه. سرش رو جلو تر اورد و با چهره 

 «.کنم، خوب فکر کن یتونم سوگند ازت خواهش م

 ً کرد.  یخواسته اش اصرار م یداد و رو یم یا گهیجواب د هی یگفتم مرتض یم یبود و هر چ دهیفا یب واقعا
ممکنه و از خواسته اش  ریفهموندم که بودن من و اون با هم غ یبهش م یجور هی دی. بارونیکالفه بودم و ح

 ینفس دنیدادم و با کش هیتک یدلاومد به صن یمسخره م یلیکه از نظر خودم خ یرفکردم و با ح یم مونشیپش
 :لب باز کردم

 ...باشه مثالً قبول-

 .و مغموم نگاهم کرد دهیرنج یکه زده بودم گرد شد و جا خورده نگاهم کرد. بعد از لحظه ا یهاش از حرف چشم

 ،یگفت یم یا گهید زیچ هی شیپ ی قهیسوگند تو که تا چند دق هیهدفت چ یکن یم یقدر با کلمات باز نیچرا ا-
 !مثالً؟ یچ یعنی ه؟یمنظورت چ

 .فوت کردم و بهش زل زدم ینفس

 ؟یشرطم رو قبول کن یمثالً اگر بخوام قبول کنم تو حاضر نکهیا یعنی-

 .و واج نگاهم کرد هاج

 ؟یچه شرط-

و خواسته  میستین ریکه بهش ثابت کنم من و اون با هم، هم مس نیا یکنه و فقط برا یدونستم که قبول نم یم
حاضر  کردمیاگر قبول م»کرده بودم گفتم: دایباره پ کیکه  یو جسارت دتیپر از جد یمعقوله با لحن ریاش غ

 «؟یبه من حق طالق بد یبود
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 «ه؟یچه حرف گهید نیا»گفت: یجا خورد. آشفته تر از قبل و با ناباور یاون حرفم حساب با

 :منقبض شده اش سر تکون داد یادامه با زهر خند و چونه  ودر

 !؟یدونیم ریو حققدر من نیا یعنی شه؟یطالق باشه! مگه م تونهیشرطش م نیکه اول هیچه ازدواج نیا-

 :سخت، نا آروم لب زدم طیو اون شرا یبغض از اون همه درموندگ با

 .ترسم یمن م یمرتض-

 .نگاهم کرد جیگ

 آخه؟ یاز چ-

که بر  نیمن از ا ،یمرتض»متأثر گفتم: یکردم و با نگاه کردن بهش با لحن سیخ یهام رو با آب دهنم کم لب
اشم حرفه و حرف هم باد هوا، که همه یمزخرفات نیو همچ "شه یم جادیعالقه ا"جمله که  نیو اساس ا هیپا
هر  یجور نیدونم ا یکنم، م نیمضت ییحرفا نیرو با همچ میترسم زندگ یرو بسازم چون م میتونم زندگ ینم

 « ...کنم یزندگ دیتونم با شا یمن نم م،یش یدومون نابود م

 :ادامه دادم یمکث با

 .یشه مرتض یرو ساخت، نم یزندگ هیشه بر اساس احتماالت  یداره و نم دینداره، با دیشا یواقع یچون زندگ-

که حست  نیتونم با احتمال ا یمنم نم»قرار گفت: یو پر از حسرتش رو بهم دوخت و متالطم و ب نیغمگ نگاه
برام سخته  یلیکه خ نیتونم هر لحظه منتظر از دست دادنت باشم، با ا یکنم، نم یشه زندگ یبهم عوض م

 «.یلیبرام سخته سوگند خ یلیتونم، خ ینم یول

 ربدیاون االن ه یدلم، با خودم گفتم کاش به جا یتو یلحظه ا یرحم شده بودم و برا یهم خود خواه و ب باز
 ...شد یم یقشنگ یایزد؛ چه رو یحرف هارو م نیروبه روم نشسته بود و اون ا

 .دمیانگشت هام فشردم و بزاق دهنم رو سخت بلع ونیرو م زیم ی لبه

 ینیاج ممکنه تاوان سنگازدو نی... انیا ،یبا بهتر از من باش یتون یم یعاشق بش یتون یتو... تو بازم م یمرتض-
 یبنده و تهش م یمن م یایدن یتو در رو رو یایکه دن یطور میاز هم دور یلیهر دومون داشته باشه ما خ یبرا

 .یخداحافظ هیشه 

 «.یمتأسفم مرتض»هم قرار دادن پلک هام با تأثر گفتم: یگفتن اون حرف از جام بلند شدم و با رو با

از اون جا دور شدم و به طرف ساختمون آقاجون رفتم. مضطرب  عیسر یلیباشم خ یکه منتظر جواب نیقبل از ا و
مشغول حرف  یزد. همگ یزدم خودم رو به سالن رسوندم. قلبم همچنان تند تند م یکه نفس نفس م یدر حال

 «.عروس خانم نمیا»گفت: ضیعر یبا لبخند دنمیزدن بودند که يه آن زن عمو متوجه من شد و با د

 :دیکرد و پرس ینگاه و

 کو؟ یپس مرتض نمیبب-
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موضوع شده بودند. جمع  یمتوجه  ییجورا هیمشوش و درهمم مشخص بود و همه  یکامالً از چهره  زیچ همه
 «کجاست؟ یسوگند جان پس مرتض»پر پرسش رو به من گفت: دیباره ساکت شده بود و عمه حم کی

 .جواب دادم ریبه ز سر

 .رونهیب-

 :دیلبش محو، پرس ینگران شده بود و لبخندِ رو یعمو که کم زن

 ؟یرس یپس چرا ناراحت به نظر م-

عمو شروع به زنگ زنگ خوردن کرد. همه متعجب نگاهم  یهمون لحظه گوش یبزنم تو یکه حرف نیقبل از ا و
 «!ست یمرتض»اش انداخت و جا خورده گفت: یگوش یبه صفحه  یکردند. عمو نگاه یم

که کرده بودم  یکردم که با حرکت پلک هاش از کار ی. به رخساره نگاه مدیجواب داد. نگاه ها سمت عمو چرخ و
 .داد یم نانیبهم اطم

 داخل؟ یایتو چرا نم ییجان کجا ی:مرتضدیحم عمو

-... 

 .داخل ایب قهیخب الاقل چند دق-

 :زد گفت یکه رو به جمع لبخند م یبعد درحال و

 .جان یمرتض ایپسرم، ب یداخل که داداش فکر نکنه قهر کرد ایب-

رو قطع کرد زن  یکه گوش نیرو بهش گفته و هم زیهمه چ یعمو و حرف هاش معلوم بود که مرتض یچهره  از
 :دیعمو رو به من پرس

 ن؟یگفت یداخل مگه بهم چ ادیشده؟ چرا نم یچ-

. زن عمو باز سؤال میدیرس یا جهیبه چه نت یو مرتض و متوجه شده بودند که من دهیهمه موضوع رو فهم گهید
 .کرد

 شده؟ یچ یشه بگ یسوگند جان م-

... یکه نشد،  میداشت یلیدال یم... من و مرتض»گفتم: رمیبا همون حالت سر به ز یا قهیبود و بعد از دق منتظر
 «.بود جهینت یحرفا مون ب یعنی

به ما  ولتونیشه دال یم»کج گفت: یگرفته بود با لبخند افهیهم ق یکه دمق شده بود و حساب یعمو در حال زن
 «!دیهم بگ

 «!خانم»رو بهش گفت: یبا چشم غره و لحن متذکرانه ا عمو

 :با همون لحن ادامه داد و
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 .نداره یاش به ما ربط هیبق گهیبچه ها حرفاشون رو زدن د-

داشتم اما از طرف  تیال بودم و رضاخوشح یبرخورد کرده بود حساب یکه عمو اون همه خوب و منطق نیا از
 یعصب ینگاه کنم. زن عمو که به نظر حساب هیبق ایتونستم به اون  یو نم دمیکش یهم ازش خجالت م گهید
 لیماجرا دخ یرو تو صلحتگفتند و قسمت و م یزینگفت. هر کدوم چ یزیو چ گهیزد د یاومد با حرص پلک یم

 .کردینگاهمم نم یحت گهیبهش برخورده بود و د یکردند هرچند که زن عمو بدجور

داخل هم  یکه گرفته بود حت یو جواب تشیبه خاطر عصبان یرفتن شده بودند و مرتض یکم کم آماده  نایا عمو
با  یخداحافظ یبرا یزدم. خودم رو به اتاقم رسوندم. حت رونیکردم و از اون جا ب یعذر خواه ی. از همگومدین

ازش  ربدیقرار در مورد ه ی. نگران و بمدباال او یخداحافظ ینرفتم و رخساره خودش برا نییهم پا هیعمه و بق
 یبعد از کل ربدیگفت ه یکه م یداد که حالش خوبه و اون طور نانیکه گفت نگران نباشم و بهم اطم دمیپرس

منتظر  یلیاتاقم بودم. خ یقسم دادنش، باالخره حرفش رو باور کرده بود. همه رفته بودند و من همچنان تو
بابت  نیو از ا ومدندیبپرسند اما اصالً ن یزیکه داده بودم چ یو درمورد جواب اندیب قممامان به اتا ایشدم که بابا 

و حرف  ربدیاومد. فکر ه یقرارم نم یب یدوازده بود و اصالً خواب به چشم ها کیخوشحال بودم. ساعت نزد
هم ملول و  یشدم و گاه یم یغرق در لذت و خوش یم ربوده بود که گاهنا آروم یهاش خواب رو از چشم ها

 عیدر سر یشد. با صدا یروم متصور م یجلو یمرتض نیغمگ یشدم و چهره  یخودم جمع م یسر خورده تو
 .که بالخره برگشته بود. داخل اومد نیبابا اما سامان بود. مثل ا ایکردم مامان باشه  یتخت نشستم. فکر م یرو

 «.سر بهت بزنم هیچراغ اتاقت روشنه گفتم قبل از خواب  دمید»کرد و گفت: ینگاه

 .کم رنگ زدم یلبخند

 .نیبش ایب-

 .تخت نشست یسمتم اومد و لبه  به

 ؟یاومد یک-

 .شه یم یربع هی-

همچنان پکر و گرفته اش با باال انداختن شونه هاش  ی افهیو با ق دیدور دهنش کش یدست یا قهیبعد از دق و
 «!بود یچ یمراسم مزخرف برا نیا گهیدونم د یاما نم هیدونستم که جوابت منف یم»ت:گف

 .داد رونیکالفه ب ینگفتم که نفس یزیچ

 !هم نشه دیمثل سابق بشه البته شا زیطول بکشه که همه چ یلیفکر کنم خ-

 .دیو ملولش سمتم چرخ یجد یبه سمتم با چهره  و

 .شینیخوام بب ینم یریمدت ازش فاصله بگ هیخوام  یسوگند ازت م-

نکن خواهش  تیقدر خودت رو اذ نیلطفاً ا یول یکه تو بخوا یهرجور»تکون دادم و با تر کردن لبم گفتم: یسر
 «.کنم یم
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رفت. واقعاً بهم  رونیبگه از جاش بلند شد و بعد از خاموش کردن چراغ از اتاق ب یا گهید زیکه چ نیبدون ا اما
 یو برا دمیتخت دراز کش یناراحت و آشفته تر از قبلم کرده بود. رو یبودم و حال مشوش سامان حساب ختهیر
ً هم گذاشتم. واق یرها بشم چشم هام رو رو الیکه از فکر و خ نیا برام بود البته  یبیچه شب پر فراز و نش عا

 !یبیچه روز پرفراز و نش

بار بهم زنگ زده بود که  نیچند ربدیاون مدت ه یود و توگذشته ب یمرتض یِ خاستگار ی هیاز قض یروز دوسه
 یزد رد تماس م یکردم و باز زنگ م یهم که روشن م یام رو به کل خاموش کنم، گاه یمجبورشده بودم گوش

 یمرتض یرو مقصر ماجرا ونطرف هنوز هم ا هیدادم چون از  یکدوم از تماس هاش رو جواب نم چیدادم و ه
هم همچنان  گهیشد، از طرف د یازم جدا نم یکه شکسته بودم لحظه ا یدونستم و حس عذاب وجدان و قلب یم

 دیدچار ترد ینسبت بهش کم یکه زده بود رو اصالً نداشتم حت ییبا اون موضوع و حرف ها ییرو ایرو یآماده 
م سخت تر کرده بود؛ چرا که بعد رو برا یریگ میکه تصم سامان یاوردن حرف ها ادیشده بودم؛ مخصوصاً با به 

 یشوک بزرگ تر هیتونست  یم ربدیحساس شده بود و قطعاً ه یمرتض یرو یحساب یخاستگار ی هیاز قض
 .براش باشه

 ازیهضم اون همه اتفاق به زمان ن یداشتم؛ برا اجیبود و پر از افکار متوحش و به زمان احت ریذهنم درگ یحساب
 .رفتند یو متالطمم م جیکردم تا به خورد مغز گ ینم حلشون مذه یذره ذره تو دیداشتم و با

ام که  یزدم. گوش یام رو ورق م یدرس یکتاب ها شهیحوصله تر از هم یمطالعه نشسته بودم و ب زیم پشت
 .رخساره بود یشروع به لرزش و حرکت کرد. شماره  زیم یتازه روشنش کرده بودم رو

 ...الو؟-

 :رخساره که گفت یبعد صدا یلحظه ا و

 تو؟ یسالم چه طور-

 .حوصله نفسم رو فوت کردم یب

 .ستمیبدک ن یه-

 زنگ نزد؟ گهیچه خبر اوم... د نمیبب ،یستیاز صدات معلومه که اصالً خوب ن-

 .رو روشن کردم یتازه گوش-

 :گفت یکرد و جاخورده و شاک یمکث

 نیپس االن ا یتون یو بدون اون نم یدوستش دار یگفت یکه م یتو نبود نیفهممت سوگند! مگه ا یاصالً نم-
و ازم پرسه تازه آمار کالسات یو از من مزنه و حالت یهمش به من زنگ م یدیو نمچرا جوابش یچ یعنیکارا 

 یش یم یدونستم عصبان یاصرار کرد اما چون م یلیکه خ نینتونستم، با ا یعنیگرفت که بهش نگفتم  یم
 .نگفتم یزیچ

 .اش رو ندارم رخساره یلطفاً نگو، من االن آمادگ دیپرس یزیگه باز چا یخوب کرد-
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شد نکنه  یپس چ یخواست احساسش رو نسبت به خودت بدون یدلت م یلیو خ یمنتظر بود یلیاما تو خ-
 !یکرد ینیتو رو دوست نداره عقب نش ریغ یراحت شده کس التیحاال که خ

و  دمیام کش یشونیپ یراحت و خاطرم آسوده شده بود. کالفه دستم رو رو المیگفت و انگار که خ یراه نم یب
 .رو به گوشم چسبوندم یگوش

که باعث بشم دلش اون  یو جور یمرتض ینه وسط خاستگار یجور نیخواست بهم بگه اما نه ا یآره دلم م-
و من باعث شدم  ختهیذهنش بهم ر یحساب یخاستگار نیکه سامان به خاطر ا یازم بشکنه، نه وقت یجور

و اون مراسم  یمرتض ی نهیبهم بخوره. قبل از اون کم مشکل نبود و با دست رد به س یرابطه اشون با مرتض
 .بدار شده طیشرا یخواستگار

 .کردم یمکث

که مثل  ربدی! اون وقت تو فکر کن به هیچیاونم به خاطر ه رمیفاصله بگ یازم خواست از مرتض یسامان حت-
 ...چشماش اعتماد داره

 .ندادم و با حرص پلک زدم ادامه

اونم  زمیرو بهم بر زیقدر خودخواه باشم و مثل طوفان همه چ نیتونم ا یکار کنم، چه طور م یرخساره من چ-
 !هم وارد ماجرا شده یمرتض گهیاالن که د

 .دیکش یپوف

همه  نیا یبود که سامان با موضوع مرتض نیحداقلش ا البته، کاش زود تر گفته بود یگ یراه نم یاوهوم پرم ب-
 !مرد زودتر بگه یپسره احمق آخه م گه،ید شعورهیشد، ب یحساس نم

 .که زد اسمش رو صدا زدم یاز حرف دلخور

 !رخساره-

 .زنه یخب بابا تو هم، فعالً که زنده است و داره برات بال بال م یلیخ-

کنم  یاحساس م یکنم انگار تو ابرام و از خوشحال یبه حرفاش فکر م یوقت یسردرگمم رخساره، از طرف یلیخ-
 یمثل زهر به کامم تلخ م زویو همه چ انیبه سراغم م گهید یاما بازم فکرا فتهیممکنه هر لحظه قلبم از کار ب

 .کنن

 یقاتاتفا هیکم صبر داشته باش و به زمان فرصت بده باالخره  هیشه فقط  یدرست م زینگران نباش همه چ-
 .مونه یکه نم یجور نیا گهیافته، د یم

 ؟یکن یکارا م ی. خب تو چه خبر چدوارمیدونم ام ینم-

تو هم  یکنم؛ راست دیعمه هما خر یعقد سارا نوه  یکم برا هیخوام  یم رون،یآماده شدم که برم ب یعنی یچیه-
 هان؟ گهید یایم

 :دمیپرس متعجب
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 !ستمین انیسارا؟ اما در جر-

 .خواهر بزرگ آقاجون بود؛ عمه هما ی هیدختر ینوه  سارا

جالبتر بهت  زیچ هیو عقد همه اش با همه و  ینامزد رن،یمادرجون قراره پنج شنبه جشن بگ یآره بابا با اجازه -
 !ه؟یبگم، حدس بزن داماد ک

 :دماغ گفتمدل و  یبزنم؛ ب یفکر کنم و حدس یموضوع مسخره ا نیبودم که بخوام به همچ یحوصله تر از اون یب

 ه؟یدونم بابا تو هم خب مگه ک یچه م-

 .کم حال و هوات عوض بشه هیسوگند مثالً خواستم  یذوق یب یلیخ-

 :ادامه داد و

 .دانشگاه با هم، هم کالسن یتو دیمج ربده،یه یداماد پسر عمو-

 !یجد-

 .انیم گهیهم چند روز د هیسحر و بق گهیآره د-

 :کرد و در ادامه گفت یا خنده

 !میشد لمیبا هم فام گهیحاال د-

 :گفتم الیخ یتفاوت و ب یب

 .به هر حال مبارک شون باش-

 یچه قدر ب نیاون وقت بب میافتاد یعقد و جشن هیسوگند، بعد از مدت ها  یا یخنث یلیخاک بر سرت کنم خ-
 !ذوقه

 !ها یگ یم یزیچ هی ینیب یبشکن بزنم برات مگه اوضاع رو نم یخوا یم اناتیجر نیحال و روز و ا نیبا ا-

 .شه یکم عوض م هیحال و هواتم  یجور نیا ایحال ب نیآره اما با ا-

 :زدم گفتم یکردم و روش ضربه م یم یباز زیم یکه با خودکار رو یحال در

 .دونم ینم-

 :و معترض گفت یشاک

 .تو هم اه گهیکوفت د ؟یچ یعنیدونم  ینم-

 بگم؟ یخب چ-

 .دیتلفن کش یکالفه تو ینفس
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 ؟یندار یکار نمیبب ن،یهم یکن یبرم مامانم منتظرمه واال تو فقط اعصاب آدم رو خورد م دیفعالً با یچیه-

 .برو زمینه عز-

 .پس فعالً خداحافظ-

 .با کتاب هام مشغول کردم الیفرار از فکر و خ یاز قطع کردن تلفن باز خودم رو برا بعد

** 

کتاب خونه ها  یو جست و جو تو ابونیخ یهمه راه رفتن توکوفته به خاطر اون  یخسته بودم و با تن یحساب
گذاشتم  یجا کفش یرمق باال رفتم. کفش هام رو تو یداشتم، پله ها رو آروم و ب ازیکه ن یکردن کتاب دایپ یبرا

رو  فمیمشغول حرف زدن بودند. ک گهیدسالن نشسته بودند و با هم  یتو نیو داخل سالن رفتم. سامان و حس
بشاش و خنده رو  دنمیسرش رو باال گرفت و با د نیدادم که حس یشونه ام جا به جا کردم و سالم یرو

 «!میدونست یو ما نم یتو سالم کردنم بلد بود نمیچه عجب بب»گفت:

 «.اما من به سامان سالم کردم نه به تو»گفتم: یو با در اوردن شکلک دمیجوابش خند در

 .ادسرش رو تکون د یحالت مسخره ا با

 .ازت میحدشم باز خوبه، راض نیدر هم-

 «.دلم زیعز یسالم، خسته نباش»گفت: دیخند یکه م یهم درحال سامان

 .زدم یلبخند

 .ممنونم-

 یشه ب یسوگند جان اگه م»که گفت: دمیخواستم به اتاقم برم که سامان صدام زدم. به سمتش چرخ یم و
خودتم  یبا تو. برا ختنشیهم االن اومده، البته خودم دم کردم زحمت ر نیحس اریما ب یواسه  ییزحمت دوتا چا

 «.زیبر

رو  ییچا یها وانیاتاق به آشپزخونه رفتم. ل یتو لمیکردم و بعد از گذاشتن وسا دییحرفش رو تأ یپلک زدن با
رو به  زیم یرو ینیاومدم. سامان نبود و با گذاشتن س رونیاز آشپزخونه ب یچا ختنیو با ر دمیچ ینیس یتو

 «پس سامان کو؟»کرد گفتم: یاش نگاه م یگوش یکه به صفحه  نیحس

 .شلوارش گذاشت بیج یرو تو یرو باال اورد و با دراز کردن پاش، گوش سرش

 .بود اسمش... آها رضا، رفت با اون حرف بزنه یپسرخالتون چ نیکه رفت تلفنش رو جواب بده آخه ا نیمثل ا-

 رضا؟-

ً امروزم اومده بود »ابروش گفت: یتا هیدادن و باال دادن  هیمبل گذاشت و با تک یرو رو دستش آره اتفاقا
من  یدون یزد. خودت که م یهم لفظ قلم حرف م یلیبود و خ دهیاُتو کش یلیبود فقط خ یدانشگاه، پسر باحال

 «.عادت ندارم یلیمدل حرف زدن خ نیبه ا
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 :ادامه داد طنتیپر ش یشخندیبا ن و

 یکه از دهن من م یبا هر کلمه ا چارهیو بردم، بخان یسام یکه تونستم و راه داشت آبرو ییتا جا گهید یچیه-
 .شد یم دیسرخ و سف یاز خجالت حساب رونیاومد ب

 .تکون دادم ی. با خنده کله ادنیخند زیر زیبا گفتن اون حرف خودش شروع کرد به ر و

 کار داشت؟ یرفت، خب حاال چ یازت انتظار نم شترمیب نیاز دست تو، البته از ا-

 «.دونم بابا یچه م»تفاوت گفت: یبرداشت و ب ینیس یرو از تو یچا وانیل

 «.من برم یندار یا گهیخان اگه نطق د نیحس گهیخب د»ادا و خنده گفتم: با

به خودش که اصالً هم بهش  یجد یا افهیگذاشت و با گرفتن ق زیم یدستش رو رو یتو وانِ یاون حرفم ل با
 «.میبا هم حرف بزن یجد یخوام چند کلمه ا یم نیبش فهیشه چند دق یچرا، اگه م»اومد گفت: ینم

 «!میدونست یو ما نم یشد یهمه جد نیتا حاال تو ا یاز ک نیو بباش افهیق»کردم و با تمسخر گفتم: یا خنده

داد. واقعاً اون  یخودش رو به کنجکاو یخنده ام جا شده بود که یهم رفت و اون قدر جد یاخم هاش تو هوی
 یسؤال بود برام که چ یجا یبودمش و حساب دهیند یرفتارش من رو به فکر فرو برده بود آخه تا حاال اون جور

 !خواد بگه یم

 یو هاج و واج رفتم و نشستم. فکرم ب ریدرگ ی. با ذهننمیگرفته اش خواست که بش یحرکت ابرو و چهره  با
 :دمیتکون دادم و با دلهره پرس یرفت، سر ربدیه شیپ اریاخت

 شه؟ ینکنه به تلفن سامان مربوط م نمیشده بگو بب یچ-

 «.بابا یبابا، ا یا»به کله اش گفت: یهاش رو تو هم قالب کرد و با تأثر همراه با تکون دست

 «؟یچ یعنیبابا  یخب ا هیچ»حرص گفتم: پر

 .بهم دوخت یلحظه ا یمتأثرش رو برا نگاه

 .کم برام سخته هیخب راستش گفتنش -

 .هم کنجکاو یبودم و حساب دلواپس

 .ها یکن ینگرانم م یدار یبگ یخوا یم یچ نمیبب گهیو، بگو دنکن من وونهیاِ د-

 .داد رونیب ینفس

 باشه؟ ریبگ میهم داره فقط خوب به حرفام فکر کن و عاقالنه تصم ینگران یالبته جا-

 .دمییهم سا یحرص دوندون رو با

 نه؟ ای یگ یم نیحس-
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 هیکه  یاش در حال یصاف کردن گلوش و همون حالت جد یبرا یاش انداخت و با سرفه ا یشونیبه پ ینیچ
 یدخترا یسوگند همه  نیبب»گفت: دن،یشن یکه دل تو دلم نبود برا یشد رو به من یمبل جا به جا م یکم رو

 « ...هیچون من  زنبه بخت خودت لگد ن یو الک ایبدبخت پس ب یخونه  رنیکم کم دارن م گهید لیفام

مبل رو  یکه کوسنِ رو یدر حال تیپر حرص و عصبان ،ینفس دنیهم گذاشتم و بعد از کش یخشم چشم رو با
 دیالبته با ،یلیخ نیحس ینمک و لوس یب یلیخ»مانندم گفتم: غیج یکردم با صدا یبا ضرب سمتش پرتاب م

 «.یچرت و پرت بگ یخوا یدم که مز  یحدس م

نثارم کرد. چپ چپ بهش  یا یشد و وحش کیباره شل کیخنده اش  یدستش گرفت و گلوله  یرو تو کوسن
 «!نیحس»گفتم: تینگاه کردم و با همون حرص و عصبان

نگر باش صبح که موهات  ندهیگم آ یم هیخب چ»دستش گفت: یرو یو با زدن ضربه ا دیخند یم همچنان
زد و منه  یا یخیچه حرف قشنگ و تار نیحس نیدل غافل ا یا یگ یرنگ دندونات شدن اون وقت با خودت م

 «.من گفتن بود واال از یمونیو پش تیخر ایدن هیو  یمون یبختم، باور کن تهشم تو م ریزدم ز یچهارپا چه طور

 یدفعه هر چ نیا نیحس»گفتم: دمیدادم و لحن پر تهد یاشاره م زیم یرو یچا وانیکه به ل یخنده در حال با
کالً بر عکس  ستیتو صورت که ف زمشیر یم نیهمچ ینیب یرو م ییچا نیها، ا یدیاز چشم خودت د یدید

 «.از من گفتن بود نمیشه ا

اورد  یم تر کیکه سرش رو نزد یکه به خودش گرفته بود در حال یاش و حالت خنده دار یلحن نسبتاً جد با
اما الاقل بذار  دیرم کر هویخوب بهت بدم که  یلیخ شنهادیپ هیخواستم  یمن فقط م یجدا از شوخ یول»گفت:

 «.خوشت اومد حاال دیبگمش شا

 هیما سر کوچه مون  تشیراس»دلسوزانه گفت: یصورت با حالت یدستش رو دنیو کش یبا ژست خنده دار و
 ...هم هست که زنش فوت شده البته دوتا توله هم یچند سال یکه معروفه به ممد پِلشت طفل میممَد بقال دار

» 

 :مسخره ادامه داد ینگاهش کردم که حرفش رو خورد و متفکر و با حالت یچپ چپ

گسترده  یلیلغاتم خ رهیکار کنم دا یچ گهیخوام دوتا... آهان دوتا غنچه خندان چه طوره؟ د یمعذرت م یعنی-
 .قسم خانوم ستین

 «.ستنیاکثراً شونم که قابل پخش و گفتن ن»و گفت: دیخند زیر زیدر ادامه ر و

 .ام نگاهش کردم گهید یپا یخنده و انداختن پام رو با

 ن؟یفرمود یم نیخب داشت-

 .زد یبشکن

اش  یفقط تنها بد هیتیآدم خوب و با شخص یلیگفتم کالً خ یسر بحث خودمون، خب داشتم م میبر نیآفر-
شرط  هیبگم که  نمیالبته ا له،یدل نیبودن اعتقاد نداره پسوند اسمش هم به هم زیو تم یبه پاک یلیکه خ نیا

بگم  نمیا ،یکن یمادر دیهم با فتمکه گ یخندان یاون دوتا توله  یکه واسه  نیتنها شرطشه، ا یعنیهم داره 
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قسم  هیشرط، خب حاال نظرات چ نیو ا یمون یفقط تو م یکامالً راحت باشه جوابش اوک التیکه از طرف اون خ
 خانوم؟

 «.نیحس یشعوریب یلیکوفت خ»خنده با حرص گفتم: ونیخنده ام گرفته بود و م یحرف هاش حساب از

 «!گفتم بابا یاِ جد»حالت مسخره اش گفت: با

 .باال انداختم ییابرو

 !سعادت آباد جالبه یشده اونم اون جا تو دایشما پ یتو محله  یتا حاال بقال یاز ک نمیطور، بب نیکه ا-

 .رمشیبگ یکه بخوام جد نیخنده دار بود تا ا شتریبه خودش گرفت که ب یا یجد حالت

هم هست که اونم  یاصغر دالک هیاتفاقاً از شانس تو  م،یهم دار یمحله مون حموم عموم یتازه تو یپس چ-
 .حاال اگه ممد پلشت نشد اصغر دالک صدرصده جون خودت هیخوب یلیخ سیک

چه خبرتونه »فرو کرد و گفت: بشیج یاش رو تو یکه سامان هم اومد. گوش میبحث و جدل بود ونیم نیحس با
 «سرتون؟ یرو نیشما خونه رو گذاشت دیگ یم یچ

 «.شده ریس یجونش حسابکه از  نیبپرس مثل ا نیحس نیاز ا»رو بهش گفتم: ن،یبه حس یاز چشم غره ا بعد

 «!کن بدهکارم شدم یو خوب ایب»نگاهم کرد و حق به جانب گفت: یشاک نیحس

 یسوگند ب نیا نیحس»گفت: نیچشمش رو به حس هینشست با خنده و بستن  یکه م یهم در حال سامان
 «.ها از من گفتن بود ارهیسرت م ییبال هی زنهیاعصابه ها م

دخترا  نیآخه ا دمیحق م چارهیب یواال به زن عمو»از جام بلند شد م و با غر زدن گفتم: یچپ چپ نگاه کردن با
 « ...اینه ق ینه عقل یشن واال نه شعور یتو م هیعاشق چ

رو...  افهیخب البته ق»گفتم: ینازک کردن یبهش و پشت چشم یحرفم رو خوردم و با نگاه دمیکه رس افهیق به
 «!پشتش نباشه یعقل چیه یخوره وقت یم یبه چه درد افهیاوم خب ق

 .دیخند یکه فقط بهمون م سامان

 .به غبغب انداخت یچرخوند و باد یتمام چشم یفتگیاون حرفم با خودش با

 .دوره زمون تمام عقلشون به چششونه نیا یواال دخترا هیمورد کاف هی نیاتفاقاً هم-

 هیخودش کاف ننیبب پکاروکسیس نیکه ا نیهم»اش گفت: یعضالن ی نهیو جلو دادن س یدر ادامه با چشمک و
 «جون؟ ینه سام

 .بهش رفت یبا خنده چشم غره ا سامان

 .نیدرست حرف بزن حس یشد شعوریباز تو ب-
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سوگند »گفت: زیم یاز رو یچا وانیبراش در اوردم که سامان با برداشتن ل یتأسف نگاهش کردم و زبون با
 «.ها یاریرفته ب ادتیکه قند رو  نیخانوم مثل ا

 .نگاه کردم نیشماتت به حس پر

 .واسه آدم ذارهی! مگه حواس منهیحس نیا ریهمش تقص-

 .کجه نیزم گهیبرقصه م ستیعروس بلد ن ای:بنیحس

 .در اوردم یبراش شکلک باز

 .اصالً بتوچه-

با  امیب رونیخواستم ب یکه م نیبرداشتم و هم زیم یاوردن قند به آشپزخونه برگشتم. قندون رو از رو یبرا و
. خوب ستادمیچهار چوب در بود، سر جام ا کیکه نزد یپشت ستون ربدیاسم ه دنیزد و شن نیکه حس یحرف

شده  وونهیپسر د نیخدا ا هب»کرد آروم حرف بزنه گفت: یم یکه سع یدرحال نیکردم. حس زیگوش هام رو ت
چشه  ستیو جورش کردم اصالً معلوم نتا خرخره خورده بود به جون تو به زور جمع  شبیرسماً زده به سرش د

 «؟یدون یم یزیسامان تو چ نمیبب

بار  نیچند یگه، حت ینم یزیچ یباهاش حرف زدم ول یلیدونم اما خ ینه منم نم»سامان که گفت: یصدا و
 «.ستیاش ن یزیگفت چ دادیها از کوره در رفت و با داد و ب وونهیکه مثل د دمیپرس

 .فرستاد رونیکالفه و صدا دار ب ینفس

خوره.  یقدر مشروب م نیکه داره چرا ا یفهمم با اون وضع خراب معده ا یداره اصالً نم یدونم چه مشکل ینم-
اجازه نده از اون  شیبر یور و اونور. الاقل اگه هم م نیبهت گفتم حواست بهش باشه و کمتر ور دار ببرش ا

 .بخوره یزهرمار

گوش  یشکیچه قدر کله شقه به حرف ه یدون یخودت که م یول! رمیگ یو نممن جلوش ی:تو فکر کردنیحس
 .نگفته یزیو چ یباهاش حرف زد یگ یداره اونم که تو م ی. فقط از تو حرف شنودهینم

 رونیو از آشپز خونه ب دمیکش یهم مچاله شد. نفس یحرف هاشون قلبم به تالطم افتاد و چهره ام تو دنیشن با
رفته »گفت: نیگذاشتم که حس زیم یاومد و با اومدنم حرف هاشون رو قطع کردند. دمق و گرفته قندون و رو

 «!کارخونه قند یبود

 .دمیحوصله لب ورچ یب

 .که هست ینیهم-

بودن از دستشون  یخوب یسایفکر کنه ک شنهادمیبه اون پ یراست»رفتم با خنده گفت: یکه به اتاقم م یدر حال و
 « ..شکونن گفته باشم یواسش سر و دست م ایلیها، خ یدیم
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 یرو تیکردم و با حرص و عصبان یفکر م نیحس یتوجه و با همون حال گرفته به اتاقم رفتم. به حرف ها یب
دعوامون به خاطر اون شروع شده  نیکه اول یزیزدم. باز هم به مشروب پناه اورده بود؛ چ یبا پا ضربه م نیزم

 .رفت ینم رونیاز فکرم ب یحال چه قدر که نگران حال و روزش بودم و لحظه ا نیبود اما با ا

**** 

درس و کتاب که اون روز  یبودمش و با غرق کردن خودم تو دهیگذشت و هنوز هم ند یم یچند روز همچنان
م بود. ه یمشکل یلیکردم کمتر بهش فکر کنم که کار خ یم یشده بود سع زیاز همه کس و چ زمیها تنها راه گر

 یریگ ادی یکالس ها یتو رار،ق یو ب شیو فرار از اون حال پر تشو یذهنم یها یریکمتر شدن درگ یبرا یحت
هم به اصرار خوده  شتریسامان بود و ب یدوست ها یکیآموزشگاه هم خواهر  ریشرکت کرده بودم که مد تاریگ

 یگرفت و حساب یاون کالس ها شرکت کرده بودم؛ در هفته هم فقط دو سه ساعت از وقتم رو م یسامان تو
 !زنم یکردم فقط دارم خودم رو گول م یحس م شتریسرگرم شده بودم که ب

و سارا بود و کارت دعوت از دو روز قبل برامون فرستاده شده بود اما از ترس رو به رو شدن با  دیعقد مج روز
کردم که خودش به  ینکرده بودم به هزار بهونه مامان رو راض دایاش رو پ یکه هنوز هم آمادگ نیو ا ربدیه

 یتاریقبول کرد. تنها بودم و با برداشتن گ رملجاجت و اصرا یهمراه مادرجون به اون مراسم بره که با کل ییتنها
 .شدم دیجد ید هاآکور  نیبود مشغول تمر یقشنگ تاریهم گ یلیبود که خ دهیکه سامان برام خر

تماس گرفته بود. بعد از  یکنم چند بار یکار م یام و چ یدر چه حال نهیکه بب نیا یهم مامان برا ونیم اون
و اون قدر خسته بودم که اصالً متوجه  دمیدراز کش یتخت کم یام رو یدرس یجزوه ها یرو یو مرور نیتمر

 .هم رفتند یخوابم گرفت و پلک هام رو ینشدم ک

کامل شه. رخساره بود که کنار  دمیپلک زدم تا د یگونه ام چشم باز کردم. چند بار یقلقلک دهنده رو یدست با
 .تختم نشسته بود

 .زد یلبخند

 .خانم ریخوابت بخ-

 .دمیکامل کش یداریب یبرا یا ازهیتخت نشستم. خم یبه بدنم پاشدم و رو یکش و قوص با

 تو؟ یاومد یسالم، ک-

 یم یا قهیپنج دق»گفت: ششیکردن صورت پر آرا یو بررس شیآرا زیم یجاش بلند شد و با نشستن جلو از
مونه آخه  یعمه هما م شیپ یمدت هی یعنیمادر جون هم با عمه هما رفتن کرج؛  یاومدم. راست ییشه، با زندا

 «.تنهاست یلیاونم خ یکه طفل یدون یمادر جون هم قبول کرد. م گهیاصرار کرد که د یلیخ

سستم کرده بود و  یبه بدنم دادم؛ خواب عصر نرم نرم حساب یبا باال بردن دست هام کش و قوص همچنان
دور کردن خواب از چشم هام باز پلک  یمحکم برا یرفت. چند بار یم یچشم هام از لذت خواب رو به خمار

دلم  یلیکه خ نیبا ا مونه یجا تنها م نیمادرجون هم خوبه آخه همش ا یخوب کرد، برا»زدم و در جواب گفتم:
 «.شه یبراش تنگ م

 «.نیستین یلیباغ بزرگ، شما ها هم که خ نیا یاونم تو ییآره واال تنها»حرفم با تکون دادن سرش گفت: دییتأ در
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باز شده و بلندم  یبالشت افتاده بود موها یرو کنار زدم و با برداشتن سنجاق سرم که شل شده بود و رو پتو
که هنوز هم  یسرم سفت کردم. رخساره در حال یشده بود، محکم باال ختهیمتالطم دورم ر یکه مثل آبشاررو 

پخش رژ لبش به طور کامل،  یبراهم  یرو دنشونیهم قرار دادن لب هاش و کش یبود با رو نهینگاهش به آ
 «.بود یخوش گذشت جات واقعاً خال یلیخ»گفت: 

 .زدم یمرمق پلک آرو یب یبا لبخند همراه

 .ما یدوستان به جا-

 .دیسمتم چرخ به

 ؟یومدیچرا ن-

 .مشغول ورق زدنش شدم یتوجه یبود برداشتم و با ب زیم یرو که لبه  یرخساره کتاب یفرار از حرف ها یبرا

 .سکوتم ادامه داد با

ً یسارا که دق ده،یسراغت رو گرفتن، سحر سپ یهمه کل-  یمشت بهانه  هیو من هم که  دیازم پرس یده بار قا
 .دادم لشیمسخره تحو

کش دار  یدستم بودم خودم رو مشغول کرده بودم که با ذوق و لبخند یکه تو یبا ورق زدن کتاب همچنان
 «ناز شده بود یلیسوگند خ شیدید یم دیبا یعنیکه سارا چه قدر خوشگل شده بود  یوا»گفت:

 «.سر بود یلیهم خ دیتازه به نظرم به مج»و با خمار کردن چشم هاش گفت:  دیدر ادامه لب ورچ و

 .لبم اومد یکج و کم رنگ رو یلبخند

 .رو دوست دارن گهیکه هم د نی! مهم ایریگ یرو م ییزایچه چ یدنباله -

مثل  شیدید یم دیبا یعنی»زد گفت: یصداش موج م یکه تو یجانیسکوت کردم که با ه یبعد از لحظه ا و
 «.جذاب و خشن شهیهم

وجداناً اگه اسم تو وسط نبود خودم تا االن دست به »گفت: ز،یر یو زدن چشمک یدر ادامه با لحن شوخ و
 «.و زده بودممخش یجور هیکارشده بودم و تا االن 

 «!نشو تو رو خدا اتیباز معلم ادب»نگاهش کردم که گفت: یچپ چپ

شه که امروز چه  یباورت نم یحاال جدا از شوخ یول»از پلک هاش گفت: یکیهم گذاشتن  یفشرد و با رو یلب
اون بود  یرو شونلیفام یدخترا یکه چشم همه  یشده بود؛ طور شهیتر و جذاب تر از هم پیقدر خوشت

 «.مخصوصاً محال

 .کتاب باال اوردم یصفحه  یسرم رو از تو ریخورده و متح جا

رفت و خودش رو  یمختلف م یکنن. واال مدام به بهونه ها یم یزندگ اون عموشه که اصفهان یاز دخترا یکی-
 .خوش اخالق بود حاال! رسماً مثل برج زهرمار شده بود یلینکنه اونم خ ربدیچسبوند به ه یم یه
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بود و  دهیفا یقرارم ندن اما ب ریتحت تأث یلیرخساره خ یکردم حرف ها یم یکرد. سع دنیباز شروع به خند و
کردم  یم یحال همچنان سع نیاز کف داده بودم. با ا اریگرفته بود و اخت ینامنظم تمیاسمش ر دنیقلبم با شن

 .بود یتفاوت باشم که بشدت هم کار سخت یب

چشم هاش بود  یکه تو یو برق نیپر تحس یابروش با لبخند یتا هینگاهم کرد و با باال دادن  نانهیب زیر
 «ود؟جذاب ترش کرده ب یلیخ یچ یدون یم»گفت:

 .کردم نگاهش

 یاسپرت ی! با اون کت شلوار مشکادیحد بهش ب نیکوتاه تا ا یکردم که مو یاصالً فکر نم ده،یو تراشموهاش-
 .و خفن شده بود یدنید یبود حساب دهیهم که پوش

آن تپش قلب  کیکردم و  میچشم هام ترس یرخساره جلو یرو بر اساس حرف ها رشیچند لحظه تصو یبرا
 .دمیدندونم کش ریلبم رو ز یتاب یگرفتم و با حسرت و ب یتند

ست  وونهیاز اون موها گذشته! کالً د یدونم چه طور یواقعاً نم»حرفش گفت: یباال پروند و در ادامه  یا شونه
 «!کرده یو سر موهاش خالاش یفکر کنم دق و دل

 .کرد یخنده ا و

شد و با اون حرف ها فقط  یدستپاچه م شتریتاب من ب یزد و قلب ب یحرف م ربدیبا آب و تاب از ه رخساره
که  نیا یبست. برا یبار راه گلوم رو م کی قهیهر چند دق یزد و بغض یدامن م شتریمن ب یبه احساس دلتنگ

 یتصنع یکم هول بودم با لبخند هیکه  یدر اون مورد نگه در حال یزیچ گهیبحث رو عوض کنم و د یجور هی
 «برات بزنم؟ یخوا یگرفتم م ادی دیجد یملود هی یراست زهیچ»گفتم:

 .شد یشوخش جد ی چهره

 ...ینم یجور نیسوگند ا ؟یریو فاصله بگ یکن یدور یخوا یم یهان؟تا ک یازش فرار کن یخوا یم یتاک-

 .اش پشت هم زنگ خورد یهمون لحظه گوش یکه حرفش رو کامل بگه تو نیقبل از ا و

 .درش اورد و بالفاصله جواب داد پاش بود نییکه پا فشیک یاز تو عیسر

 .زدم یحوصله ورق م یدستم رو تند تند و ب یبودم و کتاب تو کالفه

 .یلحظه گوش هیخب  یلی. خدمیهست که رس یا قهیدق ستی:الو؟... سالم آره برخساره

 .چرخوندم یرو به سمتم گرفت. متعجب چشم یبا ا ن حرف گوش و

 ه؟یک-

 .هم گذاشت یرو یچشم

 .یفهم یخودت م ریبگ-

 ه؟یگم ک یوا خب م-
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 «.دستم خشک شد گهید ریاِ بگ»و معترض گفت: یشاک

گوشم گذاشتم؛  یرو گرفتم و رو یپشت خطه با همون حالت جاخورده و متعجبم گوش یکه بدونم ک نیا بدون
کرد. گوشم از که گوش و قلبم رو پر  ربدیه یبعد صدا یکردم سحر باشه اما نه اون نبود و لحظه ا یفکر م

و نفسم پر استرس خارج  دتا عمق قلبم نفوذ کرده بو نشیگرم و دلنش یصداش داغ شده بودم و صدا دنیشن
دست پاچه ام کرده بود،  یاون صدا که حساب دنیاز شن رینفسگ یکه چه قدر دلتنگش بودم و تب تاب یشد. وا

و  نیغمگ یگرفته بودم که با صدا دستم یرو تو ی. مضطرب و پر استرس گوشدیچیبدن پر هرمم پ یتو
 «.کنم سوگند قطع نکن یرو قطع نکن، ازت خواهش م یگوش»ملتمسانه گفت: شونش،یپر

فراموش  زویهمه چ دیبا خودم گفتم شا»و آرومش گفت: نیبا همون لحن غمگ یا هیچند ثان یا یبعد از مکث و
 « ...اما انگار هنوزم نمتیب یو م یایو امروز م یکن

 .رو خورد حرفش

 .دیگوشم پچ یملول آور تو ینفس

مراسم مسخره  نیا یبه شرکت تو یعالقه ا چیتو اومده بودم سوگند، وگرنه ه دنید یمن امروز فقط و فقط برا-
 .نداشتم

 .یپر از عجز بود درموندگ صداش

انصاف نباش سوگند...  یب دمت،یهفته است که تو رو ند هیتونم تحمل کنم، ا... االن درست  ینم گهیباورکن د-
رخساره هم خواست که  یممکنه نشون بد یدونستم چه واکنش یبود که نم نیفقط به خاطر ا ومدمیاگه باغ ن

 .بهت زمان بدم

 .و فرو دادم یدهنم رو به سخت آب

 ...انصاف یتونم؛ دلتنگم ب ینم گهیمن د نمتیو بشنوم، سوگند اجازه بده بببگو که صدات یزیچ هیحداقل -

 یام با قطره ها یتنگ یآشفته ام کرده بود و دل یآخرش حساب یجمله  د،یگونه ام غلت یرو یگرم یاشک طرهق
 یدست هاش چنگ م یزد و انگار که با هر کلمه اش قلبم رو تو ی. سخت و عاجز حرف مدیچک رونیاشک ب

 .زد

 هیبدم... خب  حیرو برات توض زیهمه چ دمیانصاف نباش قول م یهمه ب نینکن، ا یجور نیسوگند با من ا-
 .و بشنومبذار صدات یبگو لعنت یزیچ

 .تر زمزمه کرد آروم

 ...یلیدلتنگتم خ یلیخ-

 یرو قطع کردم و رو به رخساره با پس زدن قطره ها یگوش عیحرف هاش رو نداشتم و سر دنیتحمل شن گهید
 «آره؟ یجا اومد نیتا ا نیا یپس واسه »اشک گفتم:
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 یآخه جواب تلفناش رو که نم»گفت: یرنگش نگاهم کرد و با پلک زدن آروم یو مشک درشت یچشم ها با
و  نیغمگ یلیچون خ ومدیجا، نتونستم بهش نه بگم دلم ن نیا امیبعدشم خب... خب ازم خواست ب ،یداد

 !کجا ربدیه نیکجا ا فتهیمغرورو خود ش ربدیبودمش، اون ه دهیند یجور نیآشفته بود تا حاال ا

دونم سوگند  یکه نم رهیگ یو سراغ تو رو ازم م رونیب دهیو کشمن یشه وسط اون همه شلوغ یم باورت
 «.حرفا نیو از ا ومدهیکجاست و چرا ن

 :دمیآلود لب ورچ بغض

 رمیم یدارم م شیاز دلتنگ یدون یکنه تو که م یم وونهیو دصداش من یدون یتو که م یکن یکارو م نیچرا ا-
 رخساره؟ یکن یم شتریچرا عذابم رو ب ؟یکن یم شترشیچرا ب

 .ریشد و سر به ز مغموم

 .کردم و با همون بغض ادامه دادم یمکث

خوام  یاحمق بشم، م یمرتض یخوام مثل ماجرا ینم رم،یبگ میخوام بچگانه رفتار کنم و تصم ینم گهیمن د-
که  یدون یودم فکر کنم خودت متونم فقط به خ یکار رو نکن. من نم نیا گهیکار رو بکنم پس د نیعاقالنه تر

 زنمیم شیو به آب و آتچه قدر مانع سر راهمه و دارم خودم

 ...رو بهش فکر نکنم اما تو یا قهیزنم که دق یم

تخت نشست  یپلک زدم و اشک فرود اومد. از جاش بلند شد و به طرفم اومد. رو یام گرفته بود و با دل پر هیگر
 نیخواستم ا یخوام نم یمعذرت م ؟یک یم هیحاال چرا گر»شونه ام متأثر گفت: یو با گذاشتن دستش رو

 «.ناراحتت کنم یطور

 یسع یلیمدت خ نیا یتو ،یلیدلم براش تنگ شده رخساره خ یلیخ»گفتم: هیو گر یقرار یبچه ها با ب مثل
آشوب به پا شد؛ جمله درونم  یصداش باز تو دنیهم آروم بودم اما با شن ییجورا هیکردم بهش فکر نکنم و 

کنه و بد جور بهونه  یم یتاب یب یلیقلبم خ اره؛ی یشه نفسم رو بند م یذهنم تکرار م یحرفاش که تو یجمله 
 .رهیگ یو ماش

 .هام بغلم کرد هیگر دنیاز د ناراحت

 ایگم ب ینم یزیچ گهیاصالً د نیخواستم کمک کنم هم یکنم فقط م یکارو نم نیا گهیخوام د یبازم معذرت م-
 .میدر موردش حرف نزن

 یدلم م یگرفت ادی دیجد یملود هی یگفت یراست»کم رنگ گفت: یجو و عوض کردن حالم با لبخند رییتغ یبرا و
 «.یشه برام بزن یخواد بشنوم م

مون موند و قرار شد که شب رو هم اون جا  شیمن و مامان، رخساره شام رو پ ادیز یشب با اصرار ها اون
و  میموند داریساعت سه صبح ب یها یکیاومد تا نزد یکه رخساره به باغ م یگذشته ها و وقت ادیبه بخوابه که 

 ستادهیا نهیآ ی. رخساره جلودمش داری. صبح حول و هوش ساعت نه بود که از خواب بمیحرف زد یبا هم کل
 «؟یخواب یهمه م نیچه خبره ا»زد و درهمون حال گفت: یبود و موهاش رو شونه م
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 رونیخارج شدم. بعد از ب رونیگفتم و واسه شستن صورتم از اتاق ب یریخواب آلودم صبح بخ یچشم ها با
. نییکه رفته بود پا نیو شستن دست و صورتم باز به اتاقنم برگشتم. رخساره نبود و مثل ا ییاومدن از دستشو

لحظه حس کردم  هیدم و ش ییصدا یرفتم و مشغول جمع کردن موهام شدم که متوجه  شیآرا زیبه طرف م
 !دمیاشتباه شن

 !زد یبود و مرتب سامان رو صدا م دهیچیخونه پ یبود که تو ربدیه یشد اما صدا ینم باورم

و سر تا پا شوق شده بودم.  دنشید یکه داشتم به طرف در رفتم. دل تو دلم نبود برا یعجله و دل آشوبه ا با
هم  یلحظه ا یخواستم برا ی. مدمیکش قیعم یکردم. نفس یکم بررس هیبرگشتم و خودم رو  شیآرا زیسمت م

 عیسر یلیو سرخورده ام زد خ چارهیکه مغزم به قلب ب یسامان و تشر یصدا دنیاما با شن نمشیکه شده بب
 .سر خوردم و نشستم نیزم یپشت در، رو ستادنیذوقم رو کور کرد و با ا یمونیپش

 یگلوم جا خوش کرده بود تو یکه تو یکیو زانو هام رو با غم و بغض کوچ دیکش یپر م دنشید یواسه  دلم
اول  هیچ»گفت: ربدیکه با لحن پرشکوه اش خطاب به ه دمیسامان رو شن یبغلم گرفتم. و باز از پشت در صدا

 «جا؟ نیاوردن ا فیشده که آقا تشر یچ یصبح

 .ربدیمعترض و دلخور ه یبعد صدا یلحظه ا و

 خان؟ یمبرم سا یناراحت-

 .پر طعنه بود یحرف زدنشون حساب لحن

 !بدخان ربدیشده ه نیسنگ یلیخ تونیکم تعجب کردم آخه سا هی:نه، فقط سامان

 !نکن داداش من تیو اذقدر خودت نیتو دلت هست راحت بگو ا یزیچ ی:سامان اگه عقده اربدیه

 .فهمم یتو رو هم اصالً نم یرفتارا یکه بخوام بگم اما معن ستین یزی:چسامان

 .سرزنشگر شده بود لحنش

 چرا؟ ؟یگ یهست که به من نم یزیچ هیمعلوم هست چته؟ -

که  ییهم برآشفته و با صدا ربدی. هدمیدندون گز ریبه جونم افتاد و لبم رو ز یاضطراب هویاو سؤال سامان  با
 «!نیمثل حس یتو هم شد هیسامان حوصله ندارم، چ»زد گفت: یتوش موج م یکالفگ

تو چته  یهمه لجباز شد نیچرا ا ؟یخور یقدر مشروب م نیپس چرا ا ینیب یو نم:مگه وضع معده اتسامان
 ؟یگ یبه من نم یزیچرا چ

در کنترلش  یکه سع یتیتن صداش مشهود بود رو پنهان کنه و با همون عصبان یکه تو یتیکرد عصبان یم یسع
ندارم، امروزم فقط  وتاتیحرفا و نصح نیبه قرآن اصالً حوصله ا ال،یخ یداداش من گفتم که ب»داشت گفت:
 «.تمومش کن گهیبحث مزخرف و مسخره رو د نیپس ا نمیو بباومدم خودت

 :دیپرس ربدیکه ه نیساکت بودن تا ا یا قهیدق چند

 ؟یریم یحاال کجا دار-
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آخه مادر جون که  میرو جمع کنم که بر لمیوسا نییمنم برم پا ،یصحبونه بخور البته اگه نخورد نی:تو بشسامان
 .ننییپا لمینبود اون جا درس خوندم، لپ تاپ و وسا

 یرفته بود. همچنان گوشم رو نییکه سامان پا نیمثل ا دمیشن ینم ییصدا گهیگذشته بود و د یا قهیدق چند
دونستم  ید شدم. مبلن نیزم یاتاقم به خودم اومدم و از رو ی رهیچرخش دستگ یلحظه با صدا هیدر بود که 

مضطربش  یصدا قهیبعد از چند دق وبودم  ستادهیدر ا یباال نبود! جلو یاز اون که کس ریکه خودشه آخه به غ
 «.میحرف بزن دیسوگند باز کن با»که از پشت در گفت: دمیرو شن

که سامان هر لحظه  نیدر چرخوندم و قفلش کردم. از ا یرو تو دیدرو چرخوند که بالفاصله کل ی رهیباز دستگ و
داد و با  یرو فشار م رهیداده بودم. مدام دستگ کهیلرزون از استرس به در ت یو با چونه ا دمیترس یسر برسه م

 .کرد ربه در با لحن مغموم و پر استرسش خواسته اش رو تکرا یضربه ا

 .درو نیمن ا زیزباز کن ع نمت،یبذار بب قهیفقط چند دق قه،یدرو باز کن چند دق نیسوگند لطفاً ا-

 یدوباره به در، با لحن یام خارج شد. بعد از ضربه ا ینیشد و صدا دار از ب یم نییبه شدت باال و پا نفسم
 :دیو پر حرص از پشت در خفه غر یعصب

 ...یدرو تا کس نینکن وا کن ا وونمیسوگند د-

 :دیسامان بود که ازش پرس یکه حتماً سامان اومده. حدسم درست بود و صدا دمیصداش قطع شد. فهم هوی اما

 ؟ینخورد یزیپس چرا چ-

 .اومد و از لحن حرف زدنش کامالً مشخص بود یبه نظر م یهم عصب هنوز

 .منتظرتم ن،ییپا رمی:مربدیه

 .وونهید یاه پسره  ،یریبا توام کجا م ربدی...هربدیشد ه ی:اِ چسامان

لحظه از  هیبعد رخساره داخل اتاق اومد و  یا قهیتخت نشستم که دق یدرو آروم باز کردم. رو رفتنش قفل با
قلبم از قبل هم  یباشه و تپش ها ربدیرو داشتم که نکنه باز ه نیا ی. واهمه دمیاز جام پر یاراد ریبه صورت غ

تر از قبل با  ریمتح یا قهیاومد. بعد از دق ترکم جلو  هیبهم نگاه کرد و  رتیها تندتر شده بود. رخساره با ح
 «ش؟یدیمگه د نمیقلب توئه! بب یضربان تند صدا نینگو که ا»انگشتش به سمتم گفت: یاشاره 

 .دهنم رو ذره ذره فرو دادم آب

 گفت در رو براش باز کنم، بع دمیو از پشت در شننه فقط، فقط صداش-

 .دمیکم ترس هیفکردم اونه و  یوارد اتاق شد ییهویکه تو  دشم

 .تکون داد یخنده سر با

 !تو دختر یش یم یچه حال شینیاوه پس اگه بب-

 :دمیپرس دیترد با
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 رفت؟-

فکر  یکه منم گفتم تو اتاقت ییگفت کجا دمیموقع باال اومدن د ربدویرفتن. اتفاقاً ه گهیآره با سامان با هم د-
 !حد جسور باشه اونم با وجود سامان نیکردم تا ا ینم

 ...دید یاومد باال و م یوقت سامان همون لحظه م هیرخساره فکرش رو بکن که  یوا-

 .دمیکش ینیهم گذاشتم و ه یرو خوردم و محکم پلک هام رو رو حرفم

 !کنه؟ یپروا رفتار م یقدر ب نیکنه آخه چرا ا یام م وونهینه اصالً فکرشم د یوا-

 !نتیبازم نتونست بب یعنی نمیبب-

 یاش تو خمار یرو بازم گذاشت چارهیپس ب یآخ»گفت: یزیر یتکون داد که با خنده  یبه نشون منف یسر
 «!سوگند خانوم

 یدلم م یلیبهم دست داد وگرنه خودمم خ یبد یلیکار کنم نتونستم سامان تو خونه بود حس خ یخب چ-
 .یواشکیالبته  نمشیخواست بب

 .دیکش یپوف

 .شما دوتا دیا وانهی! دنیراه انداخت یوش و گربه بازپس م-

رفت،  ربدیزود رفت مطب سامانم که با ه یلیکه صبح خ ییزندا»گفت: وارید یبه ساعت رو یادامه با نگاه ودر
که از ناهار بگذرم پس بهتره از االن  ستمین یبگم که سوگند خانوم من آدم نمیو ا میباغ یاالن فقط من و تو تو

 «.یناهار درست و درمون باش هیبه فکر 

 .نگاهش کردم متعجب

به  یکه اونم بستگ یکه ناهار درست و درمون من فقط املته و ماکارون یدون یخب حاال کو تا ناهار! بعدشم م-
 !نه ایکه روزم باشه  نینه و ا ایشانسم داره خوب شه 

 «هان؟ میسفارش بد زاتیپ یخوا یگم م یم»ابروم گفتم: یتا هیدر ادامه با باال دادن  و

 نیکنم واال ا یدرست م یزیچ هیخواد خودم  ینم»گفت: یو با پشت چشم نازک کردن ختیبرام بهم ر یا افهیق
 «.کنم یم شیکار هیخوره خودم  یحالم داره بهم م گهیخوردم د تزایو پ رونیب یچند روز از بس که غذا

 :عشوه گر چشم تاب داد یدر ادامه با خنده ا و

 !شه قدر بدونه ینم دایپ یکه کس فیفقط ح میقشنگ زن زندگ هیدست پختم عال ییخدا یول-

هم گذاشت و خودش هم شروع به  یرو یپلک یفتگیتکون دادم که با خودش یبا اون حرفش با خنده سر و
 .کرد دنیخند

و رخساره هم مشغول پختن ناهار  دمیآشپزخونه رس یو پاش ها ختیکم به خونه و ر هیبود.  کی کینزد ساعت
هم شده بود با اشتها مشغول خوردن  یخوشمزه ا یلیخ یایشده بود. بعد از آماده شدن ناهار که انصافاً الزان
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 فیکث یکرد و من هم بشقاب ها معرو ج میبود دهیکه چ یمختصر زیرخساره م میکه ناهار خورد نی. هممیشد
. میبود ونیزیتلو یو مشغول تماشا مینشسته بود ونیزیتلو یاپه جلوکان یگذاشتم و شستم. رو نکیس یرو تو
از صبح تا حاال  هیچ نیا»و گفت: دیکه رخساره معترض کنترل رو از دستم قاپ لمیعمق ف یرفته بودم تو یحساب

 «.میگوش بد یزیچ یکیموز هیبزن ماهواره بابا  یکن ینگاه م یدار

 .نگاهش کردم یاخم و شاک با

 !سرم ها؟ ریخ دمید یم لمیداشتم ف یش یحمله ور م هویکوفت، چرا -

ً  ینیهم»کاناپه گفت: یگرفته و با جا به جا شدن رو یا افهیق  « ...که هست اصال

 .دیچیخونه پ یهنوز حرفش تمام نشده بود زنگ در به صدا در اومد و تو اما

 «باشن هان؟ ربدینکنه سامان و ه»گفتم: مضطرب

 .باال انداخت یا شونه

 .دیدونم شا ینم-

 .کاناپه بلند شدم یو دستپاچه از رو هول

 .اتاقم تو... تو هم برو درو باز کن خب یتو رمیپس من م-

همه  نیبابا حاال من ا یا»اش انداخت و با ِشکوه گفت: یو فندق کیکوچ ینیبه ب ینیکه زدم با اخم، چ یحرف با
همه راه رو نرم  نیکه من هم ا نیکرد یرو درست م یلعنت فونیآ نیشد ا یم ی! خب چنییبرم پا دیپله رو با

 «.نییپا

 .بهش اشاره دادم ،ییرفتم با اومدن چشم و ابرو یکه سمت اتاقم م یحال در

 .قدر غر نزن نیا گهیبرو د-

دلم در حال  یانگار تو ادیز یبه اتاقم رفتم. باز هم استرس گرفته بودم و از دلهره  عیبا گفتن اون حرف سر و
نگذشت که رخساره با صدا  یلیداشتم و خ یاتاقم قدم برم یشستن رخت بودند. دست به کمر و با اضطراب تو

به ابرو  یزیمعنادار و با اومدن حرکت ر ینگاهش کردم که با لبخند یرگیزدن اسمم در اتاق رو باز کرد. با خ
 «.سوگند جون میمهمون دار رونیب ایب»هاش گفت:

تعجب کرده  یحساب دنشیچهار چوب در ظاهر شد. از د یآن سحر تو کیکردم که  یج نگاهش مو وا هاج
 !کرد یکار م یجا چ نیبودم، اما ا

جواب سالمش رو دادم. به طرفش  عیسر یلیکه به صورت داشت سالم کرد که به خودم اومدم و خ یلبخند با
و سمت سالن قدم  میاومد رونیکردن از اتاق ب کم حال و احوال هیو بعد از  میرو بغل کرد گهیرفتم، هم د

مبل  یلباسش به اتاق خواب رفته بود. با تعارف من و رخساره رو ضیتعو ی. مامان هم اومده بود و برامیبرداشت
 :دیگرم پرس ینشست که رخساره با لبخند

 !ستیآرشم که همراهت ن ومدن؟یو ساناز ن دهیچرا سپ یراست-
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 یو سانازه همراه با محال رفتن خونه  دهیسپ»آرومش گفت: شهیمثل هم یزد و با چهره  ییدندون نما لبخند
 «.داداش مسعودم، آرش رو هم با خودشون بردن

گلرخ جون بودم که آرزو جون  شیپ یداداش مهد یخونه »گفت: ضیعر یدر ادامه رو به من کرد و با لبخند و
برات تنگ شده بود.  یآخه دلم حساب نم،یقبل رفتن تو رو هم ببگفتم حاال که تهرانم  گهیسر اومد اون جا د هی

 «.یحال ضیکم مر هیاما آرزو جون گفت که  مینیرو بب گهیهم د دیعقد مج یکردم تو یفکر م

خوب  یلیدلم برات تنگ شده بود، خ یلیممنون سحرجون، اتفاقاً منم خ»تشکر، گفتم: یبه نشونه  یلبخند با
 «.واقعاً خوشحال شدم یکه اومد یکرد

 یزیچ ربدیکردم که نکنه ه یفکر م نیسحر رو بفهمم و مدام به ا ییهویاومدن  لیهم نتونسته بودم دل هنوز
 .نگرانم کرده بود یکم هی یموضوع نیبودند و ا یمیاز اندازه با هم راحت و صم شیبهش گفته باشه چون ب

 یکل یمون اضافه شد و همراه با خوردن چابه جمع یچا ینیو مامان هم با س میسحر گرم صحبت شده بود با
و آماده کردن عصرانه به  کیدرست کردن ک یاز اومدن سحر گذشته بود و مامان برا یساعت می. نمیگپ زد

و سارا حرف  دیعقد مج راسمو سحر و رخساره در مورد م میسالن نشسته بود یآشپزخانه رفته بود. هر سه تو
که فنجون  یسحر در حال یا قهیکردم. بعد از دق یزدند، من هم با لبخند فقط به حرف هاشون گوش م یم

کرد رو به  یم یمچش که زمان رو بررس یرنِگ رو ییبه ساعت طال یذاشت با نگاه یم زیم یاش رو رو ییچا
 «م؟یحرف بزن و میباغ راه بر یکم تو هیشه  یسوگند جان م»من گفت:

محو بهم زد و  یبود که رنگ ببازم. مضطرب نگاهم رو به رخساره دوختم که لبخند یه اش کافجمل هیهمون  و
 «.کمک کنم ییبه زندا دیباغ قدم بزن یکم تو هیخب پس منم تا شما »رو به سحر گفت:

 .از سر اجبار زدم و به ناچار قبول کردم یبا اون حرف از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت. لبخند و

 لگونیداد. آسمونِ ن یو نرم نوازش م میصورت رو مال یخنک میبود و نس یمطبوع ی. هوامیبه باغ رفت گهیهم د با
 یبه چشم اومد و قشنگ یهنر ییباغ مثل تابلو یزرد و قرمز درخت ها یرنگ با برگ ها ینارنج یشده از غروب

پا  ریشدنشون ز یخش خش و متالش یاخشک که صد یبرگه ها یرو گهیباغ رو دو چندان کرده بود. با هم د
 .میدست بود، قدم بر داشت یتو پسیچ یباره ورقه ها کیپودر شدن  ینرم مون مثل صدا یو قدم ها

انبوه  ییشد و درخت ها یو خوش رنگ بهم القا م بایز یاز اون تابلو یبیساکت بود و آرامش خاص و عج باغ
معاوضه کرده بودند، دور تا دور مون رو  یزرد و نارنج یدو رنگه  یشون رو با لباسکه آروم آروم لباس سبز رنگ

 .در بر گرفته بودند یمثل حصار

که  یوا»گفت: یبه وجد اومده بود با ذوق و لبخند ییبایکه از اون همه ز یبه اطراف در حال یهم با نگاه سحر
 «.برهیدم واقعاً لذت مآ د،یآسمون و غروب خورش نیشه مخصوصاً ا یجا قشنگ تر م نیچه قدر عصرا ا

 یرفتم با لبخند یبغلم گره زده بودم و در کنارش آروم آروم راه م یکه دست هام رو تو یحرفش درحال دییتأ در
 «.شه یسرسبز و قشنگ تر هم م یلیآره البته بهارا خ»پر لذت گفتم:

 .دیچرخ و به سمتم ستادیا یلحظه  یرنگ بودم که برا ینارنج یباغ و درخت ها یتماشا محو
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باهات  یموضوع هیخوام در مورد  یزود تر برگردم و قبل از اون م دیمن با»گفت: یکرد بعد از لحظه ا ینگاه
 «.حرف بزنم سوگند جان

 .هم فشرد یرو یبه اطراف لب یبا نگاه و

 هان؟ مینیبش ییجا هی میبه نظرم بر-

باشه، هر طور که تو »در کنترش داشتم گفتم: یکرده بود و سع دایدلم راه پ یکه تو یشیاضطراب و تشو با
 «.یبخوا

 ی. در حالمیو نشست میمن، رفت یبودند اشاره دادم که با اشاره  یدرخت یدرخت که کنار خونه  یبه کنده ها و
چند  یبزنه و باالخره بعد از سکوت یکردم منتظر بودم که حرف یهم با استرس فشرده م یکه انگشت هام رو تو

که نگاهش رو به سمتم چرخونده  یدر حال دیترد یاش و بعد از کم گهید یپا یپاش رو هیبا گذاشتن  یا قهیدق
 «.مطلعم ربدیتو و ه نیب اناتیسوگند من... من از جر»بود گفت:

کم هم هول کرده  هیهم قرار دادم.  یرو هیچند ثان یکردم و پلک هام رو برا یباره قالب ته کیکه زد  یحرف با
هم فشردم. پس بهش گفته بود و حدسم  یتو یشتریدستم رو محکم تر و با استرس ب یبودم و انگشت ها

شدم که  ریخون با شدت و سرعت، سرخ و گلگون شده بودگد؛ سر به ز انیجر دنیدرست بود. گونه هام با دو
 «.رو به زبون آورد ییزایچ هیخودش هم با اصرار  گهیزده بودم که د ییراستش حدسا»گفت:

 .دیحرف کامل به سمتم چرخ نیبعد از گفتن ا و

 .خوام بهتون کمک کنم یسوگند من م نیبب-

 یا... اما من نم»گفتم: یگرفته بودم با فرو دادن بذاق دهنم آروم و به سخت نییکه هنوز هم سرم رو پا یحال در
ً  یمورد حرف نیخوام در ا  «.بزنم لطفا

 نیا یجور هیو  میاما بهتره حرف بزن یدونم که از دستش عصبان یجا اومدم، م نیتا ا نیهم یمن فقط برا یول-
 .میماجرا رو حلش کن

 « ...دونم که تو هم دوستش یم»گفت: نانیهم پر اطم یو فشردن لب هاش رو یا هیچند ثان یمکث با

خوام سحر، اما اشتباه  یعذرت مم»گفتم:  یسرم رو باال اوردم و با قطع کردن حرفش با لحن محکم بالفاصله
 «.ستین یزیچ نیچون همچ یکن یفکر م

 .باال دارد یابروش رو سؤال یتا هی

 !؟یدوستش ندار یعنی-

 یبه نشونه منف یکردم اون همه دستپاچه شدنم رو کنترل کنم سر یم یکه سع یبهش کردم و در حال ینگاه
 هیکنم چون چشمات  یحرفت رو باور نم یگم ول یم ونیببخش که ا»گفت: یتکون دادم که با پلک زدن آروم

 یو با صداحست نایا یزنم؛ همه  یم یکه در موردش حرف م یطور حس و حالت وقت نیگن هم یم گهید زیچ
 «.زنن یم ادیفر یبلند
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 یکردند ازش گرفتم و با لحن انکار کننده ا یرو آشکار م زیهول بودند و همه چ یهام رو که حساب چشم
 «.ستین یزیشم چون واقعاً چ یحرفت نم یمن متوجه  ستین یزیچ نیا... اصالً هم همچ»گفتم:

 ش؟یریگ یو ازم م رهیپس چرا نگاهت طفره م-

 .زدم یمحکم پلک

 .تحت فشار قرارم نده نیاز ا شیو بسحر لطفاً من-

 .توجه به حرفم ادامه داد یب

سوگند با من رو راست  نی. ببیانکارش کرد ونیت اما تو اهس نتونیمشکل ب هیبودم که  دهیهمون اولشم فهم-
 ؟یکنم جواب سؤالم رو بده؛ دوستش دار یدارم پس خواهش م یاگه هنوز هم برات ارزش زم،یباش عز

کنم، به خاطر همون  یسحر خواهش م»کردم و پر التماس گفتم: سیدستپاچه لب هام رو با آب دهنم خ هول
 «.ادامه نده گهیکه برات قائلم د یارزش و احترام

 یبا من کرده، بهت گفته چه طور ییاصالً اون بهت گفته چه کارا»تلخ گفتم: یکرد که با لبخند یبهم نگاه م جیگ
 «بهت گفته؟ نارویکرده؟! ا رمیمدت تحق نیا یو چه قدر تو یکرده، گفته چه جور میتقس کهیغرورم رو به هزار ت

 .دوختمهربونش رو بهم  یها چشم

 ...اما اون عاشق توئه سوگند-

 .زدم یشخندیر

و  یعذاب بد یو عاشق ش یرو که دوست دار یگه کس یکنم چون منطق عشق نم یفکر نم یطور نیاما من ا-
کردم  یمن هم اون اشتباه بزرگ رو نم دیکرد شا یپاهاش له نم ریو زغرورم یاگه اون جور ،یکن ریهر لحظه تحق

 .دمیرخ یرا به جون نم نشیشکوندم و نفر یآدم عاشق را نم هیقلب  یو اون جور

 .شد متبسم

دوست داره  یلیکرده اما خ یدونم کار اشتباه یمن! م زیگفتن عز یعشق اگر منطق داشت که بهش عشق نم-
 .سوگند یلیخ

ر کن اگه همه ببرم. باو ادیاز  ایو عذابم داد، هنوزم حرفا و رفتارهاش رو نتونستم هضم کنم و من یلیاون خ-
 .یکرد یازش دفاع نم یجور نیا گهید یدونست یرو م زیچ

افتاده و  یچه اتفاقات نتونیدونم ب یمن نم»نرم گفت: یدستم گذاشت و با نوازش یاون حرفم دستش را رو با
تونه و بلد  یپسر مغرور و تو داره نم هی ربدیکنم درکت کنم، ه یم یحال سع نیبا ا یگذشته ول نتونیها ب یچ
بهش حق بده که نتونه عشقش رو  شدهن یمسائل نیهمچ ریماجرا برخورد کنه چون تا حاال درگ نیبا ا ستین

 «.درست بهت ابراز کنه و بروز بده

بودم؛ چرا که اصالً  یاش به دنبال بهانه و جوابفرار از اون حرف ها همه یزد و من هم برا یمدام حرف م سحر
که بخواد با  نیکه وجود داشت حرف بزنم چون از ا یطور موانع نیو هم یسامان و مرتضخواستم در مورد  ینم
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 یو مجبور بودم فقط رفتارها دمیترس یم یاببکنه که اوضاع خراب تر بشه حس یکه کار نیا ایسامان حرف بزنه و 
رو که  یاز احساس یکدوم از رفتارها و کارهاش ذره ا چیدونستم ه یکه م نیرو را بهانه قرار بدم، با ا ربدیه

بزنم.  یتونستم حرف یمجبور به انکار بودم و نم یطور مرتض نیبهش داشتم کم نکرده اما به خاطر سامان و هم
 :حکم شد آروم لب زد نمونیکه گب یو سکوت قهیبعد از چند دق

بوده جبران کنه، سوگند  ینابلد یش رو که از روبذار اشتباهات ،یدیچرا بهش فرصت نم یکن یکارو م نیچرا ا-
 .نمیب یدارم م یول گهیشه نم یم تیداره اذ یلیاون خ

 به خاطر ربدیاز دست ه یسؤالش رو تکرار کرد. حساب همچنان

ام  یجد یام انداختم و با چهره  یشونیبه پ ینیبودم. چ یو حرص یکه موضوع رو به سحر گفته بود عصب نیا
 یدروغه! نم ایباور کنم و کدوم راسته  دیدونم که کدوم حرف هاش رو با یچون بهش اعتماد ندارم و نم»گفتم:

 «.ش رو ضیپر ضد و نق یتونم باور کنم؛ هم خودش رو و هم رفتارها

 یکه نم نیفرصت بدم که بتونه اشتباهاتش رو جبران کنه اما غافل از ا ربدیاصرار داشت که به ه همچنان
بسته شدن اون بحث  یکنه. به ناچار برا یاوت که فکرش رو م یزیتر از اون چ دهیچیپ یلیدونست مشکل خ

 ربدیبه ه یزیهضم اون اتفاقات بهم زمان بده و فعالً هم چ یو ازش خواستم که برا رفتمیحرفش رو اکراهاً بپذ
 .نگه که اون هم به ناچار قبول کرد

عصرانه  یها رو برا یاز انواع خوردن یمفصل زی. مامان و رخساره ممیباال رفت یاز اتمام حرف هامون به طبقه  بعد
 .میمشغول شد ینشست و همگ زیبودند که با تعارف مامان سحر پشت م دهیچ

شام موند  یاز اومدنش گذشته بود، سحر برا یساعت میشده بود و به اصرار مامان و بابا که ن کیتار گهید هوا
موندنش.  یخواست اون همه اصرار کنن برا یکردم و دلم نم ینم تیموضوع اصالً احساس رضا نیهر چند که از ا

باز کردن  یرو پر کرد. رخساره برا خونهزنگ  زیت یکردم که همون لحظه صدا یآشپزخونه به مامان کمک م یتو
 !بودند ربدیکردم. سامان و ه یرو نگاه م رونیآشپزخونه ب یرفت. از پنجره  نییدر پا

ً یدق خودم رو به  یموندن سحر اصرار کنند. مثل برق گرفته ها به بهونه ا یخواستم برا ینم لیدل نیبه هم قا
فاصله بود که رخساره صدام زد و بعد از لحظه  نیهم یرفتم و تو یاتاقم راه م یتو یمگیاتاقم رسوندم. با سراس

 .در اتاق رو باز کرد. متعجب نگاهم کرد یا

 یساالد درست م یسرت داشت ریبعدشم خ نمیبب ایتنها نشسته ب رونیزشته سحر اون ب ؟ییجا نیچته چرا ا-
 !یزد میج هوی یکرد

 «و با خودش اورده؟آخه چرا اون»و با حرص گفتم: مضطرب

 .:خب حتماً اومده دنبال سحررخساره

 .کار کنم یبفرما حاال چ دیمن که گفتم اصرار نکن-

 .یشد یباهاش رو به رو م دیاالخره که باب یشده؟ اصالً که چ یحاال مگه چ-

 !ها یگ یم یزیچ هیباهاش چشم تو چشم بشم  هیبق یجلو یاسترس دارم چه جور یلیرخساره خ یوا-
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 .زشته رونیب ایزود ور دار ب یراه ننداز یزهر مار باز موش و گربه باز-

رفت. بعد از رفتن رخساره آروم در رو باز کردم و با سرک  رونیهم گذاشت و ب یبا گفتن اون حرف در رو رو و
دونستم کدوم قسمت از سالن نشستن اما اون دور و ورا که نبودن و آروم و  یرو نگاه کردم. نم رونیب یدنیکش

که به سالن نگاه کنم خودم رو به آشپز  نیو بدون ا عیسر یلیگذاشتم و خ رونیسر و صدا پام رو از اتاق ب یب
که  ینظر راحت بودم. مامان در حال نیبه آشپز خونه داشت و از ا یکم دیرسوندم. خدا رو شکر سالن دخونه 

 :دیبود پرس ستادهیکنار اجاق ا

 تو؟ یکجا رفت هوی-

 .زنگ خورد رفتم اونو جواب بدم میگوش یعنیجا  چیه-

 یلیخ»گفت: ییظرف شو نکیداد و با رفتنش به سمت س هیاجاق تک یرو یدستش رو به قابلمه  یتو ی رهیکفگ
 «.هیبابات و بق یسالن برا یببر تو ییخب برو چند تا چا

 .بغل زدم یهان رو تو دست

 .خب رخساره ببره من کار دارم-

 ییتو چا ،یآهان اومد»رو بهش گفتم: عیسر یلیفاصله بود که رخساره داخل آشپزخونه شد و خ نیهم یتو و
 «.کم به مامان کمک کنم هیببر تا منم 

بعد از خشک کردن دست هاش با  دیکش یظرف رو هم آب م نیکارش تموم شده بود و آخر گهیکه د مامان
سامان رو  یتا منم برم حوله  دیها رو بشور وهیزحمت م یتموم شده فقط دخترا ب گهیکار من د»دستمال گفت:

 «.کنه ینم داشیاما پ رهیخواد بره دوش بگ یبهش بدم گفت م

 .رفت رونیگفتم و مامان ب یچشم

کارم من  نینکنه ا هیچ»مظلوم به خودم، به رخساره نگاه کردم که گفت: یا افهیدار و گرفتن ق یمعن یلبخند با
 «؟یدیانجام بدم، حواست هست امروز چه قدر از من بدبخت کار کش دیبا

و کشت از بس دبخت خودشب»گفت: یداد که با لحن آروم زیالتماس آم یخودش رو به نگاه ها یجا لبخند
لحظه از رفتارش خندم  هیگرده  یور و اون ور رو نگاه کرد همش با چشم داره دنبال تو م نیچشم چرخوند و ا

 «.چشاشم که چپ شد یرو گم کرده طفل یزیچ هیگرفت انگار که 

که تا  یخوا ینم یباشه بابا ول»کردم که با کج کردن لب و دهنش گفت: ینگاهش م یهمون طور همچنان
 «هان؟ یجا بمون نیکه برن ا یموقع

 .کش اومد نییو لوچه ام به سمت پا لب

 کار کنم؟ یخب پس چ-

 .سوگند خانوم بده یمسخره باز نیا گهیبسه د ایبرم تو هم پشت سر من ب یها رو م وهیمن م نیبب-
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 یآشپزخونه با قدم برداشتن. از دیچ یا شهیظرف بزرگ و ش یها رو شست و تو وهی. رخساره مرفتمیناچار بپذ به
رفتم. دل تو دلم نبود و سر تا پام پر از  رونیپشت سرش ب یقینفس عم دنیرفت و من هم با کش رونیب

 .و اضطراب شده بود شیتشو

. باز هم ضربان قلبم باال رفته بود دینگاهش سمت من چرخ عیکه سالم کردم سر نیبابا نشسته بود. هم کنار
 دنی. بعد از فهمیزدگ جانیاز اون همه ه رونیخواست بزنه ب یاورد انگار که م یام فشار م نهیو متالطم به س

 .سخت بود امکم بر  هیو  دمشید یبود که م یبار نیاول نیاحساسش نسبت به خودم ا

که  میهم خورد. هر دو صدا دار آب دهنمون رو قورت داد یتو یظیغل یبهم شد و نگاهامون گره  رهیخ هامون
آدم نشسته سوگند حواست کجاست بتمرگ »با آرنجش گفت: یدندون هاش و سلقمه ا یه از البه الرخسار 

 «.گهید

ً یداغ شده بودم و سر یحساب مبل نشستم خدا رو شکر مامان گرم حرف با سحر بود و  ینگاهم رو گرفتم. رو عا
ما  یهر دو یمتوجه اون حال و روز تابلو یشده بود و کس رهیاش خ یگوش یبه صفحه  یلحظه ا یبابا هم برا

اومد هر  یبهش م یلیخ دهیراشت یکه رخساره گفته بود مو یکردم همون طور یبهش نگاه م یچشم رینشد. ز
 دنشیکم نکرده بود و رسماً از د تشیاز جذاب یزیدوست داشتم اما چ شتریب یلیبلندش رو خ یچند که موها

و از  دیتپ یشده بود. قلبم نامنظم م یودیو هال ییکایاِمر یگرایباز هیه شبنفسم بند اومده بود. به قول رخسار 
 .واهمه داشتم و از خجالت تا بناگوش سرخ شده بودم یساباون حالم بشه ح یمتوجه  یکه کس نیا

کرد و سحر  یسؤال م ربدیرو نداشتم. بابا درمورد کار از ه یبودم و جرأت نگاه کردن به کس ریسر به ز همچنان
کرد. مامان با صدا زدن سامان از جاش بلند شد و سمت اتاقش رفت.  یبحث هاشون شرکت م یهم گاهاً تو

. دمیبلع یو با استرس م یبار آب دهنم رو به سخت کی قهیکندم و هر چند دق یناخنم رو م یبا استرس گوشه 
قدر  نیدونم چرا ا ینم»گفت: یینداختن ابرواومد و با باال ا رونیبعد مامان از اتاق سامان ب ی قهیچند دق

 «!کردم دایتخت پ ریو زشلخته شده حوله اش

 یکه داشتم اصالً متوجه حرفش نشدم. با صدا یگفت که از اون همه استرس یسحر هم در جواب جمله ا که
 یم زیم یروکه بشقاب ها رو  یرفته بود، به خودم اومدم و در حال وهیم یاوردن بشقاب ها یرخساره که برا

 «توئه ها حواست هست؟ یوامونده  یگوش یسوگند خانم صدا»اورد و گفت: کمیذاشت سرش رو نزد

 یخورد از کنار اتاقت که رد م یداشت زنگ م تیگم گوش یها و کوفت م»گفتم که گفت: "ییها"خنگ ها  مثل
 «.دمیشدم شن

شدن از اون  میج یبودم برا یفقط منتظر بهانه ا دمیحرف رخساره، از خدا خواسته مثل فرفره از جا پر نیا با
ام رو روش گذاشته بودم  یکه گوش وتریکامپ زیو سمت م دمیکش یبه اتاق رفتم. نفس راحت عیسر یلیفضا. خ

 یتفاوت رو یحرف زدن نداشتم و ب ی هبهاره بود اما اصالً حوصل ینگاه کردم شماره  یگوش یرفتم. به صفحه 
که با  یفکر بودم که سامان در حال ینشستم. هنوز هم تو وتریکامپ زیپشت م یندلص یتخت پرتش کردم. رو

ببخش سوگند جان شارژ »چهار چوب در قرار گرفت. جا خورده نگاهش کردم که گفت: یزد تو یمامان حرف م
 «کنم؟ ینم داشیپ ستیجا ن نیمن ا یگوش

 .تکون دادم یسر
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 .نمیب ینه فکر نکنم اما االن م-

 یخرابه م وترتیکامپ یگفته بود یراست»گفت: وتریکامپ زیکه از جام بلند شدم با افتادن چشمش به م نیهم و
 «.ارهیخوب سر در م یلیخ زایچ نیبهش بندازه؟ آخه از ا ینگاه هیبگم  ربدیبه ه یخوا

 «.پس بذار صداش کنم»از من باشه خودش در ادامه گفت: یکه منتظر جواب نیبدون ا و

بهش  یلیآخه خ میکن یحاال بعداً درستش م یعنیخواد  ینه... نه نم»و با دلهره گفتم: مهیاون حرف سراس با
 «.ندارم ازین

کنم دچار مشکل شده  یکپ وتریکامپ یخواستم جزوه هام رو تو یم یوقت شیافتاده بود که چند وقت پ ادمی تازه
اندازه.  یم یهم گفته بود که سر فرصت بهش نگاه بود و از سامان خواسته بودم که برام درستش کنم و اون

 .دستش فشرد یرو تو اشیبغل گوش یدکمه 

 ادی نیهم یبرام درستش کرد واسه  گهیبود د یقاط یبذار برات درست کنه آخه لب تاپ منم امروز کل گهینه د-
 .اندازه ینگاه بهش م هیکامپوتر تو افتادم، صبح هم که بهش گفتم گفت 

همون لحظه سحر  یبشه که تو وتریدرست کردن کامپ الیخ یبودم که ب یزدم و به دنبال راه یف مسامان حر  با
خب بذار برات درستش  گهیراست م»رفت گفت: یکه با لپ تاپش ور م یو رخساره هم اومدند و رخساره درحال

 «.نشون بدم تمراسم عقد رو به یخوام عکسا یمن و سحر م شیپ نیبش ایتو هم ب گه،یکنه د

 ی افهیبهش نگاه کردم که با ق یبودم و چپ چپ یکرده بودند. عصب یکیبود که همه با هم دست به  معلوم
 «.نیزود تر برات درستش کنه هم یگم چون الزمش دار یخب م»گفت: یمظلوم

 ییانتها یها یراحت یرو صدا کرد. رخساره و سحر داخل اومدند و با نشستن رو ربدیبا اون حرف، سامان ه و
کردم  یجرأت نم یچارچوب ظاهر شد. حت یتو ربدیبعد هم ه ی قهیاتاق با لپ تاپ مشغول شدند. چند دق

نگاه  هیکه بهت گفتم،  حصب»که بهش گفت: دمیسامان رو شن یو نگاهش کنم و فقط صدا رمیسرم رو باال بگ
 «.یدرستش کن یتون یم نیبنداز بب

پس... پس منم »گفتم: یکه اون جا نباشم و خودم رو از مخمصه نجات بدم رو به سامان با دستپاچگ نیا یبرا
 «.کمک مامان رمیم

 «.دارم ازینه بمون به کمکت ن»کرد و گفت: یبدجنس ربدیبردارم ه یکه قدم نیقبل از ا و

 یبد حیتوض یتون یم یطور نیا ،یتو بهتر بمون گهیراست م ربدیآره ه»گفت: دییاون حرفش سامان هم در تأ با
 «.رمیمنم برم قبل از شام دوش بگ گهیخب د ،یو کمکش کن ختهیبهم ر یکه چه طور

نگاه کردن در اتاق رو بست و به طرفم اومد. به سحر و رخساره نگاه کردم که  یا هیرفت و بعد از چندثان سامان
شون فرو رفته بودند و خودشون رو با لپ تاپ مشغول کرده بودند و چه قدر که از نقش یخوب تو یلیخ

 .انداخته بودند رمیگ یبودم چرا که بد جور یدستشون عصب

 یم گهید یبدجنس هیدونستم که اگه دوباره بخوام برم  یچرخدار نشست. م یصندل یگذرا بهم کرد و رو ینگاه
 یمیچرخدار قد یصندل یشدم. رو یاز رفتن سامان مطمئن م دیاول با نیهم یشه، برا یکنه و مانع ام م
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که  یبرام بود، با خودکار یکه واقعاً هم کار سخت رمیبگ دهیکردم بودنش رو ناد یم یکه سع ینشستم و در حال
گفت و واقعاً مشغول درست  ینم یزیبود که اون هم چ نیتر ا بیکردم. عج یم یبود با استرس باز زیم یرو

 !شده بود وتریکردن کامپ

 یاجبار طِ یخالص شدن از اون شرا یو فرصته برا تیموقع نیهمون لحظه بود که با خودم فکر کردم بهتر یتو و
 .رو محکم با دستش نگه داشت یصندل یآن دسته  کیخواستم از جام بلند بشم که  یفکر م نیو با ا

 «.نیبش»گفت: یبود با لحن محکم وتریکامپ شیه نماکه چشمش به صفح یدر حال و

 !سحر و رخساره نگاه کردم اما انگار نه انگار به

بلند شدن مصمم تر شدم چرا که احساس  یزده بودند. برا یکه بدجور خودشون رو به موش مردگ نیمثل ا نه
به  یو اخم یرو به طرف خودش چرخوند و با حالت دستور یبار صندل نیکنه که ا یکردم داره کنترلم م یم

 «.دارم اجیهنوز به کمکت احت نیگفتم بش»صورتش گفت:

کمک اون جام  یکه بهش بفهمونم فقط واسه  نیجا به جا شدم و واسه ا یصندل یکم رو هیحرص نشستم.  با
 «درست شد؟»:دمیپرس الیخ یو ب یعاد

 «.شه یاونم به موقعش درست م»زدن گفت: هیو با کنا دیبا اون حرف به طرفم چرخ که

 :نگاهم شد رهیخ یضیو اخم غل تیبا عصبان یبعد از مکث و

 ؟یچته چرا همش با من درحال جنگ-

کم به خودم مسلط  هیتونم از دستش خالص بشم.  یافتادم و تا حرفش رو نزنه نم ریگ یکه حساب دمیفهم
 :جواب دادم یو لحن خشک تیشدم و با جد

 .یا گهید چکسیندارم نه با تو و نه با ه یجنگ یمن با کس-

 «؟یاریدرم یقدر باز نیپس چرا ا»رو کنترل کنه گفت: تشیکرد عصبان یم یکه سع یطور

 .زدم یشخندین

 تو؟ ایمن -

جا که دعوا  نیا ومدمینکن من ن وونمیسوگند باز د»و با تکون دادن سرش گفت: دییهم سا یدندون رو یعصب
 «.میخوام حرف بزن یط مکنم فق

 .بهش نگاه کردم زیخواستم در مورد اون موضوع حرف بزنم. التماس آم یباختم، نم رنگ

 .نگو یچی... هچیه-

 هیجور مسائل نکردم حق بده که رفتارم  نیا ریو درگسوگند من تا حاال خودم»بدون توجه به حرفم گفت: اما
 « ...خورده
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کرده بود. نذاشتم ادامه بده و با لحن پر  میعصب ییجورا هیاومد و  یقدر که اون جمله اش برام مسخره م چه
 :گفتم یتمسخر

 «!کردم یبهتر برخور م یلیوگرنه خ یندار یقبل یدونستم تجربه  ینم»

 .یکن یم میعصبان یسوگند دار-

ً »در ادامه با تر کردن لب هاش با آب دهن، گفت: و هان؟  هیکار کنم اشتباه من چ ی تو بگو چخب...خب اصال
 « ...که تو رو دوس نینکنه اشتباه من ا

 .دمیحرفش پر یتو

 .یخودت کرد یایباز یو قاطکه من نیاشتباه تو ا-

 «؟یتونم بپرسم کدوم باز یم»حرص گفت: پر

 .ابرو هام رو باال پروندم یعصب

 یماجرا کرد نیو وارد ادونم چرا من یتو سرته؟ واقعاً نم ی! اصالً چیدون یباور کنم که نم یخوا یم یعنیآهان -
 ...نایکه م یدرحال

 .دیپر رونیاز دهنم ب نایاسم م هویبودم که اصالً متوجه حرفم نشدم و  یادامه ندادم. اون قدر عصب گهید اما

 «گفته؟ یزیکرده؟ چ ینکنه بازم کار هیمنظورت چ نا؟یم»به چپ و راست گفت: یبود و با چرخوندن چشم شوکه

 .زدم یتلخ لبخند

 ...نایهست م تیزندگ یتو یکه گفت یدونم که اون دختر یدونم، م یم زویمن همه چ-

رو  یزیچ هیوسط  نیاما فقط ا»گفتم: یغضب آلودش بهم باعث شد که حرفم رو فرو بدم و بعد از مکث نگاه
 «ه؟یکارا چ نیهدفت از ا یماجرا کرد نیو وارد افهمم، چرا من یاصالً نم

 .داد رونینفسش رو ب تیاون حرفم با عصبان با

 !؟یگ یم یدار یزده اصال حواست هست چ یحرف نیهمچ یکدوم آدم احمق-

 ادیز یکیو نفس پر خشمش که از نزد یشتریب تیکردم و قهر آلود نگاهم رو ازش گرفتم که با عصبان سکوت
 «و زده؟حرف نیا یگفتم ک یالل شد هیچ»خورد گفت: یصورتم م یتو

 دنشیفهم یعنیکس خو... خودم متوجه شدم  چیه»گفتم: زیدرهم به خودم گرفتم و با نگاه کردن به م یا افهیق
 «.نبود یکار سخت

لحظه  هیبه سمت خودش که  یهم گذاشت و با چرخوندن کامل صندل یچشم هاش رو رو تیهمون عصبان با
خوام بدونم  یحرف بزن، م ادیسگم باال ب یکه اون رو نیسوگند قبل از ا»گفت: دم،یاز اون همه خشمش ترس

 «.نکن یقدر با کلمات باز نیزده پس ا یحرف نیهمچ یک
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ً م یمعمول ریکه رفتار غ نیا از خودم »گفتم: دهیترس ییو با چشم ها دمیترس یاز خودش نشون بده واقعا
 «.دمیزد شن یبا مامان حرف م نایم هیعمه درمورد خاستگار یو... وقت دم،یشن

 .کرد یخنده ا ناباورانه

 ...هست اما نایم یِ خاستگار ی هیقض یعنی ستین یکن یکه فکر م یدروغه چون اصالً ماجرا اون طور-

 :حرفش رو ادامه ینگاهش کردم که با پلک محکم شوکه

شرکت با هم همکارن که اصالً به  یتو ییمهرداد پسر عمو مسعودم، اونم چون عموم با دا یمن برا یاما نه برا-
 .بود که گفتم ینیهم زیو همه چ یدینداره باورکن اشتباه شن یمن ربط

 :پر تمسخر ادامه داد یخنده ا با

... آخه من و اون چه نایشدم اما م یقدر شوکه نم نیا دیشا یاورد یرو م یا گهیباور کن اگه اسم هر کس د-
 یعنی! یکن یم میهمه عصب نیو ا یاریو کنار اسم اون مهمش اسم منچرا  میبهم داشته باش میتون یم یربط

 موضوع بود؟ نیرفتارات به خاطر هم نیا یهمه 

 .شدم رهیصورتش خ یحرص تو پر

و کردنات ریتونم تک تک حرفات و اون همه تحق یم یکن یتو فکر م ست،ین نیمعلومه که فقط به خاطر ا-
 ...اون وقت یداد میهمه باز نیقدر آسونه! ا نیفراموش کنم ا

 :ادادمه دادم یجیگ با

 یبه خدا اصالً نم یکار کن یچ یخوا یباغ او... اونم روز چهلم آقاجون... تو واقعاً م یتو یپس... پس اون حرفا-
 !تونم بفهممت

 خواستم، م یشون کن من، من فقط مگفته بودم که فراموش»تر کرد و گفت: یلب

 « ...خواستم ی

 ؟یندار یجواب هیچ-

بهت نزدم  یخوب یلیخ یاباغ حرف یدونم اون روز تو یدونم، م یم»فوت کرد و با نگاه کردن بهم گفت: ینفس
 «.اما باور کن مجبور شدم، مجبور شدم سوگند

 :ادامه داد و لب باز کرد یا هیچند ثان یمکث با

بحث  هوید و بعد از قطع کردن تلفن که پدر جونت از مسافرت اومده بود... سامان بهت زنگ ز  یهمون شب-
 .تو گفت یهاش واسه  یشد و سامان باز هم از دلهره ها و نگران دهیسمت تو کش

 .دندیکش یم رونیبراش سخت شده بود و انگار که کلمات رو بزور از دهنش ب یلیدونم چرا اما حرف زدن خ ینم
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که بهم زد... اون  یکس شده بود و... و حرفچشم هاش منع یتو که تو یواسه  شیاون برق و نگران دنیبا د-
توش فرو برم  یدهن باز کنه و از خجالت و شرمندگ نیخواست اون لحظه زم یخواست... دلم م یلحظه دلم م

 .و اون لحظه ببلعهو من

 .و جا خورده نگاهش کردم متعجب

موقع حرف زدن، سرخ و گداخته شده  یکه چهره اش از اون همه ناراحت یزد و در حال یتر از قبل حرف م سخت
که  یبهم گفت، گفت همون جور»گفت: ،یتکلم و با قورت دادت آب دهنش به سخت یتو یبود با همون ناتوان

که اون سهواً حواسش  ییروزا باشم،کنم و مثل چشمام مراقبت  یکردم، وا... واسه تو هم برادر یواسه اون برادر
 «.داشته باشم ومن کنارت باشم و هوات ستیبهت ن

 :هم گذاشت و شمرده شمرده و تلخ لب زد یهاش رو با فرو دادن مجدد و سخت آب دهنش، رو چشم

 دم،ید یحرف هاش م یجمله جمله  یرو که تو یمن مردم اون لحظه سوگند، از او لحن حرف زدنش و اعتماد-
 ...معصوم و پاکش مردم سوگند یاز نگاه کردن به اون چشما

 .گرفت یگلوم جا م یتو شتریسراسر تلخ ب یکرده بود و با هر جمله اش بغض دایپ یلرزش صداش

تمام از عشق خواهرش دستپاچه و هول  یشرم یدونه برادرم نگاه کردم و چشمام با ب هی یچشما یکه تو یوقت-
که دلم  نیکردن، از ا ییایح یکه چشمام اون همه ب نیشدند مردم... اون لحظه متنفر شدم از خودم... از ا

که  یرفاقت پاک یو گند زدن تو نخطا رفت میلعنت یچشما نیکه ا نیبود از خودم متنفر شدم، از ا دهیلرز
 .گفتم راهیبه خودم لعنت فرستادم و بد و ب ی... از خودم متنفر شدم، کلمیداشت

موندم و به حرفاش فکر کردم  داریاون شب تا خوده صبح ب»لب گفت: یکرد و با فشردن دندون هاش رو یمکث
 ...رو که ازم خواسته بود انجام بدم یزیگرفتم چ میگرفتم؛ تصم ومیزندگ میتصم نیو عذاب آور تر نیو سخت تر

» 

 .پلک زد یشد و محکم و با در موندگ دهییهم سخت سا یسرخش بود، دندون هاش رو یپربهتم به چهره  نگاه

چشمات که  یتو گهیکنم برات، مراقبت باشم و همون روز با خودم عهد کردم، عهد کردم که د یخواستم برادر-
شد که صبحش  نیرفاقت پاکم بمونم و ا ینگاه نکنم، شرف داشته باشم و پا ختنیر یباره بهم م کی وامیدن

سته بود که مراقبت چون سامان ازم خوا م،یخواستم درمور اون قرصا حرف بزن نایآقاجونت ا یاومدم سر کوچه 
 .باشم

 .اون جمله رو با حرص و عجز تکرار کرد و

 گهیو خنده هات... نتونستم کنار کس د دمتیکنار اون پسره رضا رو د یمراقبت باشم... اما نشد، نتونستم وقت-
 یچند بار یکه حت ریسمت باغ راه افتادم. اون قدر کالفه بودم و ذهنم درگ یو عصب ختمیبهم ر نمتیبب یا

که بهت  یکردم و احساس ینگاه م هتب یباغ. وقت یبعدشم که تو اومد گهید ینایبود بکوبم به ماش کینزد
تشر بزرگ  هیشد  یم نیاوردم و ا یم ادیذهنم به  یسامان رو تو د،یکش یشد و زبونه م یداشتم شعله ور م

 .گرفت یزد و گستاخانه تپش م یپروا م یشد و ب ینامنظم م تمشیر دید یتو رو م یقلبم که وقت یواسه 
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که  نیا ایلذت ببرم  دنشونیاز شن دیدونستم با یبسته بود. نم خیاون حرف هاش  دنیتنم با شن یتو خون
 !زمیاون همه تلخ بودنشون اشک بر یبرا

 .و عاجز نگاهم کرد درمونده

بهت فکر نکنم؛  گهینگاه و د نیبار با خودم عهد کردم که اون نگاهم بشه آخر نیدوم یباغ برا یهمون روز تو-
دلم نلرزه و دست و پام شل نشه،  گهید یجور نیکه ا یریو فاصله بگ یبکنم که ازم دور ش یکار هیخواستم 

 .... سوگندیکه ازم متنفر بش یطور یحت

 یو با چنگ دسته ها دمیکردم دارم جون م یاومد و اون لحظه حس م یزد نفسم بند م یرو که صدا م اسمم
 .انداخت هینگاهم سا یرو نشیدادم.نگاه غمگ یرو محکم فشار م یصندل

 یتموم م زیکردم همه چ یو شکوندم، فکر مقلبت یرحم یبا ب یکه اون همه و اون جور یوقت دیکش ریقلبم ت-
از من  ریبه غ یکه کس نی. فکر اختمیباز بهم ر تهیزندگ یتو یکس یبا من، گفت یلجباز یاز رو یشه اما وقت

 یکردم و چ یتازه متوجه شدم چه غلط یکه رفت نیام کرد و هم وونهیباره د کیچشما نگاه کنه  نیا یبخواد تو
خواست  یدلم م دمتیاتاقت د یاون حال، تو یتو ی. وقتیو فراموش کناشگفتم، بعدشم که ازت خواستم همه

برام سخت بود، به ولله قسم که  یلینبود خ ایآسون نیکه االن گرفتم به هم یمیتصم نیو بزنم. سوگند اخودم
 .سخت بود یلیخ

 هیفکر س... سامان از »اورد با بستن چشم هاش گفت: یاسم سامان رو به زبون م یکه به سخت یدرحال و
خواستم تنها دوستم، تنها  یبودن، نم دهیامون ازم بر گهیشده بودم از طرف د رشیکه درگ یطرف و احساس

 شم یم وونهیاالنشم که رو به روت نشستم دارم د نیمنه هم زمهیبرادرم رو از دست بدم، سامان همه چ

... نخواستم دهیدونه خوهرش لرز هیبا نگاه  مونمیکه دل و ا نیکنم، از ا یکه دارم در حقش م یهمه نامرد نیا از
کردم  یسع یلیباشه اما نشد خ میزندگ یآدما نیاز با ارزش تر یکیرو شروع کنم که تهش از دست دادن  یزیچ

شدم چون  مونیسخت بودن اما زود پش یلیخخودم  یشدم که برا ییمجبور به زدن حرفا یو قانع کنم حتخودم
 .دمیترس یهمه م نیا یزیاز چ میزندگ یبود که تو یبار نیاول نیو ا دمیکه از دستت بدم ترس نیاز ا دم؛یترس

 یشند. کالفه دستش رو رو یبارش م یآماده  یدونستم با پلک زدن آروم یهام پر از اشک بود و م چشم
 .دیاش کش دهیتراش یموها

تنها داداشم برام  یبجون خودت قسم هنوزم برام سخته، هنوزم چشم بستن رو ،یفهم یبرام سخت بود م-
 ...کم کنم ننتیب یکه نم یوقت اشیقراریتونم از ب یدل المصبو آرومش کنم، نم نیتونم ا ینم یسخته ول

که سامان بهش  ییبه حرفا یکرد و وقت یقلبم فرو رفته بود؛ اونم به سامان فکر م یتو یغیهاش مثل ت حرف
شه، چه قدر  یبا نمک وارد قلبم م غهیکرد و انگار که اون ت یم دایپ یشتریکردم قلبم سوزش ب یزده بود فکر م

که راه گلموم رو بسته بود و حرف  یگرفتم و با بغض نییسخت و سخت تر شده بود. سرم رو پا زیکه همه چ
و تونم سامان یتونم مثل تو باشم، نم یتونم، نم یا... اما... اما من نم»زدن رو برام سخت کرده بود گفتم:

 «.رو یمرتض یو... و حت رمیبگ دهیناد

 .دیخند تلخ
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کار  یبکنم! اما چ یا یبد نیهمچن یآسونه بخوام در حق مرتض ی؟ فکر کردخودم آسونه یواسه  یفکر کرد-
 .واسم نذاشته یراه یحس لعنت نیکنم ا

 .از چشمم و بغض آلود به لب هام حرکت دادم یاشک ختنیپلک زدن و فرو ر با

 ... شهیشه، ن... نم ینم-

چشم هام قفل کرده بود  یخمار و ناآرومش رو تو یکه چشم ها یو با عجز در حال شونیبود و پر مشوش
 یحال بازم م نیاز غرورم واسم نمونده اما با ا یچیه نیو ببحرف نزن، حال و روزم یطور نیتو رو خدا ا»گفت:

 یچشمم دور نم یاز جلو یا هاما لحظ یکار کرد یدونم باهام چ یسوگند، نم یلیدوست دارم خ یلیگم که خ
کلنجار رفتن  یبا کل یبود ستادهیاون بارون رو به روم ا یتو یو وقت رونیب میزد کینیکل که از یهمون روز ،یش

 یکردن، ول مونمیسرم تکرار شدن و باز پش یسامان تو یخواستم بهت بگم اما، اما بازم حرف ها یبا خودم م
که  یو قسمم داد ینتونستم تحمل کنم اما بعدش تو نذاشت گهیدم دیرو فهم یمرتض یخواستگار هیقض یوقت
 ...رید یلیکردم خ یچه حماقت دمیفهم ریبشه، د یکردم که اون همه بخواد موضوع جد ینزنم، فکرشم نم یحرف

» 

 .لرزونم رو تکون دادم یدرد مند لب ها یفیخف یو هق هق هیگر با

 .نگو ادامه نده گهیلطفاً د-

ته دلم  ییجورا هیکرد و  یم قیتنم تزر یرو تو فیخف یلذت بیعج یاون حرف ها تو اوج ترس و نگران دنیشن
 !غم؟ ایبود  یشده بود؛ از خوشحال یخال

 کردم؟ یکار م یچ دیدوسش داشتم اما با شتریقدر که اون لحظه ها ب چه

 .گرفتن برام سخت شده بود میقدر تصم چه

قرار  یکالفه و ب صورتم اورد، کیکردم. سرش رو نزد یخودم حس م ینگاه رخساره و سحر رو رو هینیسنگ
تونم ازت بگذرم  یسوگند من نم رم،یم ینکن که من م هیگر یجور نیدلم، لطفاً ا زینکن عز هیسوگند گر»گفت:

 « ...دونم که توهم یتونم، م یکه سر راهمون هست اما نم یموانع یبا همه 

 .حرفم رو تکرار کردم هیقطع کردن حرفش و با گر با

 .تونم یتونم، نم یسرت فرو کن من نم یتو نیشه، ا ینم-

 .دیچیگوشم پ یتو نشیغمگ لحن

 .کشم، عذاب یسوگند من دارم عذاب م-

 .دمیدندون کش ریز هیرو با گر لبم

 .شه بفهم یشه نم یشه، نم ینکن لطفاً، گفتم که نم نیپس کار رو سخت تر از ا-

که از شدت خشم قرمز شده بود و رگ گردنش متورم،  یاز جاش بلند شدو در حال تیاون حرفم با عصبان با
 «؟یچ یعنیشه هان  ینم یچ یعنی»گفت:
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 .دیچک یصورتم م ی. ساکت بودم و فقط اشک بود که رودندیو رخساره کامل به سمتمون چرخ سحر

 .و متالطم نگاهم کرد یعصب

 آره؟ گهیحرف آخرته د نیپس ا-

. دیترس دنشینگاهم از د یو درموندگ هیاوج گر یکه تو یدو چندان شد طور تشینگفتم که عصبان یزیهم چ باز
شما قرار  شنون،یم هیخرده آروم تر االن بق هی»گفت: ربدیسحر از جاش بلند شد و سمتمون اومد و رو به ه

 «آخه؟ هیچه حال نیا دیبود حرف بزن

فهمه، اصالً من  ینم گهیم یچ ینیب یسحر، م ینیب یم»گفت: تیبا عصبان ختهیبه سحر کرد و با حرصِ آم رو
 «!شدم یاحساس نیهمچ ریدرگ یچطور

 :سر و حالت دست به کمرش، زمزمه زمزمه کرد یتمام همراه با تکون ها یو کالفگ یآشفتگ با

 ...دوس دمیکه فهم یلعنت به روز دمت،ید ی... لعنت، لعنت به اون روزیکار کرد یچ ،یکار کرد یبا من چ-

هم  یبودم و با فشردن دندون هام رو ختهیبهم ر یرفت. حساب رونیاز اتاق ب عیسر یلیادامه نداد و خ هگید اما
 .اومد. به سحر نگاه کردم یاشک با لجاجت فرود م

 .بهتره مینیرو نب گهیگفتم که هم د-

 .تلخ نگاهم کرد یلبخند با

االن به  اد،یدادنم که ب یبشه اجازه نم تیهمه اذ نیدونستم قراره ا یبهش نگفتم اما اگه م یزیباور کن من چ-
 .یکرد یقدر ناراحتش نم نیا یحست شک کردم چون اگه دوستش داشت

 .کرد یم تیحما ربدیکرد و از ه یداشت سرزنشم م ییجورا هیبهش نگاه کردم.  یدلخور با

 .جا نیا میجمع شد یبده همگ نایمامانت ا یجلو رونیب رمی:من مسحر

که  یبهش گفت یچ»و مغضوب گفت: یکرد وشاک یرفت. رخساره بهم نگاه رونیحرف از اتاق ب نیبا گفتن ا و
 «!دیمثل آدم باهم حرف بزن دیتون یشما دوتا نم یعنیشد؟  یقدر عصبان نیا

 :پر شماتت و سرزنشگر برام باتأسف سر تکون داد یدر ادامه با نگاه و

 ی! تو چشمش زل زدیچه کارکرد شعوریب یه اون وقت توگه دوست دار  یخاک بر سرت کنم، پسره برگشته م-
 .بهت بگم یدونم چ یشه، سوگند واقعاً که نم ینم یگ یم

 .ام همراه با فرود اومدن اشک هام نگاهش کردم دهیو نگاه رنج یدلخور با

کنه تو ف..  یو درک نمکدومتون من چیبابا چرا ه دیانصاف یب یلیبگو، خ یخوا یکه م ینه تو هم بگو، هر چ-
خ...  یلیکشم چون دوستش دارم خ یآسونه، به خدا منم دارم عذاب م یلیخودم خ یواسه  یف... فکر کرد

همه مدت فقط به خاطر  نیا گهیاما مجبورم، مجبورم از خودم دورش کنم، خودش برگشته م یلیرخساره خ یلیخ
فهمه چرا همه  یو نمکدومتون من چیهمن سخت تره چرا  یموضوع برا نیپس بفهم که ا ومدهیسامان جلو ن



 

 
578 

شم اما  یم وونهیبه خدا قسم که از عشقش دارم د نیخرده انصاف داشته باش هی د،یدون یو مقصر متون من
 .تونم ینمتونم از تنها برادرم بگذرم،  یهم نم یاز طرف

 .نگفت یزیچ گهیو د مونیبود و از اون همه سرزنش کردنم پش نیغمگ نگاهاش

 .تخت نشستم یرو ختمیر یکه آروم اشک م یقرار با بغل کردن زانو هام در حال یو ب رونیرو ح یا قهیدق ده

 رونیشام از اتاق ب زیم دنیچ یزد که برا یکنه و مامان هم مرتب صدامون م یداشت آرومم م یسع رخساره
کم جمع  هیرخساره بعد از  خواستم بعد از اون همه حرف باز هم باهاش رو به رو بشم اما به اصرار ی. نممیایب

 .اومدم رونیو جور کردن خودم از اتاق ب

. سحر هم به مامان دیکش یسه شوار م نهیآ یکجا رفته بود. سامان جلو هویدونم  یسالن نبود نم یتو ربدیه
 .ارمیاز دلش در ب یدونستم چه طور یکم ازم دلخور شده بود و نم هیکه سحر  نیکرد. مثل ا یکمک م

 «نمش؟یب یکجاست؟ نم ربدیپس ه»کرد گفت: یکه موهاشو رو شونه م یدرحال سامان

 «.کم راه بره هی نییکم معده درد داشت رفت پا هیباشه آخه  نییفکر کنم پا»به من کرد و گفت: ینگاه سحر

 «هو؟یمعده درد! اون که خوب بود چش شد »رو به سحر گفت: متعجب

 .ادیخودش م نیبش ایتو ب دم،ی:منم نفهمسحر

 یم یمشغول خوردن شده بودند البته به جز من که با غذام باز یبودند و همگ دهیرو چ زیو سحر م رخساره
از قبل  ربدیبه غذا نداشتم و حال ه یلیام رو بهانه کرده بودم؛ چرا که اصالً م یریکردم و خوردن عصرانه و س

کم  هیزهر رو برام داشت. مامان  حکمداشت  ربدیکه ه یترم کرده بود و خوردن اون غذا با حال شونیهم پر
فرستادم چون من باعث  ی. چه قد که به خودم لعنت مدهیپر یگفت که رنگم حساب ینگرانم شده بود و م

 .و اون حال بدش شده بودم یناراحت

 «.ادیکم که بهتر شه م هی دیو بخوراالن، شما شامتون ادیم»گرفت که سحر گفت: یرو م ربدیمرتب سراغ ه بابا

من »قرارش کرده بود از جاش بلند شد و گفت: یکم ب هی ربدیکه نبود ه یسامان هم در حال یا قهیبعد از دق و
 «.بخورم یزیچ یجور نیتونم ا یکجا رفته نم نمیبرم دنبالش بب

 یبدون اون غذا هم نم یکرد حت یم تمیاذ شتریچه قدر ب ربدیاش به ه یسامان و وابستگ یکه کار ها یوا
 !خورد

 یدادن بهانه ا لیخوردن شام، بلکه با تحو یکه همراه سامان باال اومد اما نه برا نیتا ا دیطول کش یا قهیدق ده
خواست که زود تر آماده بشه و هر چه قدر که مامان و بابا اصرار  یرفتن. از سحر م یبه بابا و آماده شدن برا
رو منتظر سحر شد و بعد از  یا قهیو چند دق دهم نخور شامش رو  یبود حت دهیفا یکردند شب رو بمونند ب

 .رفت نییدلخور بهم پا ینگاه

 .بالشت گذاشتم یشب تلخم رو از قبل هم تلخ تر کرد و با بغض و هق هق شبانه سر رو یجور نیا و
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طول  یا قهیزدم. ده دق یحوصله ورق م یرو ب ی. منتظر بودم و کتابمیکتابخونه با رخساره قرار گذاشته بود یتو
 .که باالخره اومد نیتا ا دیکش

 ییابرو یجا به جا شدم و با گلگ یصندل یرو به روم نشست. رو ز،یصورتم پشت م دنیکرد و بعد از بوس سالم
 :تاب دادم

 !ما میدیچه عجب باالخره تو رو د-

 .ابروش رو باال داد یتا

 ؟یشد نیقدر سر سنگ نیچرا ا هیچسوگند خانوم،  یایباغ بودم، واال تو نم شیپ یوا من که هفته -

 .چونه ام زدم ریگذاشتم و دستم رو ز زیم یرو رو آرنجم

 .خب کالس داشتم یشدن نیچه سر و سنگ-

هم مشغول مطالعه بودند، با  یبه اطراف که همگ یاش و نگاه یبه صندل هیگذاشت و با تک زیم یرو رو فشیک
 :دیپرس یلحن آروم

 خب چه خبر از طرف؟-

 .هم فشردم یلب هام رو رو متأثر

 .پشت سرشم نگاه نکرد، فکر کنم آقا قهر کرده یحت گهیبعد از اون شب رفت و د ،یچیه-

 .«شیخودته چون بد چزوند ریکه تقص نیحق داره و ا»اش انداخت و با خمار کردن چشمش گفت: ینیبه ب ینیچ

 .فوت کردم ینفس

کم  هی امی یبه خدا تا م میدرموردش حرف نزن گهید ایالً ببه نفع هر دومونه اص یطور نیبهتر، ا ستیمهم ن-
 .زهیر یبه هم م زیکنم باز همه چ دایآرامش پ

 .گم ینم یزیچ گهیباشه د-

 زیم یاورد و رو رونیرو ب یکیکوچ یبرد؛ جعبه  فشیک یو مرموز نگاه کردن دستش رو تو یا قهیبعد از دق و
 زیم یرو یگذاشت، با حرکت دستش به سمتم هلش داد. پرسشگرانه نگاهش کردم و با اشاره به جعبه 

 «!ه؟یچ نیا»گفتم:

 «.یفهم یبازش کن، خودت م»گفت: زیر یلب و چشمک یفشردن دندونش رو با

 .تکون دادم یسر

 االن کادؤ! به چه مناسبته اون وقت؟ نیا یعنیاوم -

 «دونم؟ ینکنه تولدمه و خودم نم»گفتم: یمیو مال فیظر یدر ادامه با خنده  و

 :اش گذاشت ینیب یآروم حرف زدنم رو یرو برا دستش
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 .حاال هم حرف نزن، بازش کن رون،یکه با لگد پرتمون کنن ب یکم آروم تر خوا هیبابا،  سیه-

که نگاهم به  یحال بود نگاه کردم و در کیکوچ یمشک ونیپاپ هیرنگ که روش  یقهوه ا یبه جعبه  یکنجکاو با
چشمم  یلحظه ا یجعبه بود برا یکه تو یحلقه ا نیکه بازش کردم برق نگ نیرخساره بود جعبه رو باز کردم، هم

ها قرار گرفته  یکنده کار یپر برق که تو نینگ هیشده بود و  یرنگ که روش کنده کار ینقره ا یحلقه  هیرو زد؛ 
 یلیخ»به حلقه نگا کردم و رو به رخساره گفتم: یهم قشنگ بود. با ذوق و خوشحال یلیبود، چه قدر هم که خ

 «.قشنگ ممنونم

 «.چه طوره نمیدستت کن بب»ابرو گفت: یزد و با اشاره  یلبخند

 .هم گذاشتم یرو یپلک

 به چه مناسبته؟ یاما نگفت-

بار با هم  هیکه  یحلقه فروش همون یخب راستش از جلو»گفت: یتر اورد و با لحن آروم تر کیرو نزد سرش
تو افتادم با خودم  ادیازش خوشم اومد بعدشم که  یلیحلقه افتاد، خ نیشدم که چشم به ا یرد م میرفته بود

 ستین یمدل نیا یخودم گرفتم ول یدونه هم واسه  هیالبته  ادیم یلیتو خ دیو سف فیظر یگفتم حتماً به دستا
 .دم یخونه مون بهت نشونش م یحاال اومد

 .کرد یبعد از اون حرف اخم و

 !رمیگ یبعدشم مگه بار اولم که بدون مناسبت برات کادو م-

. با فشردن میگرفت یم گهیهم د یبرا ییها زیچ هیمناسبت  یبار ب کی یچند وقت شهیگفت هم یم راست
 «.دوستش دارم یلیبازم ممنون خ»همراه با لبخند گفتم: ،یدستش و نوازش

 یمتوجه  یکوچولو برام گشاد بود که رخساره وقت هیاومد و فقط  یرو دستم کردم، واقعاً هم به دستم م حلقه
 میجعبه اش که بعداً ببر یو گمش نکنم بذارمش تو فتهیکه از دستم ن نیا یشد ازم خواست برا هیقض نیا

ً ی. هوا تقرمیبد رییرو متناسب با انگشتم تغ زشیسا گشت و گذار با رخساره  یاز کم شده بود و بعد کیتار با
 .کردم و سمت باغ به راه افتادم یازش خداحافظ

پر سوز که  ییپر شده بود و هوا یخشک و رنگ یبه خودش گرفته بود و باغ از برگ ها یتر ظیرنگ غل زییپا
ه به ک نیکرد. آروم از پله ها باال رفتم. هم یو نرمش سوزن سوزن م یظاهر یپوست رو همراه با نوازش ها

که کت و  یبود و در حال ستادهیا نسال یبزرگِ تو نهیآ یبه رو یخونه ورود کردم چشمم به سامان افتاد که رو
کرد. کفشم رو  یبود با دقت موهاش رو درست م دهیبه خودش رس یبه تن داشت و حساب یرنگ یشلوار مشک

 .گذاشتم و سالم کردم که سرش رو به سمتم چرخوند یجا کفش یتو

 .باالخره یاومداِ -

 .نگاهش کردم نیتحس با

 .یپیبه به چه خبره، چه داداش خوش ت-

 :دیزد و پرس یچشمک
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 حاال واقعاً خوب شدم؟-

خوشش  یکه هست حساب یهر ک یآره مطمئن باش واسه »گفتم: بیو دل فر طنتیپر ش یجواب با خنده ا در
 «.ادیم

دارم  ست،یحرفا ن نینه بابا ا»پلکش گفت: هیگذاشتن  هم یاون لحن حرف زدنم خنده اش گرفته بود و با رو از
 «.میریم میدار یعنیاز دوستام  یکی هیعروس رمیم

 .کردم زیهام رو ر چشم

 ...! منظورتدیر یم دیدار-

لحظه  یچهار چوب در ظاهر شد که برا یاومد و تو رونیاز اتاق سامان ب ربدیهنوز حرفم تموم نشده بود که ه اما
تن سامان بود به تن داشت  یکه تو یدرست مثل همون یرنِگ جذب یجا خوردم. اون هم کت و شلوار مشک یا

 .زبونم رو بند اورده بود ییجورا هیکه واقعاً هم معرکه شده بود و 

گرفتن نگاهم آروم سالم کردم. چهره اش عبوس بود  نییپنهان کنم و با پا دنشیرو از د جانمیکردم ه یم یسع
 یبود که هنوز هم از دستم شکاره. سامان هم در حال یمعن نیبه ا نیجواب سالمم رو داد و ا یحن خشکو با ل

هم هست که از اون ور  نیالبته حس ربدیمن و ه گهیآره د»بود رو به من کرد و گفت: ریکه هنوز با موهاش درگ
 «.هاست یکینزد نیباغه و هم یتو یعروس اد،یم

و برام ببند آخه کروات نیا ایشه ب یشه لطفاً اگه م یم رمونیخب االن د یلیخ»در ادامه با حرکت سر گفت: و
 «.یوارد زایچ نیتو ا یلیتو خ

ً یدق . هنوز هم دادمیبلد نبود من براش انجام م یلیبره چون خ خواستیکه م یو جشن یهر مهمون شهیهم قا
 .بودم که باز صدام کرد ستادهیسر جام ا

 .سوگند حواست کجاست با توام-

. آب دهنم رو فرو دادم، با شیقرارم داده بود و سر تا پام اضطراب بود و تشو ریتحت تأث یبدجور ربدیه بودن
دو چشم رو  ینیکردم و به سمتش رفتم. کروات رو ازش گرفتم و مشغول بستنش شدم. سنگ دییحرکت سر تأ

شده بود کنترل کنم  شتریب ،کردم اون همه استرس رو که با نگاهاش روم یم یکردم و سع یخودم حس م یرو
بشدت  یو چهره  یانداخت با لحن جد یمبل م یکه کرواتش رو رو یدرحال ربدیهمون لحظه بود که ه یو تو

 «.نییپا رمیمن م ا،یزود ب»عبوسش رو به سامان گفت:

 «اش؟ یاِ اون رو چرا نبست»اون حرفش سامان نگاهش رو سمتش چرخوند و گفت: با

 «.ستین یازین»حوصله گفت: یجواب اخمو و ب در

نبود که تو هم بلد  ادمیآهان »گفت: یناباور نیدر ع ،یبهش زد و با لبخند یبا اون جواب سامان چشمک که
 «.بنده یلحظه صبر کن االن سوگند برات م هیاما  یستین

 یزیچ نیتونست همچ یکه زده بود جا خورده بودم آخه چه طور م یاز حرف یکه گفت. حساب یرفتم از جمله ا وا
 !رو از من بخواد
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جا خورده و با اخم  شتریشد؛ از حالت چهره اش معلوم بود که اون از من هم ب دهیکش ربدیسمت ه نگاهم
 «.ستین یازیگفتم که ن»صورتش انداخته بود گفت: یکه تو یظیغل

شه  یاگه م»کامالً براش بسته بودم گفت: گهیسامان بدون توجه به حرفش رو به من که کرواتش رو د اما
 «.رو هم براش ببند ربدیکروات ه

گذرا به  یو نگاه دیرو از روش برداشت و سمتم گرفت. با ترد ربدیبا اون حرف سمت مبل خم شد و کروات ه و
 یدستش نگاه یداشت به ساعت رو یکه به طرف اتاقش قدم بر م یحالکروات رو ازش گرفتم و در  ربد،یه

 .انداخت

 .شن یبغل موهام اصالً مرتب نم نیسه شوار بکشم آخه ا هیشه، منبرم  یم رمونیکم زود د هیفقط -

که  یبودم. درحال ستادهیدستم بود سر جام ا یکه کروات تو یدر حال یبه اتاقش رفت و من همون طور سامان
بود. ضعف  ستادهیجلوم ا بتشیجلو اومد، با اون ه یشلوارش فرو کرده بود چند قدم بیج یدست هاش رو تو

و مشوشم رو بهش  شونیپر اهکه با آب دهنم فروش دادم. نگ یمردونه اش و حسرت تیکردم از اون همه جذاب
چشم  یلحظه ا یبود؛ برا ستادهیخواستم سامان حساس بشه. جلوم ا یکردم چون نم یکارو م نیا دیدوختم، با

 جانی. صورتم از هدمیشن یناآرومش رو م ینفس ها یبود که صدا کیهام رو بستم و باز کردم. اون قدر بهم نزد
و آزرده اش  یجد یخود شده بودم. چهره  ی. رسماً از خود بدیچیپدماغم  ریز ظشیعطر غل یداغ شده بود و بو

 ینم یزی. چدمیشن یضربان قلبم رو م یصدا میشده بود رهیرو فقط بهم خ یا قهی. چند دقیپر بود از دلخور
بود رو  نمونیکه ب یکم یفاصله  یکروات رو ازم گرفت و دور گردنش انداخت؛ با قدم یا قهیگفت و بعد از دق

ر اون کرد. معلوم بود که هنوز هم به خاط ی. نفس هام باز نا آروم و متالطم شدند. منتظر بهم نگاهم مدپر کر 
دلم  یکرد. تو یسراسر شماتت بارش نگاهم م یگفت و فقط با چشم ها ینم یزیشب ازم دلخوره چون اصالً چ

هم ازش دور بودم. حسرت وجودم رو  یحال حساب نیبودم اما با ا کیبه پا شده بود، اون همه بهش نزد ییبلوا
 !همه ازش دور باشم نیدر لحظه پر کرد؛ آخه چه طور قبول کرده بودم ا

که  نیو از احساسم براش بگم، از ا رمیدستم بگ یمردونه اش رو محکم تو یتونستم اون دست ها یم کاش
شد؛ عاجز و ناتوان  ی... اما باز هم نمرهیگ یکه قلبم فقط به خاطر اون تپش م نیچه قدر دوستش دارم از ا

 .ودکه دست و پام اون همه در مقابلش بسته ب نیبودم از ا

تونستم،  یداشتم براش ببندم اما نم یدستم گرفته بودم و سع یکه دور گردنش انداخته بود تو یرو درحال کروات
 تمیاذ شتریکه ب یزیبودم و چ ختهیبهم ر یکار کنم حساب یچ دیدونستم با یبرام بود و اصالً نم ینیسنگ یفضا

نظر داشت. هنوز هم همون  ریمن رو ز اهن نگباره به غم نشسته بود و با همو کیکرد، نگاهش بود که  یم
که آب دهنش رو به  یبشدت تلخ درحال یبا لبخند قهیبود که بعد از چند دق ستادهیکروات به دست ا یطور

هم گذاشت و دستم رو کنار زد، کروات رو ازم  یپلک رو یداد با حالت آشفته ا یو صدا دار قورت م یسخت
 .به سمت در رفت عیسر یلیمبل خ یکتش از رو نو برداشت نیزم یگرفت با انداختنش رو

بودم چرا اون همه  یهم مشت کردم. از خودم عصبان یجام خشکم زده بود و با حرص دست هام رو تو سر
 ربدیبعد هم سامان با صدا زدن ه ی قهیتونستم از حسم بهش حرف بزنم. چند دق یکردم چرا نم یم تشیاذ

اصالً  ؟یبراش نبست ااِ پس چر »شد با تعجب گفت: نیزم یکرواتِ رو یمتوجه  یتاومد و وق رونیاز اتاقش ب
 «کجا رفت؟
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 .دمیو گرفته لب ورچ دمق

 .ستیگ... گفت الزم ن ن،ییرفت پا-

 .باال انداخت ینه ا شو

عمه هما  یمادرجون از خونه  یآخه عصر ننییپا نایمامان ا یراست گهیخب پس منم برم د یلیخ گه،یلجبازه د-
 .گرفت یمادرجون سراغت رو م نییبرگشت تو هم برو پا

 .باشه تو برو خوش بگذره-

رفتم.  نییدمق و گرفته پا یبا حال یدست لباس راحت هیلباسم با  ضیرفتن سامان به اتاقم رفتم و بعد از تعو با
 یرو ازم م یحوصلگ یاون همه ب دنشید دیمادرجون تنگ شده بود و شا یهفته دلم برا کیاون  یتو یحساب
 .گرفت

**** 

شده بودند. همچنان  نیبود و بچه ها هم مثل من مشغول تمر ومدهیبودم. استاد هنوز ن نیمشغول تمر تارمیگ با
و تکون دادن  ضیعر یچشمش به من افتاد با لبخند یکردم که الناز وارد کالس شد و وقت یم نیتمر تاریبا گ

 .دستش به طرفم اومد

هم دختر  یحساب میدوست شده بود گهیاون مدت کالس، با هم د یآموزشگاه بود که تو یاز بچه ها یکی الناز
 .بود یو سر زنده ا یپر انرژ

 «.ها یسخت مشغول»ابروش گفت: یتا هیکه به لب داشت سالم کرد و با باال دادن  یهمون لبخند با

 .رو به چهره اش زدم میمال یلبخند

 ؟یاومد ریر دقد نیچرا ا یسالم چه طور-

 :انداخت شیا یبه ساعت مچ ینگاه

 .شده باشه ریکم د هیآره فکر کنم -

تئاتره،  یکه گفته بودم خواهرم از بچه ها ادتهی»ذاشت،گفت: یمن م یصندل کیاش رو نزد یکه صندل یدرحال و
 «.اون و گروهش بودم شیپ گهید

 .یاوهوم گفته بود-

 یم یراستش رو بخوا»دندون نما گفت: یاومد با لبخند یتر م کیکه نزد یاش نشست و در حال یصندل یرو و
 «.نشده باشم نتیباهات حرف بزنم البته اگه مزاحم تمر یموضوع هیخوام در مورد 

 .آروم پلک زدم یبا لبخند همراه

 ؟یبگو چه موضوع زمینه عز-
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جمله هاش مشهود بود و با آب و تاب  ینامحسوس که تو یاش جا به جا شد و با ذوق یصندل یکم رو هی
 :کرد فیشروع به تعر

که  نیا تشیهستم. واقع شینما نیا یتئاتر برگزار بشه و منم تو هی نا،یدانشگاه خواهرم دل یراستش قراره تو-
نقش رو  نیکه قرار بود ا یکنه چون کس یرو باز شینما نیا یاز نقش ها یکیکه  میگرد یم یدنبال کس میدار
 ...گروه برسونه هتونه خودش رو ب یاومد و نم شیبراش پ یآخر مشکل یه لحظه کن یباز

چند  یبزنه و برا یحرفش رو چه طور هیدونست بق یکم دو دل شد و انگار که نم هی دیحرف که رس یجا نیا به
 یخب ازت م»پا و اون پا کردن گفت: نیکم ا هیساکت شد. منتظر و کنجکاو نگاهش کردم که بعد از  قهیدق

 «؟یکن یقبول م ،یکن ینقش رو تو باز نیو ا یخوام که قبول کن

و شوق  جانیاش با ه یصندل یرو یو جاخورده بهش نگاه کردم که در ادامه با جا به جا شدن دوباره ا متعجب
سوگند جون،  هیهنر یلیخ صورت کیمیدر موردت بکنم چهره و م یاعتراف هیبذار »گفت: ریوصف ناپذ یو ذوق

دختر  هیمناسب توئه چون نقش  یلینقشم خ نیتازه ا یگریباز یواسه  دهیجون م یعنی یمدل سیف یلیخ
 «.یکن یرو قراره باز هیرانیا لیاص

 !کنم اون هم من یتئاترشون باز یخواست تو یو واج نگاهش کردم. ازم م هاج

 .بلد نبودم یزیمن که اصالً چ اما

 یدونم چ یمن، من نم»گفتم: یجیمحو و از سر گ یو لبخند ی. بعد از تعللریدرخواستش شوکه بودم و متح از
 «.امیکنم بتونم از پسش بر ب یبعدشم فکر نم ستمین گریبگم آخه من که باز

 «.کنم یکوتاهه، خودمم کمکت م یلیتازه نقشت خ یایمطمئنم از پسش بر م»همون ذوق گفت: با

 .هم فشردم یلب رو یشرمندگ با

 .ستمیبلد ن یگریخوام، گفتم که من باز یتونم واقعاً معذرت م یاما الناز جون من نم-

خق به جانب  یا افهیمقنه اش شد و با گرفتن ق یکردن با گوشه  یاون حرفم دستپاچه و هول شروع به باز با
 یکار هیسوگند راستش من  نیبب»داد گفت: یهم فشار م یپلکش رو محکم رو هیکه  یبه خودش در حال

 «.کردم

 .نگاهش کردم نانهیب کیبار

 ؟یچه کار-

اوم خب، خب بدون »و گفت: دیلب هاش رو ورچ یا هیچند ثان یداشت و باالخره بعد از مکث دیگفتن ترد یبرا
معذرت  ،یکن یم ینقش رو باز نیکردم و بهشون قول دادم که تو ا یکه بهت بگم تو رو به خواهرم معرف نیا
 «.یکن یکردم قبول م یخوام سوگند، فکر م یم

 «؟یداد یقول نیآخه چرا همچ یکار کرد یتو چ»گفتم: یگرد شده ام بهش نگاه کردم و با ناباور یچشم ها با

 .نگاهم کرد شرمنده



 

 
585 

 .شنهادمیاز پ یکن یکردم استقبال م یخوام گفتم که فکر م یبازم معذرت م-

 .ارمی یسردر نم زایچ نیخه واقعاً من که از اآ ،یکاش قبلش بهم گفته بود-

 «.کنم یلطفاً قبول کن من بهشون قول دادم خواهش م»و لحن پر خواهشش گفت: زیالتماس آم ینگاه ها با

 یلیکه کرده بود خودم خ یکار کنم چون با کار یچ دیدونستم با یرو به فکر فرو رفتم، مردد بودم و نم یا قهیدق
 .نداشتم یریگ میحق تصم

شه تازه همه  یاون همه آدم... نه، نه نم یجلو یمن چه طور یعنیآخه... »باال پروندم و دو دل گفتم: یا شونه
 «.کنم یخراب م زویچ

 یکه تو نیتئاتر قبل از ا نیا نیبب»رفت و باز هم ملتمسانه ازم خوهش کرد و در ادامه گفت: یاش تو افهیق
 ادیبزرگ به حساب م نیتمر هی ییجورا هیشه و  یخوده دانشگاه اجرا مسالن  یسالن شهر اجرا بشه اول تو

 «.یباش یزیخواد نگران چ یاما نم انیتماشا م یاز دانشجو ها هم برا یسر هیالبته 

 .لب زدم مردد

 ؟یاما اگه نتونستم چ-

 ؟ینکرد یباز شیاصالً نما رستانیدوران مدرسه و دب یتو، تو یعنی-

 .کنه یفرق م نیخب چرا اما ا-

 .نیتر هم یحرفه ا یهمونه ول یلینداره خ یبابا فرق یا-

ترسم  یبگم م یدونم چ ینم»گفتم: دیکم فکر کردن با همون ترد هیکرد و باالخره بعد از  یهمچنان اصرار م الناز
 «.یخواهرت بش یشرمنده  یجور نینتونم و ا

 «هان؟ میمنتظر باش گهید یایفردا م یعنی»لبش فشرد و گفت: یدندونش رو رو یذوق و خوشحال با

 :نگاهش کردم ریمتح

 ؟یمدت کم چه طور نیا یفردا؟ اما تو-

 نیا انیکه ب یچند تا از دوستاتم دعوت کن یتون ینباشه اصالً م یزینگران چ گهید یاِ سوگند جون قبول کرد-
 دیرو با یاصل شیاما نما یرو بخون الوگاتیبرگه د یاز رو یتون یشه، فردا هم م یاسترستم کمتر م یجور

 .یحفظشون کن

 .با بابام حرف بزنم دیباشه اما قبلش با-

 یفدات شم مرس یاله گه،یپس قبوله د»گفت: یصورتم رو ماچ کرد و با خوشحال دیپر عیسر یلیاون حرف خ با
 «.ینیب یحاال م یایسوگند جون مطمئنم از پسش برم

 .نامطمئن تکون دادم یسر
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 .دوارمیدونم ام ینم-

که اون  یرو بهم داد و از موضوع و داستان یحاتیو نقش ها توض شیقبل از اومدن استاد الناز در مورد نما تا
 .داشت برام گفت شینما

هم استقبال کرد البته  یقبول کرد و کل یحرف چیالناز با بابا حرف زدم که بدون ه شنهادیاون روز درمورد پ شب
 .دوست داشتم یلیبکنم چون تئاتر رو خ یامتحان هیاومد  یخودم هم بدم نم

بودند اما چون من تازه به گروه ملحق شده بودم قرار  دهیشده و لباس هاشون رو هم پوش میبچه ها گر ی همه
با بچه ها اجرا کنم که از انتخابشون مطمئن بشند. تنها  ینیبار تمر هیلباس اول  دنیو پوش میشد قبل از گر

اول نشسته بود. عالوه بر اون  فیرد یها یصندل یرخساره بود و رو ادیبودم برو هم که ازش خواسته  یکس
که  یسالن نشسته بودند و پچ پچ، تمام سالن رو پر کرده بود. با وجود استرس یهم تو  یادیز یدانشجو ها

 و رتیح نیآن در ع کیکردم که  یکه اومده بودند نگاه م ییصحنه گذاشتم. مضطرب به کسا یداشتم پا رو
اول چند تا  فیرد یزده بود، درست تو رونیاز حدقه ب ادیاز تعجب ز ممافتاد. چشم ها ربدیچشمم به ه یناباور
اش انداخته بود  گهید یپا یپاش رو رو هیکردم؛  یاون ور تر از رخسار ه نشسته بود. شوکه نگاهش م یصندل

 نیکرد. اما ا یمرموز بهم نگاه م یخاص و لبخند یچونه ش گذاشته بود و با ژست ریکه دستش رو ز یو در حال
 ینم ینگفته بودم و کس یا گهیاز اون به کس د ریآخه به غ گه،یکرد البد رخساره گفته بود د یکار م یجا چ

 !دونست

 هیخواست  یو اشاره م مایرو سمتش چرخوندم که با ا زمیبودم و نگاه تند و ت یاز دست رخساره عصبان یحساب
 یازم عصبان گهینگاه کردم، از چهره اش معلوم بود که د ربدیشدم و باز به ه یگه اما واقعاً متوجه نمبهم ب یزیچ
حواسم رو  ستیبا یبذاره و م ریدادم که روم تأث یاجازه م دیپس باالخره آقا از قهر در اومده بود اما نبا ستین

 ربدیبود. هنوز هم به ه یبرام کار سخت شهیگرفتنش مثل هم دهیدادم هر چند که ناد یکه داشتم م یبه نقش
 :دیپرس یخواهر الناز به طرفم اومد و با لبخند نایکردم که دل ینگاه م

 ؟یآماده ا یاسترس که ندار-

 یتصنع یاون همه استرسم بود با لبخند لیدال نیاز مهم تر یکی ربدیکه سر تا پام اضطراب بود و وجود ه نیا با
 «.یلینه خ»گفتم:

به  یکن یاما اگه سع نهیتمر یامروز فقط برا»گفت: یبخش نانیاطم یشونه ام قرار داد و با لحن یرو رو دستش
 «.پس آروم باش ستیهم ن ینگران یشه، جا یخوب م یلیخ یخودت مسلط باش

 شروع باز و بسته شد یبرا شینما یکردم که پرده  دییحرکت سر تأ با

 امگهینگاه د هینگاهم به بچه ها بود و  هیهاشون رو شروع کردند.  یسن باز یبچه ها رو قهیبعد از چند دق و
به  یو در کمال خونسرد لکسیر یلینشسته بود و اصالً تمرکز نداشتم. خ ربدیکه ه ییجلو و جا یبه صندل

 سر تا سر مغرورانه و متکبر. الناز بهم یکرد؛ ژست یداده بود و با همون حالت قبل بهم نگاه م هیاش تک یصندل
ها رو از  الوگیکه د یکه پارتنر من بود در حال ی. سهراب پسردهیمن رس یکه نوبت به باز دمیاشاره داد و فهم

که الناز گفته بود  یزیشون نبودم، طبق چخوند به سمتم اومد البته من چون هنوز حفظ یحفظ و بلند بلند م
کمر و لباس  یخوندم. هر دو دستش رو از پشت رو یم دیکه بهم داده بودند با یاغذک یها رو از رو الوگید
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که همه را مجذوب  بایپس آن دخترک ز»مغرورانه گفت: یکردن ابروش و نگاه یمخمل سرخ رنگش زد و با کمون
 «؟یکرده است تو هست

نقش فرو رفته بود  یتو یکه حساب یانگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و با تکون دادنش در حال در ادامه و
 «.یام دخترک شرق دهیشن ادیسخن از تو ز انیاز دربار ا،یجلوترب یکم»گفت:

که  یکه دستم بود همزمان در حال یبرگه ا یرو بگم و از رو الوگمیسهراب نوبت من بود که د الوگیاز اون د بعد
 .کردم الوگمیدستم شروع به گفتن د یتو یام به برگه  گهیچشمم به سهراب بود و چشم د کی

که از مردم  دیآن پرنس مغرور و خودخواه باش دیپس شما هم با دیا دهیهستم که شن یمن همان دختر یآر-
 ؟یام آر دهیشهر شن

به سمتم برداشت و  یشد چند قدم یم دهیکش نیزم یشونه هاش بود و رو یکه رو یبا شنل بلند سهراب
صورت و چشمانت  ییبایدارد اما ز شیزبانت ن»کج گفت: یکرد با لبخند یم کیکه صورتش رو بهم نز یدرحال
 «...آن را

محکم که به صورت سهراب  یسن ظاهر شد و مشت ینفر مثل برق رو کیهنوز حرفش تموم نشده بود که  و
 ربدیزده به ه رتیح د؛یکم جا به جاش کنه، نگاهم سمت مشت وارد شده چرخ هیسن  یخورد و باعث شد رو

جا  یحساب مشوکه بودند و سهراب ه ی. همگدمیکش ینیدهنم ه یکردم و با گذاشتن دستم جلو ینگاه م
 .کرد ینگاه م دیچک یکه از دماغش م یو ناباور به خون ریخورده بود و متح

و به سمت  دییهم سا یاندازه دندون رو یب یبا خشم یزخم یرینگاه کردن به من مثل ش یبعد از لحظه ا و
زدند و صحنه  یم غیمحکم نثارش کرد. بچه ها ج یهم مشتباز  ربدیبرد و حمله ور شد که ه ورشی ربدیه

 ربدیرو. ه ربدیهم ه یا دهاز بچه ها سهراب رو گرفته بودند و ع یو شلوغ شده بود عده ا ختهیبهم ر یحساب
به سمت من اومد و با قفل کردن  دیکش یسهراب خط و نشون م یکه همچنان با خشم و انزجار برا یدرحال

 «.میر یجا م نیزود از ا ایبا من ب»پر حرص گفت: دنمیدستم و کش یانگشت هاش تو

شوک بودم و در حال هضم کردن  یبرد. هنوز هم تو رونیبا اون حرف من رو دنبال خودش کشوند و از سالن ب و
 ی. محکم دستم رو تومیرفت نییسالن پا یاز پله ها عیسر یلیبودم. خ دهیقبل د ی قهیکه چند دق یصحنه ا

و  دمیکش رونیاز دستش ب وکشوند و باالخره با خشم و حرص دستم ر یرفته بود و دنبال خودش مدستش گ
 یمگه زده به سرت م ؟یبود چرا کتکش زد یچه کار نیمعلوم هست چته ا»گفتم: یبلند یو صدا تیبا عصبان

 «؟یکن یکار م یچ یدار یفهم

زدند  یاندازه دو دو م یب یکه چشم هاش از خشم یدر حال یبلند یاون حرف به سمتم برگشت و با صدا با
 «.فتیآره زده به سرم حاال هم زود باش راه ب»گفت:

 :حرص ادامه دادم پر

 تو روشون نگاه کنم؟ یکار کنم چه طور یچرا؟ حاال چ یاون همه آدم برد یو جلوآبروم یچرا اون جور-

 «.امینم ییولم کن گفتم که با تو جا»گفتم: تیکه با عصبان دیبدون توجه دوباره دستم رو کش اما
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 .شدند دهییهم سا یهاش صدا دار رو دندون

 .بدتر بشه نیخورد نکن نزار ا نیاز ا شتریو بسوگند اعصاب من-

کار  نیخب چرا ا»هم قرار دادم و با عجز گفتم: یکه افتاده بود محکم پلکم رو رو یاتفاق یآور ادیبودم و با  جیگ
 «کارت کرده بود؟ یمگه اون چ یو کرد

 یم نییانداخته بود. از خشم نفسش باال و پا هیباز روم سا بتشیه د،یو به سمتم چرخ ستادیاون پرسشم ا با
 « ...یبکنه پسره  یخواست یکار م یچ گهید»گفت: تیبا عصبان ختهیآم یشد و با حرص

داشت با چشماش »گفت: نشیخشمگ یهره با نگاه کردن به من حرفش رو خورد و در ادامه با همون چ اما
 «!کرد ینگات م یداد تو که حواست نبود چه طور یقورتت م

 «!باهاشون رو به رو بشم یحاال چه طور یشه، وا یب... باورم نم»نگاهش کردم و با تأسف گفتم: ناباورانه

 :دمیصورتش غر یتو نیدر ادامه خشمگ و

 ؟یچرا، چرا لعنت یکن یکارا رو م نیچرا ا-

صورتم  یاز خشم دو رگه شده و بلندش تو یکه از شدت خشم قرمز شده بود و با صدا یاون سؤالم در حال با
 :خم شد

 ...چون دوست دارم-

 نهیکه نامتالطم به س یکه گفته بود به شمارش افتاده بود و ضربان یساکت شدم؛ قلبم با جمله ا یلحظه ا یبرا
اندازه گلگون بودم و قلبم سر خوش و مست با  یکه گفته بود ب یاجمله  دنیشن جانیاورد، از ه یام فشار م

 .گرفته بود یشاد تمیضربان تندش ر

از  یهم قرار گرفتن دندون هاش که گاه یو با رو دیسرش کش یکردم. کالفه دستش رو رو ینگاه م بهش
ها شدم، نتونستم و...  وونهینتونستم، نتونستم تحمل کنم مثل د»شدند گفت: یم دهییهم سا یحرص رو

 «.نیکرد هم یم وونهیو دزد... فقط داشت من یحرف م یکرد و اون جور ینگات م یوقت

 :زدم و متأثر نگاهش کردم یتلخ لبخند

به عنوان  یکه دار یتو... تو فقط از حس یخراب کرد زوی! اما تو همه چشینما هیبود  شینما هیاون فقط  یول-
 .یانجام هر کار یواسه  زیدست آو هیبه عنوان  ،یکن یاستفاد م زیدست آو هی

 .به اطراف چرخوندم یسر یشونیپ یدستم رو دنیبا کش و

 .که چش شده نمینتونستم بب یحت-

 .نگاهم کرد یتمسخر و عصب پر

 !یهم بکن یپرستار زیو از اون پرنس ه یبمون یخواست ینکنه م هیچ-

 .زدم یشخندیر
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تو رو ندارم  ینا به جا رتیتعصب و غ نیتحمل ا گهیمن د ؟یکن یتونم درکت کنم چرا تمومش نم یاصالً نم-
 .نویلطفاً بفهم ا

بهت  ولشیدل»گفت: ابونیبود با نگاه کرده به خ ستادهیکه دست به کمر ا یبه ابروهاش در حال ظیغل یگره ا با
 فتهی. اصالً حقش بود خوب کردم، پاش بگهید زیهر چ ای رتیو بذار تعصب و غاسمش یخوا یگفتم حاال تو م

 «.کنم یکارو م نیبازم ا

 .صورتش براق شدم یتو پرحرص

 !یا وونهیتو د-

 .تو ،یکرد وونمیو تو د وونمیآره د-

 یکه م یتنها کس»که سمت صورتم خم شده بود گفت: یباحرص تمام در حال یبودم که بعد از مکث رهیخ بهش
شم،  یم ایآدم دن نیمن سر تو خودخواه تر هیچ یدون ینه منم فقط من، اصالً مچشم ها نگاه ک نیتونه به ا

 «.یبکن یتون یفکرشم نم یاون قدر خودخواه که حت

کم آروم شده  هیحرف نفس پر خشمش رو فوت کرد. حرفاش تا عمق قلبم نفوذ کرده بود و  نیبعد از گفتن ا و
بود و اگه بگم ذوق نکردم از کار و حرف هاش باز هم دروغ گفتم اما  ومدهیبدم هم ن نیبودم. دروغ چرا همچ

و  فیشدنش بهمون ک کیاومد؛ با نزد یبشه. رخساره به طرفمون م هیقض نیا یخواستم متوجه  یاصالً نم
 :پالتوم رو به سمتم گرفت

 .گشتم یداشتم دنبالتون م نیاز نفس افتادم کجا رفت-

و  ستادمیا ابونیمغضوب بهش، گرفتم و بدون توجه کنار خ یرو با نگاه ملیبودم و وسا یازش عصبان یحساب
 «داره؟ یبا من چته آخه به من چه ربط»شدم. رخساره به طرفم اومد و با ِشکوه گفت: نیمنتظر ماش

 .رو حواله اش کردم یزینگاه تند و ت تیعصبان با

 .یدونست یچون فقط تو م یتو بهش گفت-

... خب ستین یطور نینه به خدا ا»بود کرد و گفت: ستادهیه کمر با فاصله از ما اکه دست ب ربدیبه ه ینگاه
کجا  دیپرس یخاله هم وقت امیرو اورده بود خونه مون منم که به مامانم گفته بودم قراره با تو ب یخاله گل یعنی
 یدون یخودت که بهتر م گه،ید دیبود شن هسالن بود نسست یتئاتر، خب اونم تو امیمامان بهش گفت م رمیم

 نیو ا دیکه چند نفر نیسؤال کرد و ا یکم هی شینما نیچه قدر رو تو و کارات حساسه بعدشم که در مورد ا
جا که گفت  نیاومده ا یچه طور دمیتعجب کردم پرس یلیخ دمشیسالن د یخودمم تو یوقت یول زایجور چ

 «.بود نیکرده به خدا همش هم بمیتعق

 «.دونست یاون نم»لبش گفت: دنییهم به طرفمون اومد و با جو ربدیکردم که ه یرخساره بحث م با

 «.رسونمتون یاوردم م نیماش»باال بردم که گفت: ینینگه داشتن ماش یتوجه دستم رو برا بدون

 !هم بود ییبچه پرو عجب
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 «؟یشدم تو نشدمن خسته  یکن یرفتار م یطور نیهان؟ آخه چرا ا هیچ»بهش نگاه کردم که گفت: تیعصبان با

انگشت سمت ساختمون دانشکده  زشیآم دیبود با لحن تهد ستادهیکه دست به کمر ا یدرحال یبعد از مکث و
 .دیکش

و داغون تر از قبل داغونش سیرو بزنم لهش کنم، برم اون ف یعوض یپسره  نینکن که برم ا یکار هیسوگند -
 .کنمیم

 نکنه ازت؟ تیگم شکا ی:مرخساره

 .دیتمسخر خند با

 !اریماست و خ یپسره  نیا یک-

 :دیدر ادامه پر حرص غر و

 .ذارمیزنده اش نم گهیاون وقته که د یه خورده عوض*گو-

 .یچون بد جور کتکش زد ربدیشه ه ی:به خدا دردسر مرخساره

 .دیسرش کش یمحکم رو یدست

 .تازه کمشم بود-

که توقف کرده بود رفتم و سوار شدم. رخساره  ینیماش زدند خشم آلود به طرف یکه م ییتوجه به حرف ها یب
نکردم. با اصرار  یزد که توجه یهمچنان صدام م ربدیراه افتاد ه نیهم پشت سرم اومد و با سوار شدنش ماش

در حال درست کردن مربا بود، به اتاق  هبا عمه ک ی. بعد از سالم و رو بوسمیشون رفترخساره به خونه ادیز یها
 .آب به طرفم اومد یوانینشستم که رخساره با ل نهیآ یجلو یصندل ی. رومیرخساره رفت

 .قدر کنجکاوه نیدونستم ا یمن نبود عمداً که نگفتم بهش، نم ریبه خدا تقص-

تو روش  یدم اصالً چه جورب یحاال جواب الناز رو چ»گفتم: دمییجو یلبم رو م یکه با استرس گوشه  یحال در
 «من بود هان؟ هیبگم؟ اصالً بگم ک یخواهرش و گروهشون بردم حاال چ یو جلوآبروش ینگاه کنم، حساب

 «.خب بهش بگو... بگو داداشم بود»رو فکر کرد و گفت: یا لحظه

 یو بهم معرف دنیرو د گهیو تا کالس رسوند هم دبار که سامان من هیشناسه آخه  یشه چون سامان رو م ینم-
 داداشمه؟ وونهیمنطق و د یآدم ب نیشون کردم، بعدشم برم بگم ا

 .سر داد یا خنده

- ً  .پس بگو عشقمه اصال

پس بگو نامزدمه، بگو خبر »شد و گفت: یبهش رفتم و متذکراً اسمش رو صدا زدم که جد یتند یغره  چشم
 «.گهیا دحرف نیدونم از ا یحساسه، چه م یلیجا و خ نیا امینداشته که م
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 یجور نیکنه ا یول م گهیزدم مگه د یحرف نیبفهمه همچ ربدیکه ه هیبزنم کاف یحرف نیمگه احمقم که همچ-
 .شه یدستش دادم نه نم زیتر و تم یبهانه  هی

افته  یسمجمه که همه جا راه م یبگو از خاستگارا شه،یآخر گهید نیا»رو فکر کرد و گفت: یا قهیچند دق باز
 «.دنبالم

 .دمیکش یپوف

 .دونم واال ینم-

 .دیخند طنتیذوق و ش با

 .ذوق کردم یاالغ کل یتو یباور کن من به جا میآدم نیمن که حال کردم اصالً من عاشق همچ ییخدا یول-

و حد من نینفرم تا ا هیخدا شانس بده واال کاش »خنده دار گفت: یو حالت زونیآو یدر ادامه با لب و لوچه ا و
 «.گور به گور شده ستیکه فعالً در دسترس ن فیح یکرد ول یم یکار نیاطرم همچدوست داشت و به خ

 .خمار کردم یچشم

 !ها یوا، رخساره تو هم خل شد-

 !ومد؟یتو خوشت ن یعنی-

کارش  یول دمیترس شتریشد ب ییهوی یلیدونم چون خ یخب راستش نم»گفتم: یچرخوندم و با تعلل یسر
 «.درست نبود

 «.معلومه که تو هم خوشت اومده یول»گفت: یدنیخند زیر زیزد و با ر یزیر چشمک

 .رفتم و نگاه گرفتم طفره

 .کنن یراجعبم فکر م یچ هیدونه بق یحاال خدا م اد،یآدم خوشم ب هی لیدل یاز کتک خوردن ب دیچرا با-

 یم یول»و از سر ذوق گفتم: قیعم یکه بهم گفته بود با لبخند یجمله ا یآور ادیسکوت کردم و با  یا لحظه
 «.پرواز کنم یخواست از خوشحال یکارش رو بهم گفت دلم م لیدل یوقت هیچ یدون

 .کش اومد نییمحو شد و لب هام رو پا لبخندم

 .نتونستم خوشحال باشم یحت یول-

 :شد قیدق بهم

 گفت مگه؟ یچ ،یلیچه دل-

 :جواب دادم زونمیآو یهمون لب و لوچه  با

 .چون دوستم داره خب گفت.. گفت-
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 .دیذوق زده خند باز

تو  یمن اگه به جا ،یکنم! به خدا که تو احمق یتو دارم ذوق م یدونم چرا من همش به جا یسوگند نم یوا-
 .کردم یو بغلش م دمیپر یم یبودم همون لحظه از خوشحال

 .کردم یا خنده

 .یپس همون بهتر که نبود-

نرفته بذار  ادمیتا  یراست»تخت کرد و با خنده گفت: یرو یکه نثارم کرد پرش یراهیاون حرفم بعد از بد و ب با
 «.کنم فیرو برات تعر یزیچ هی

 .چونه ام بردم ریرو ز دستم

- ً  آره االن واقعا

 .بگو ام،یب رونیکرد ب ربدیکه ه یکه از فکر اون کار وحشتناک یکن فیتعر یزیچ هیدارم  ازین

 .برام کج کرد یحرف لب و دهن نیبا ا و

 !ادیکه شب قراره خواستگار ب دمیاومدم خونه فهم یکه بعد از کتاب خونه وقت یهمون روز-

 «نه! اومد حاال؟»گفتم: متعجب

 .دیخند طنتیش با

 .هم بود یخاستگار توپ یلیخ گهیآره د-

 ن؟یگفت یشد چ یخب چ یجد-

 .اش رو باال پروند شونه

 .رونیشوتش کردم ب گهید یچیه-

 !بوده یآدم توپ یلیخ یکه گفت وا تو-

 .کرد یا خنده

 .گهیبود منم شوتش کردم د یآدم توپ گهیخب آره د-

 .تکون دادم یخنده سر با

 پس؟ یبود چرا بهم نگفت ایحاال چه جور یاز دست تو، ول-

 .نبود از نظر خودم یمهم زیآخه چ-

 ؟یپس ردش کرد-
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تازه معلوم  ،یکرد یو عصا قورت داده که اصالً فکرشم نم دهیآدم بشدت اتو کش هی شیدید یکاش م یآره اما ا -
 .ستیبود اهل دعوا موا هم ن

 «.باشه زایچ نیاومد اهل ا یبهش نم ربد،یمثل حرکت امروز ه یعنی»بهش نگاه کردم که با خنده گفت: متعجب

گفت اما بعدشم که  ینم یزیواال اولش که زل زده بود بهم و چ»نثارش کردم که گفت: یا وونهیو د دمیخند باز
لجم گرفته بود با تمسخره  ی! منم که از حرفش حسابدیبگ دیخوا ینم یزیشما چ گهینطقش وا شد برگشته م

 «!فقط یکاف هیگفتم 

شاپ با اون حرف زدنش اما مگه از  یکاف میانگار رفته بود کهیمرت»خنده که با ادا در اوردن گفت: ریزدم ز یپق
 یکه منم بهش گفتم قطعاً به بانمک دیو بعدشم گفت شما چه قدر بانمک دنیندخ رفت شروع کرده به یرو م

کرده  می! اوف سوگند قشنگ روانگنیهمه بهم م انیاتفاقاً اطراف گهیبرگشته م ییاونم در کمال پرو ستمیشما ن
که  یکن ینگاه م یجور نیگم چرا ا یباز زل زده بهم، بهش م قهیبعد از چند دق ستین یزیکه چ نیبود تازه ا

امبل  ی کهی! مرتادیکه چه قدر بهتون م یچادر تصور کردم وا یلحظه صورتتون رو تو هی گهیمثل احمقا برگشته م
 تایشم البته منم از خجالتش در اومدم و بهش گفتم که لطفاً از واقع یکه چادر ستخوا یازم م میمستق ریغ

 «.نه تصوراتتون دیتون حرف بزن

 .دمیخند زیر

 شد؟ یخب بعدش چ-

حرف زد واال  نایکتاب و ا یسر هیچرت و پرت و درمورد  ینداشته و کل یبعدشم که گفت منظور گهید یچیه-
 .! گفتم که شوتش کردم رفتیقرار خاستگار هیبود تا  یکار شتریقرار ب

 یمعلوم نم یزیبار حرف زدن که چ هیبا  یباهاش آشنا بش شتریب یخب چرا نخواست»به لب گفتم: یلبخند با
 «.شه

 .گرفتن نگاهم کرد افهیکج کرد و با ق یو دهن لب

و خودت یباغچه  یزن لیب یلیها، بعدشم تو خ یگیم یزیچ هیمن همون دو سه ساعتم به زور تحملش کردم -
 یدختر نیآخه، باور کن سوگند تو احمق تر یکن یم تشیقدر اذ نیدونم چرا ا یبزن سوگند خانوم، نم لیب

کردم  یحتماً قبول م دمید یم وشت ربدویه یذره از جربزه و جذبه  هیبه خدا اگه فقط  دم،یکه تا حاال د یهست
 .هیهر دختر یداره ها اما باور کن آرزو ادیاخالق گندم ز ربدیبگم که ه نمیالبته ا

 ست؟ین یا گهید زی! چیاز دهنت اومد بارم کرد یممنون که هرچ-

 .کنم یم حتتیزهرمار دارم نص-

 .نگاهش کردم دلخور

 ؟یزن یاصالً تو چرا همش از اون حرف م-

 .خر رو باز کنم یخوام چشم و گوش تو یخوب آخه م-
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 :گفتم یرو گرفتم و با پلک زدن نگاهم

« ً  گهیپس د یگ یکه تو م یزیتموش کن اصالً من احمق و هر چ گهیپس د میمورد با هم حرف زد نیدر ا قبال
 «.شو الیخ یب

 .یفهم ینم گهید یشعوریبرف، ب ریبازم مثل کبک سرتو بکن ز ومدهیتو ن یبدرک اصالً، خوب-

 «تمام شد؟»کردم گفتم: یدوشم جا به جا م یکه کوله ام رو رو یجام بلند شدم در حال از

 اِ کجا؟-

 .کم درس بخونم هی دیشه فردا کالس دارم با یم رمیخوام برم باغ د یم-

 .هم بمون گهیکمه د هیحاال -

 .گهیوقت د هینه ممنون تعارف که ندارم حاال باشه واسه -

 گه؟یپس اصرار نکنم د-

 .ستین یازیممنونم ن-

 .میرفت رونیاز اتاق ب گهیبا هم د و

 شیب یکه به زور خودم رو از دست تعارف ها میاصرار کرد که شب رو بمونم و شام رو با هم بخور یهم کل عمه
 .از اندازه اش نجات دادم

بود سامان هم که طبق معمول  ونیزیتلو یسالن مشغول تماشا یخوند و بابا هم تو یاتاقش درس م یتو مامان
بابا  یجلو ز،یم یرو رو ینیبه سالن رفتم. س یچا ینیمختصر شام با س یخونه نبود. بعد از شستن ظرف ها

در  اشییاز چا یکه با خوردن قلپ تماون ور تر از بابا نشس یمبل کم یازم تشکر کرد. رو یگذاشتم که با لبخند
 یسوگند جان تئاترتون چه طور بود از نقشت راض یراست»شده بود گفت: رهیخ ونیزیتلو یکه به صفحه  یحال
 «؟یبود

اون  یتو گهیمن د یعنی... خب ی زهیچ»مِن مِن کردن گفتم: یکم هول شدم و بعد از کم هی دیکه پرس یسؤال با
 «.کنم ینم یتئاتر باز

 .دیپر پرسشش سمتم چرخ نگاه

بهتر از منه، خب منم دلم  یلیکنه که خ یقراره اون نقش رو باز گهید یکیآخه »گفتم: یظاهر یبا لبخند که
 «.بودن خراب کنم دهیخواست تئاترشون رو که اون همه براش زحمت کش ینم

 !که چه قدر هم تئاترشون رو خراب نکرده بودم البته

 .خورد شییاز چا گهیکمه د هی

 رو به جات اوردن؟ یکیاونا  ای یخودت نخواست یعنی نمیبب-
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 .نشد گهیکردن د یرو هم معرف یکینه خودم نخواستم، البته -

تونست  ی! میاما امتحانش که ضرر نداشت تو که تئاتر دوست داشت»تکون داد و گفت: یاون حرفم سر با
 «.برات باشه یتجربه متفاوت

 :محو جواب دادم یو لبخند یزدن آروم یت و با پلکحرف بابا نا خواسته دلم گرف با

 .رو تجربه کنم زیاما من دوست ندارم همه چ-

 «.باباجون ریمن برم بخوابم شبتون بخ گهیخب د یلیخ»با اون حرف از جام بلند شدم و رو به بابا گفتم: و

 .گفت یریهم گذاشتن پلک هاش همراه با لبخند شب بخ یرو با

که  یجا به جا شدم و آه یتخت کم ی. رودمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو یرو با لباس خواب راحت لباسم
رو تجربه کنم چون دوست داشتن و عشق رو تجربه  یزیخواست چ یدلم نم گهیواقعاً هم د دم؛یاز سر دل کش

 یکه حت یردم؛ به روزبرگ بتونستم به عق یفرستادم. کاش م یهزار بار به خودم لعنت م یکرده بودم و روز
که نگاه کردن به چشم  یحرف رو بزنم در حال نیاومد ا یبودم... اما نه چه طور دلم م دهیاش رو هم ند هیسا
هم  یکشوند. با متصور شدن چهره اش پلک رو یم یخمارش من رو در لحظه تا اوج لذت و سرخوش یها

 .قرارم بسته شد یب یگذاشتم و چشم ها

**** 

کالس هم نرفته بودم. البته  یخونه گذروندم و حت یرو به خاطر اون اتفاق و رو به رو نشدن با الناز تو یروز چند
شرمنده بودم  ربدیشد باهاش حرف بزنم و هنوز هم از کار ه یروم نم یلیزنگ زده بود که اولش خ یچند بار
که بود باالخره  یا یراً و با هر سختاجبا اشهکرده ب تیشکا ربدیوقت سهراب از ه هیفکر که نکنه  نیاما با ا

 هیسهراب رو  یکردن، ازش خواستم که ماجرا یو عذرخواه یاظهار شرمندگ یباهاش حرف زدم و بعد از کل
 تیخودم رو اذ یلیبرخورد رو با هام داشت و ازم خواست که خ نیبهتر شهیحل و فصل کنه که مثل هم یجور

از قبل  شتریکه زد ب ییکنه. با حرف ها ریختم به خ یجور هیرو  هیقض بزنه و فنکنم و قول داد که با سهراب حر 
که قصدش رو نداشتم اما  نیکه ازم خواست باز به آموزشگاه برگردم. با ا یخجل و شرمنده شدم مخصوصاً وقت

 .گفتم و قبول کردم یرو هوا باشه ا

 ً رو به رو بشم و باز  ربدیباز با ه دمیترس ینذاشته بودم چون م رونیهفته اصالً پام رو از باغ ب کیاون  یتو کال
کالس رو هم  یجزوه ها یخونه حبس کرده بودم حت یخودم رو تو ییجورا هیو  ادیب شیپ گهیاتفاق د هیهم 

 یمتوجه شده بودم که از قبل هم عصب مدتاون  یکرد. تو یلپ تاپ مامان ارسال م یاز بچه ها برام تو یکی
با هام حرف زده  یکردم. بابا چند بار یپرخاش م یو کل ختمیر یبهم م یحرف نیا که با کوچک ترتر شدم چر 

کردم و دلم  یم یو به درخواست بابا حرف زده بودم. همه جا احساس نا امن یبا خانم دکتر هم تلفن یبود حت
 .نمیرو بب یخواست کس ینم

انداختم که مامان  یم یرو که بچه ها فرستاده بودند نگاه ییحوصله و مغموم جزوه ها یاتاقم بودم و ب یتو
 .داخل اتاق اومد

 «هنوز مگه نگفتم آماده شو؟ یچرا نشست»بهم کرد و گفت: ینگاه
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 .گذاشتم زیم یام رو رو یگوش

 م؟یریکجا م دیاما هنوز نگفت-

 .رو به روم نشست یصندل یاون حرف سمتم اومد و رو با

 .ینرفت رونیوقته که از خونه ب یلیعوض شه، خ یو حال و هوات کم یخورب ییهوا هی میریگفتم که م-

 .امیخواد ب یاالنم دلم نم-

 .هست بگو به من یزیاگه چ ؟یو پرخاشگر شد یقدر عصب نیاصالً تو چرا ا زم،ی:آخه چرا عزمامان

 .ستین یزیچ ست،ین-

 ؟ی:مطمئنمامان

 یبشه و با لبخند شونیخواست فکر مامان هم پر یبابا و سامان رو نگران کرده بودم و دلم نم یکاف یاندازه  به
 «.بله شما نگران نباش»بخش گفتم: نانیاطم

 .زد یکردنش به صورتش، روش بوسه ا کیدستش و نزد یاون حرفم با گرفتن دستم تو با

 .میپس پاشو آماده شو که بر-

 م؟یر یکجا م دیگ یحاال نم-

 .گم ی:اول آماده شو بعد بهت منماما

عمو  یبرم خونه  میخوا ی... ممیخوا یخب، م یلیخ»گفت: دیکم تعلل و ترد هیاصرار کردم که بعد از  همچنان
 «.دتیحم

 .از اندازه گشاد شد و ناباورانه لب زدم شیکه زد ب یهام با حرف چشم

 !د؟یگ یم یم... معلوم هست چ-

 .کرد ینگاه معترضانه

 !یاینمنگو که -

 دیاصالً چرا من با ست،ین نمیاز ا ریاما غ»دستش گفتم: یدستم از تو دنیهم کردم و با کش یهام رو تو اخم
 «!اون جا؟ امیب

 .هم فشرد یرو یلب

قرار  یعنیرو بپزن قراره عازم خدمت شه  یمرتض یخوان آش پشت پا یزنگ زده، م یچون زن عموت چند بار-
معصوم و مژگان از راه دور  یمرتض یخب چون خواهرا یبود طبق رسوم سه روز بعد از رفتنش آش رو بپزن ول

 .یبهم زنگ زدن همگ یم که کلیزود تر شد، همه اون جان فقط ما نرفت گهیبرگردن د دیزود با یلیاومدن و خ
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 .کالفه فوت کردم ینفس

احترام،  یاونا هم سخت باشه، بعدشم زن عمو به شما زنگ زده اونم البد از رو یبرا دیتازه شا امیاما من نم-
 .من باشه داریمشتاق د یلیکنم خ یفکر نم

 .دیکش یپوف

خواسته  هی ،یفرار کن یقراره از مرتض یبعدشم تاک یایاصرار کرد تازه خواست که تو هم ب یلیخ چارهینه بابا ب-
 .دیهم نگاه کن یتو رو دینتون گهیکه تا آخر عمر د ستیبه معنا ن نیما او نشد ا نیداشت که با هم حرف زد یا

 :ادامه داد یتر میکرد و با لحن مال یمکث

بشه اون پسر  یهر چ نیبا هم رو به روش دیاون، به نظرم با یطور برا نیبشه و هم یبرات عاد زیبذار همه چ-
 هیقض نیا یجور هی دیو با میش یباالخره چشم تو چشم م یجور نیبده ا میتو و ما با هم رفت و آمد دار یعمر

 .بهتره یلیخ یطور نیباور کن ا م،یبسپر یرو به فراموش

دادم و  یمامان همزمان گوش م یکردم به حرف ها یم یباز رهنمیپ یکه با گوشه  یبودم و در حال ریبه ز سر
 .کردم یفکر م

طور  نیزنگ زده و هم یدلم، تازه عمه زهراتم کل زیفرار کردنا تمام بشه پاشو عز نیخوام ا یسوگند جان من م-
 !آخه چرا یدیگفت جواب تلفناش رو نم یرخساره م

حرف بزنم، باور کن اصالً اومدن من  یبا کس خوادیچون دلم نم»هم گفتم: یو با جمع کردن لب هام تو لجوج
 «.رو ندارم لطفاً مامان هیبق یها هیوشه کناگ دنینداره، من تحمل شن یبه اون جا صورت خوب

 .گفت "یبابا ا یا" کالفه

کنن که چه  یخودشون فکر م شیشه و پ یبد م یایخوان بگن اتفاقاً اگه ن یم یهمه مدت چ نیخب بعد ا-
با  دیبا یبر ینم شیرو از پ یبا فرار کردن کار ،یاز همه پنهان کرد یجور نیهست که تو خودت رو ا یمسئله ا

 .گم یرو م نایخودت ا یبه حرف هام گوش کن دختر قشنگم من به خاطر راحت یفرارت مواجه بش لیدل

 .فکر نگاهش کردم شونیو پر مغموم

 .برام سخته یول-

بهترم  زیکه همه چ دمیبهت قول م زمیپاشو عز»گفت: نانیپر اطم یمهربونش رو بهم دوخت و با لبخند نگاه
 «.نیایکنار ب دیهمه با دیایموضوع کنار ب نیا اب دیبا یشه، تو و مرتض یم

 .آروم زمزمه کردم دمیلحن پر ترد با

 د؟یکن یفکر م یطور نیشما ا یعنی-

 .طوره نیهم زمیآره عز-

 .زدم یو پلک دمیورچ لب
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 .نمیرو بب یخواد مرتض یاونم هست، دلش نم ؟یسامان چ-

 .هم قرار داد یتر کرد و چشم هاش رو رو یلب

 .ادیاون هم ب دیداره اگه تموم بشه شا یکار هینگفت تازه گفت  یزیدونم، باهاش حرف زدم چ یم-

خب پس من »گفت: یصندل یو با بلند شدن از رو دیزانوم کش یکه دستش رو رو ریبودم و سر به ز ساکت
 «.منتظرتم رونیب

 .رفت رونیبا گفتن اون از اتاق ب و

 گهیبود که د نیشد حداقلش ا یبهتر م میشد یحق با مامان بود اگه رو درو م دیهم دو دل بودم اما شا هنوز
لباس به سمت  دنیپوش یکلنجار رفتن با خودم از جام بلند شدم و برا یشدم ازش فرار کنم. با کل یمجبور نم
 نییپا. مامان دمیکردم و پوش نتخابدست لباس ساده رو ا هیحوصله و بدون وسواس  یام رفتم. ب یکمد لباس

گفت مادرجون رو  یکه مامان م یرفتم. اون طور نییخوردن پا یآب یو هول هولک فمیمنتظرم بود. با برداشتن ک
راه افتاد. در طول راه  عیسر یلیصبح موقع سر زدن بهش، با خودش برده بود. با سوار شدنم خ دیعمو حم

خواست  یکه داشتم آروم کنه و ازم م یکرد ذهنم رو از افکار مشوش یم یزد سع یکه م ییمامان با حرف ها
 .خودم رو حفظ کنم یخونسرد یطینباشم و در هر شرا یزیکه نگران چ

اضطراب و دلهره داشتم. در باز بود و  ی. حسابمیشد ادهیپ نیتوقف کرد و از ماش دیعمو حم یخونه  یجلو
بودند، رخساره  یمشغول باز یادیز یبا سر و صدا یمرتض یو خواهر زاده ها یعل ری. اممیهمراه مامان داخل رفت

بود و شامل دو قسمت  یبزرگ اطی. حدقرار داشت دور هم نشسته بودن اطیاز ح یتخت که قسمت یهم رو هیو بق
 ریاش هم با زدن آفتاب گ گهیو قسمت د اهیداشت از انواع گل و گ یلیطو یقسمتش باغچه  کیشد؛  یمجزا م

 تاریگ یصدا شهیتخت نشسته بودند و مثل هم یاختصاص داده شده بود. دور هم رو نیپارک ماش یبرا یضیعر
 رمیمن م»گفت: ی. مامان دستش رو پشتم قرار داد و با لبخنددیسر  یبچه ها با هم، به گوش م یو هم خوون

 «توجه نکن باشه؟ ینره به حرف کس ادتیرو هم که بهت گفتم  ییزایبچه ها، چ شیداخل تو هم برو پ

 .تکون دادم یسر

 .اوهوم باشه-

به سمت بچه ها رفتم اما هم چنان  قیچند نفس عم دنیرفتن مامان به داخل خونه من هم بعد از کش با
تر رفتم  کیکه نزد نیهم یتونه داشته باشه ول یم یچه واکنش دنمیبا د یدونستم مرتض یاسترس داشتم و نم

ً یشدم دق بتشیغ یمتوجه   !یهمه بودن به جز خوده مرتض قا

دست هاش بود. سالم کردم که  نیب تاریکه مشغول خوندن بود چون هنوز هم گ یهم بود و مثل ا ربدیه یحت
 !امیکرد من هم بخوام ب یفکر نم دیکه شا ربدیاول از همه هم نگاه متعجب و ناباور ه دینگاه ها سمتم چرخ

 نیلب هام اومد و هم یرو تیرضا یاز رو یسالم کردند و با استقبال گرم بچه ها رو به رو شدم که لبخند یهمگ
 یهم بود که ب نای. ممیبود دهیرو ند گهیاون دو سه هفته اصالً هم د یو زهره که تو میمر یطور اظهار دلتنگ

آش آماده شده بود و بچه ها هم، هم  ونچ میبود دهیرس ریکم د هیکه  نیتوجه مشغول خوردن آش بود مثل ا
تخت نشستم که رخساره  یو خنده مشغول خوردن بودند. کنار رخساره لبه  شونیزمان با بساط آواز خوون
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 یچه آش نیبخور بب»دهنش گفت: یبا لبخند و مزه مزه کردن آش تو میآش رو جلوم گذاشت و مر یکاسه 
 «.شده

اون  ونیکرد. م یبه دست همچنان جا خورده نگاهم م تاریافتاد، گ دربیاون حرف ناخود آگاه نگاهم به ه با
خواست من اون جا  یدلش نم یلیاومد که اون هم خ ید؛ بنظر مپر اخم به ابرو هاش افتا یتعجبش گره ا

هم جولون  یبود و حساب تهتخت نشس یکه باال نیکرد. حس ینم تیموضوع اصالً احساس رضا نیباشم و از ا
 :دیبه من پرس داده بود رو

 کو پس؟ یسام نمیبب-

 «!خان داداشتون دهیزنم جواب نم یواال زنگ م»کردم که گفت: یخبر یرو به باال انداختم و اظهار ب یا شونه

 .کرد ربدیدر ادامه رو به ه و

 .خان شروع کن ربدیخب بفرما ه یلیخ-

مغرورانه و البته پرخنده  یگرفتن و ژست افهیبا ق نیکرد که حس یمهبوت و اخمو همچنان جمع رو نگاه م ربدیه
 یشونو م یا قهیکج سل نینبودن البته که ا یمن راض ییطال یاز حنجره  یلیکه بچه ها خ نیمثل ا»گفت:

 «!رسونه، واال

 .دیخند زیتمسخر آم رخساره

 .گوشنواز تره من که بزور تحمل کردم یلیتو خ یغارغار کالغ از صدا یباور کن صدا-

 .کرد یرخساره خنده ا درجواب

 .خانم ونایبهتره ف یلیخش دار تو که خ یباشه از صدا یهر چ گهید یلیخدا وک-

هم  نیکه ا نیشروع کنه. مثل ا ربدیکردند که زهره ازشون خواست ساکت باشند و اجازه بدند که ه یکل م کل
رو گرم تر کنه که البته هر  یگرمش اون دور هم یبا صدا شهیجمع هامون هم یتو ربدیرسم شده بود که ه هی

 نیدست هاش جا به جا کرد و بعد از ا یرو تو تاریگ یموند. کم یمن م یبرا یتلخ کیدفعه از اون صدا فقط 
خودشه به من چون نگاهش  یکردم اون ترانه حرف ها یکرد شروع به خوندن کرد. احساس م یکه بهم نگاه

 .شد یم یباره خال کیکرد و با هر نگاه ته دلم  یه مکه پر از حرف بود و موقع خوندن فقط من رو نگا

 نشنوم یکنم حرف تو از کس یدعا م یدفعه ه هر

 ترم ونهید نمیبیباز م یشیتکرار م یباز تو ه اما

 میتو بد حال احوال میخال یاز خوش سردمو

 ریاون نگاتو ازش پس بگ ریاز تو دستاش بگ دستاتو

 ...رینگاتو ازش پس بگ اون

 هنوز خوامشیدلم بسوز آخ دلم بسوز دوستش دارم و م یا
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 ...باشه یبا کس گهید خوامیچشماشه نم شیهنوز دلم پ من

چهره اش  یناگهان رییرو از تغ نیبود و ا ختهیمن بهم ر دنیشد به جونم، انگار باز با د شیپر از غمش آت یصدا
من رو  یآدم نیخوردم؛ همچ یاز قبل حسرت م شتریکرد و ب یکشنده اش بهم نگاه م یمتوجه شدم. با نگاها

که  نیا یو نگاهم رو برا خوندیبشم. همچنان م کیتونستم بهش نزد ینم یدوست داشت و منه احمق حت
همون لحظه بود که صدا هم قطع  یگرفتم و تو ه،یبغضم به گر لیاز تبد یریجلو گ یجلب توجه نشه و برا یلیخ

. بچه ها شروع به اعتراض کردند. شونیبود و پر نیغمگ دم؛یباز سمتش کششد و آهنگ نصفه موند. نگاهم رو 
 :دیپرس نیسحوصله نفسش رو فوت کرد که ح یکالفه و ب

 ؟یشد چرا قعطش کرد یاِ چ-

 «.حوصله ندارم الیخ یب»رو به طرفش گرفت و دمق گفت: تاریگ

 .بده بزنم یخودت گفت شیپ ی قهی:اما چند دقنیحس

 «.بود شیپ ی قهیچند دق یاون واسه »حوصله تر گفت: یب

کرد، حاال بعد  خیکه  دیحاال هم آشتونو بخور گهیخب اصرار نکن د»گفت: نیهم مداخله کرد و رو به حس میمر
 «.خونه یکه واسش خاطره بشه بازم م نیا یهم اومد برا یخوده مرتض یاز خوردن آش و وقت

لحظه  هینداشتم و مشغول خوردن بودم که  دنیهم به پرس یلیو تماکجاست  یدونستم مرتض یهم نم هنوز
 یدلم م شهیکرد که من هم مثل هم یبهم نگاه م یزیطور تمسخره آم هیدونم چرا اما  یافتاد، نم نایچشمم به م

 :دیپرس نیکه رو به حس تم،زهره نگاه پر از انزجار و نفرتم رو ازش گرف یاش کنم. با صداخواست خفه

 اصالً؟ دمشیکجا رفته ند یگم پس خوده مرتض یم-

فکر کنم داداشمون از »کرد و گفت: یخنده ا دیکش یکاسه رو هورت م یکه تند تند آش تو یدر حال نیحس
 «.شه یخواد سرباز فرار یاالن م

نسبتاً آروم که همه  ییکه از چشمم پنهون نموند با صدا یبه من کرد و با پوزخند ینگاه مین نایاون حرف م با
 «.یپناه اورده طفل یدادن، تازه به سرباز یهم فرار شیطور نیرو هم چارهیب»گفت: دندیشن

دستم خشک شد. آب دهنم رو با دلهره فرو دادم، به  یدهنم برده بودم تو کیرو که نزد یکه زد قاشق یحرف با
منظورش شده  یمتوجه  یهمگ ایثابت شد. گو نایم ینگاه خشم آلودم رو یا قهینگاه کردم و بعد از دق هیبق

گوش کنم و آروم باشم و خودم  امانم یها هیکردم به توص یم یبود اما سع یعصبان یلیکه خ نیبودند و با ا
دادند.  یم هیطعنه و کنا یگفت و حرف هاش همه بو یم یزیچ هیمگه دست بردار بود مرتب  یرو کنترل کنم ول

که  نیالبته با ا ستین یآدم نیهمچ یخان مرتض نیحس»ض کنه با خنده گفت:بحث رو عو نکهیزهره واسه ا
 یبه درد تو م شتریب یعنیصدق کنه  یاما فکر نکنم در مورد مرتض قمکنه و مواف یپسرا رو آدم م یسرباز گنیم

 «.خوره

 :نگاهش کرد یمعترض و شاک نیکه حس دنیاون حرفش همه شروع کردن بخند با

 .دنیزهرمار رو آب بخند-
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 .دیخند زیر زیر زهره

 بهت برخورد؟ هیچ-

اگه من  یگیبعدشم زهره خانوم تو نم»نشستنش رو عوض کرد و با لحن مسخره و خنده دارش، گفت: ژست
 یریپذ تیکه من اصوالً آدم مسئول دیدون یکنه؟ م تیریمد یدانشگاه رو ک چارهیب یدخترا نیا یبرم سرباز

 «.کنم ینم یوقت شونه خال چیهام ه تیمسئول ریهستم و از ز

 یمورد رو خوب اومد هی نیا»و تکون دادن سرش گفت: میمال یهم که تا اون لحظه ساکت بود با لبخند ربدیه
 «.کنم یم دییو من بشدت تأ یخودتو به طور صدرصد نشون داد تیکار احساس مسئول نیا یچون واقعاً تو

با لحن  ربدیبا اشاره به ه دیکش یم رونیب نشیج شلوار بیج یاش رو از تو یکه گوش یهم درحال نیحس
 دهیمن بوده و د یشاهد تمام زحمات و تالشا ربدیخوده ه ،ینیشاهد ع نمیبفرما ا»گفت: یخنده دار و بامزه ا

 « ...خطرناک و یخودم در برابر گرگ ها تیمعصوم رو مورد لطف و حما یاون همه بره  یکه چه طور

بسه کم چرت و »بهش پروند و با تکون دادن سرش گفت: یبا پا لگد ربدیکه حرفش تموم بشه ه نیقبل از ا و
 «!؟یو حفاظت کن تیحما یخوا یم یو در برابر ک یاون وقت از ک ،یپرت بگو، بعدشم تو خوده گرگ

 «.بگو واال نویهم»حرفش رخساره هم با خنده گفت: دییتأ در

 گهید»گفت: ربدیرو به ه زونیآو یمعترض و با لب و لوچه ا نیحسکردن که  دنیها باز شروع به خند بچه
 «.خان ربدیه اتیباز یوحش نیخراب نکن با ا تتویحما

 :اش ادامه داد یگوش یشدن به صفحه  رهیدر ادامه با گرفتن نگاهش و خ و

 .زده بشیغ هویکجا  نمیبب رمیرو بگ یسرباز فرار نیا یشماره  دیحاال هم بذار-

دستش گرفته بود و آروم آروم آش  یآش رو تو یکه کاسه  یدرحال میمشغول شماره گرفتن شد که مر نیحس
 یچون دفترچه  فه،یکه با عمو رفتن اداره نظام وظ نیرفت بگم مثل ا ادمی»گفت: دیکش یداغش رو هورت م

 «.حاال انیداشت رفتن اونو حلش کنن م یمشکل هی یمرتض

 یدستش بود و قاشق هم تو یاش تو یگوش یکه نگاهش به صفحه  یزد و در حال یپوزخند نایاون حرف م با
 «.ادی ینم گهیاگرم بخواد هم د دیباور کن»اش، گفت: گهیدست د

 ً  .برام نازک کرد یشده بودم که پشت چشم رهیبهش خ زمیمتوجه بودم که منظورش با منه و با نگاه تند و ت کامال

 هست سوگند جون؟ یمشکل-

پر  یکرده بود. با چشم ها میعصب یشد و با رفتارش بد جور ینزنم اما نم یخودم رو گرفتم که حرف یجلو یلیخ
 .از خشمم نگاهش کردم

 .بگو یدار ینه، اما تو اگه مشکل-

 «.دونم یتو رو نم یندارم ول ینه من که مشکل»لج دارش نگاهم کرد و گفت: یلبخندا با
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آروم باش، باهاش دهن »داد و کنار گوشم گفت: یخواستم جوابش رو بدم که رخساره دستم رو فشار آروم یم
 «.زهیبه دهن نشو نذار بهمت بر

 ستین یازیراحت بگو ن یلیهست خ یزیاگه چ»بدون توجه به حرف رخساره با حرص و نگاه مغضوبم گفتم: اما
 « ...و یکن تیقدر خودتو اذ نیا

صاحبش  نیزم یفحشو بنداز گنیاصالً راست م»گفت: یمسخره ا یم نشده بود که با خنده حرفم تمو هنوز
 «.داره یخودش برش م

شده بود  یجد یهم که حساب نیدر آروم کردن جو داشتند. حس یما بودند و سع یها شاهد مشاجره  بچه
دفعه با من  نیروع نکن چون ادوباره ش گه،یبسه د نایم»به چهره اش گفت: یبا اخم نایمداخله کرد و رو به م

 «.گفته باشم یطرف

البته  نیدوباره همه به من حمله ور شد هیچ»چرخوند و گفت: نیو پرحرص نگاهش رو به سمت حس یشاک
 «.دیازش دفاع کن یطور نیا دمیکه خانوم داره با یحق به جانب ی افهیبا ق نیحقم دار

متوجه  هیداشت بق یکه سع یلب طور ریشد ز یکج و حرص درار مشغول خوردن م یکه با لبخند یدر حال و
 «!یمرتض چارهیشده، هه ب یزیاصالً نه انگار که چ»بشند گفت:

ً یدق بود و با صورت پر اخمش به  یاون هم عصب دهیکش ربدیهمه متوجه حرفش شده بودند و نگاهم سمت ه قا
 نایبه م ضیکه با غ یدر حال نیبرآشفته از جام بلند شدم که حس بودم و ختهیکرد. باز هم بهم ر یمن نگاه م

اصوالً حرف  ناینکن چون م شگو نیا یبه چرت و پرتا الیخ یب نیسوگند بش»خطاب به من گفت: زدیتشر م
 «.زنه یم ادیمفت ز

 یفکر یبا ب یو عصب نیاز کوره در رفته بود از جاش بلند شد و خشمگ یکه حساب یهم در حال نایاون حرف، م با
 «!داده ینکنه به توهم قول یتو هم طرفدارش شد هیچ»تمام گفت:

صورتم  یاشک پشت سرهم رو ینگاه کردم قطره ها ربدیقورت دادم و به ه یکه زد آب دهنم رو بسخت یحرف با
 .باره رنگ صورتم جا به شد کیسر خوردند و 

 یتمام از جاش بلند شد و پر حرص و غضب آلود از البه ال تیباره و با عصبان کی یبا خشم ربدیه نایحرف م با
 :دیشده اش روبهش غر دیکل یدندون ها

 .احمق یدختره  یگیم یدهنتو ببند و خفه شو. بفهم چ-

خوبه »و گفت: دیخند یعصب نایدست م یتو عیسر ادینمونده بود باال ب یزیچ گهیرو که د ربدیدست ه نیحس
 «.خانومن، به توچه اصالً، هان به تو چهمدافع  لیجا همه وک نیواال ا

 ادهیز یدار گهید نایم»گفت: یهم گذاشتن پلک یکرد خشمش رو کنترل کنه با رو یم یکه سع یدر حال نیحس
بهت نگفتم فقط به خاطر عمو بوده اما حواست به حرف زدنت باشه واقعاً بفهم  یزیتا االنم اگه چ یکن یم یرو
 «.ادیاز دهنت در م یچ
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تخت برداشتم که به کاسه آش  یرو از رو فمیک اهویتوجه به اون ه یها مشغول مشاجره و بحث بودند و ب بچه
شکستن کاسه  ی. از صدادندیباره ساکت شدند و به سمتم چرخ کیافتاد. همه  نیزم یبرخورد کرد و کاسه رو

رو نگاه کردم،  نیزم یروو  ستادمیمات و مبهوت سر جام ا یچند لحظه ا یشوکه شده بودم، واسه  یحساب
با دور شدن از اون جمع خودم رو داخل خونه رسوندم.  عیو سر دمیو باالخره به خودم جنب دمیکش ینفس تند

بود  ستادهیا یخونه سمت مامان که گوشه ا یپس زدم و بدون توجه به شلوغ جیدگرگون و گ یاشکم رو با حال
 :دیکرد نگران و جاخورده پرس یکه تلفن رو قطع م یدر حال لماون حا دنیزد رفتم. با د یو با تلفن حرف م

 ه؟یچه حال نیشده سوگند ا یچ-

 .دهنم جا گرفتند یو سخت کلمات تو دهیبرد دهیبر

 ...چییس.. سو-

 :دیتر از قبل پرس دلواپس

 شده؟ یگم چ یم-

 .و باز تکون دادمرو به خودم جلب نکنم آروم و ملتمسانه لب هام ر یکردم توجه کس یم یکه سع یحال در

 .کنم یخواهش م رمیوگرنه خودم م نیبد چوییمامان لطفاً سو-

 .رو به طرفم گرفت چییبرد و سو فشیک یبالفاصله دستش رو تو دیاون همه مصمم بودنم رو د یوقت

 .منتظر باش نیکنم، تو ماش یفقط بذار از زن عموت خداحافظ امیپس منم م-

 نایاومدم. بچه ها همچنان در حال بحث بودند و زبونِ دراز م رونیرو گرفتم و ب چییسو یا گهیحرف د چیه بدون
که درنگ کنم سمت  نی. بدون ادیرس یهاش همچنان به گوش م یافتاد و صدا و حاضر جواب یکه اصالً از کار نم

 هیاز ثان یبه طرفم اومدند و در کسر هو رخساره از پشت سر صدام زدند و بالفاصل نیدر حرکت کردم که حس
 ؟یریم یکجا دار-. ستادیدست به کمر مقابلم ا نیمانع راهم شدند. حس

 نیح... حس»لرزونم گفتم: یو با صدا یخشک شده بود و به سخت یرفته بود و آب دهنم حساب لیتحل صدام
 «.کنم برو کنار یخواهش م

 .نگاهم کرد نگران

ً  هیچه حال نیلرزه ا یصدات چرا م-  .اصال

 یآروم که شد مینیگوشه بش هی میسوگند بر»دستش با خواهش و اصرار گفت: یهم با گرفتن دستم تو رخساره
 «.برو یکه خواست ییبعد هر جا

 .شد یم نییبه تنم افتاده بود و نفسم به شدت باال و پا یلرزش تیهمچنان مشغول بحث بود. از عصبان ربدیه

 :سرتکون داد دستم شده بود و ناباور یتو چییسو یمتوجه  نیحس

 !ینیحالت پشت فرمون بش نیبا ا یخوا ینگو که م-
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 .رفتن که رخساره مانع شد یبودم برا مصم

 .دهیم تیبه اونو و چرت و پرتاش اهم یآخه ک ه،یکارا چ نیسوگند ا-

بدون  یاومد و بعد از تعلل یبه طرفم م نایافتاد که اون هم بعد از اتمام بحثش با م ربدیاز پشت سر به ه نگاهم
دادم  یشتریزد. به پاهام سرعت ب یمرتب صدام م نیهم مثل رخساره و حس ربدیتوجه از کنارشون رد شدم. ه

 یحرکت کردم. نم عیسر یلیکردنش خ نکوچه بود رسوندم، سوارشدم و با روش یکه تو نیو خودم رو به ماش
 نایهم اجازه داده بودم که اون م صورت پر هرمم. باز یشد رو یلیو اشک س رمیام رو بگ هیگر یتونستم جلو

 ختمیر یکه اشک م یخورد شده بودم؛ محکم و با حرص در حال یحساب هیبق یناراحتم کنه باز هم و جلو یعوض
خواستم جواب  یصفحه بود اما نم یرو ربدیخورد. اسم ه یزنگ م رتبام م یفرمون زدم. گوش یرو یضربه ا

 .کردم یبه قصد برگشتن به باغ حرکت م ابونیخ یتو یادیبدم و با سرعت ز

 یبغل، متوجه  ی نهیبه آ یو با نگاه یلحظه ا یجاده باغ در حال حرکت بودم که برا یبا سرعت تو همچنان
پدال گاز گذاشتم، محکم فشردمش و سرعتم رو  یپام رو رو نشیماش دنیشدم که پشت سرم بود. با د ربدیه
 .ربدیزد و ه یممامان زنگ  ونیدر م یکیخورد؛  یزنگ م ام همچنان پشت هم یکردم. گوش شتریب

شدم که از رو به رو  ینیماش یمتوجه  میتار و اشک دیاون د ونِ یآن م کیتار کرده بود و  یرو حساب دمید اشک
چرخوندم و محکم  یفرمون رو به سمت رهیصورت نگ یکه برخورد نیا یاومد؛ هول و دستپاچه برا یبه سمتم م

با ضرب به فرمون  میشونیباره پ کیام جا به شدم و  یصندل یرو یترمز کردم که به خاطر شدت ترمز تا ارتفاع
کرده بود و دست  دایپ یترسناک لرزش جانِ یشد. دلم از ترس و وحشت پر شده بود و لب هام از اون ه دهیکوب

 .اندازه سست شده بود یو پا هام ب

فرمون برداشتم.  یبه دلم انداخته بود سرم رو از رو یشد و ضعف یام م یشونیکه باعث سوزش پ یو با درد آروم
برداشته بود و خون قطره قطره از کنار  یابروم خراش یزدم. باال یام با درد پلک محکم یشونیاز سوزش مجددِ پ

مخصوصش  یو جا نیسقف ماش یودستمال که ت یخورد. دستم رو سمت جعبه  یصورتم سر م یچشمم رو
اون حال  دنیخم کردم؛ با د نییجلو رو به سمت پا نهی. آدمیکش رونیرو ازش ب ینصب شده بود بردم و دستمال

گرفت و اشک تلخ و  یشتریام شدت ب هیبه گلوم هجوم اورد؛ گر یبغض به طرز وحشتناک نه،یآ یخودم تو
فرود اومدن  یکرد و سوزش چشم هام برا یم رو مچاله ودموج یچارگیگونه هام حرکت کرد. حس ب یدردمند رو
و ناتوان شده بودم، چرا اجازه داده بودم اون همه  فیشد. آخه چرا اون همه ضع یم شتریتلخم ب یاشک ها

 ...نکرده بودم یلهم کنن و آزارم بدند چرا از خودم دفاع

 .فرمون ضربه زدم یار روب نیهم، پشت هم و محکم با کف دو دستم چند یدندون هام رو دنییو سا هیگر با

 !آروم شدن بود یهم برا یمگه راه اما

 ...سوخت یگرفتم، چرا قلبم اون همه م یقرار نم چرا

حالم رو بدتر کرده بود  نیماش یبزرگ تر بسته شده بود، فضا یداشتم و راه گلوم از بغض یدیشد یخفگ حس
مامان متوقف شد و  نیپشت ماش یبا فاصله ا ربدیه نیشدم که همون لحظه ماش ادهیو با فشردن قفل در، پ

و آشفته به سمتم اومد. از اومدنش جا خورده بودم، رو  مهیشد و سراس ادهیپ عیسر یلی. خستادیاز حرکت ا
شدنش بهم دستش  کینداشتند. با نزد یکه تمام ییها هیگذاشتم و گر نیماش یازش برگردوندم و سرم رو رو
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 کی یچرخوند و تو یوحشت زده و نگران چشم دنمیخودش چرخوند؛ با دچنگ بازوم شد و من رو به سمت 
 دیبغلش کش یمن رو تو عیسر یلیشد خ یم نییپا وکه نفس پر استرسش باال  یکننده در حال ریحرکت غافلگ

 کهیکردم ت یمحکمش، حس م دنیاش چسبوند. وجودم خورد شده بود و با اون به آغوش کش نهیو محکم به س
 یاون آغوش یاورد؛ حل شده بودم تو یام فشار م نهی. نفسم متالطم به سدهیام باز بهم چسبخورد شده یها

وجودش در حال  یحصار آغوشش بودم هق زدم. از گرما یتو ینداد و در حال مونما هیآرزوم بود، گر تیکه نها
عطر تن و آغوش مردونه  سوختن بودم و همچنان محکم من رو به خودش چسبونده بود. مردم اون لحظه از

 ینیب ینفس تو کیاش فشردم و عطرش رو  نهیرو باز بهم برگردونده بودند؛ محکم سرم رو به س تیاش که امن
 کی یو اون همه حسرت و دلتنگ دیلمس کردن اون آغوش داشتم خواب یاون مدت برا یکه تو یعطش دم،یشک

 .به اون همه حسرت دنیفرجام بخش یشده بود برا یو حال مشوشم بهانه ا هیگر د؛یپر کش فمیباره از تن نح

 .شد کنار گوشم زمزمه کرد یکه حصار دست هاش تنگ تر م یاش در حال یو پر از نگران نیغمگ یصدا با

 .نکن دورت بگردم هیگر رم،یم ینکن سوگند که من م هیگر یجور نیا-

خواست ازش جدا شم و  یه گوشم رو پر کرده بود. دلم نمک ییبهشت آغوشش، با حرف ها ونیگرفتم م گُر
که ازش دور بودم و  ییموقع ها یتونستم عطرش رو برا یشدم، کاش م یکاش تا ابد حبس اون آغوش م

قاب  تمتونس یقشنگش رو م یو با تمام جودم نفسش بکشم، کاش اون چشم ها رمیدلتنگ، ازش قرض بگ
 .ذوبم نکنن یاون جور دنشونیحسرت د گهیدلم بزنم که د واریو به د رمیبگ

 ...یواه یکاش ها یاز ا یبودم و هجمه ا من

کرده بود. آروم از خودش جدام کرد و در  دایپ یفیام پرش خف نهیام گرفته بودم و سسکه سکه ادیز ی هیگر از
 یو چشم ها دمیو آشفته نگاهم کرد. مثل بچه ها لب ورچ نیدستش گرفته بود غمگ یکه بازوم هام رو تو یحال

شده بود، گرفتم و بهش نگاه کردم.  اهیس یاشک یو پر از لکه ها سیرنگش که خ دیسف رهنیام رو از پ یاشک
 .هم گذاشت و با فشردن بازوهام سخت لب زد یچشم هاش رو رو

و زمانو  نیکه اگه طاقت و تحملم طاق شه به خدا قسم زم یبا کارات؟ نکن... نکن لعنت یمنو بکش یخوا یم-
 .ارمیاش در م یاشکاتو سر باعث و بان یدونه دونه  یدوزم و تالف یبهم م

رفت. نگران به  یکه توش حل شده بودم ذره ذره به خورد وجود سر تا پا دردم م یبودم و مسکنِ آغوش آروم
 :نگاه کرد میشونیپ یزخم رو

 .مارستانیب میبر دیبا-

رفتم و سوار شدم که بالفاصله پشت  نیجه به حرفش سمت ماشتو یفرستادم و ب رونیب یرو به سخت نفسم
دستش  دنیداد و با کش رونینشست. آشفته خاطر و درهم نفسش رو ب نیسرم اومد و اون هم داخل ماش

خودت  فکراگه به  ادیسرت م ییوقت بال هی یگینم»گفت: ،یا قهیچند دق یو شکستن سکوت یشونیپ یرو
 « ...باش هیالاقل به فکر بق یستین

 .کرد و نفس گرفت یمکث
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و زنده  تا بهت برسم، مردم رونیام زد ب نهیخود خواهم آره، ب... به فکر من باش، به فکر من که قلبم از س-
گوش  یمفت اون عوض یآخه تو چرا به حرفا دم،یکوب نیدو سه بار به چند تا ماش یجا اومدم حت نیشدم تا ا

 یتو گوشش م یا دهیچنان کش شد یمانع نم نیکه اگه حس یطور منو چزوند میآره حرفش بدجور ،یکن یم
 .که نتونستم و نشد فیخوابوندم که هوش از سرش بپره اما ح

 دنیکردم. با د یچرخونده بودم با سکوت گوش م شهیکه صورتم رو سمت ش یزد و من در حال یحرف م اون
بهم  یخوا ینم یحت یعنی ؟یو ازم برگردوندچرا صورتت»نرم، گفت: یآروم تر و ِشکوه ا یاون سکوتم با لحن

 «.بگو یزیچ هیسوگند  ؟ینگاه کن

مردونه و داغش وجودم رو قلکک داد.  یهمچنان ساکت بودم که حس لمس کردن چونه ام با دست ها یول
 ید. تاش نهیهول و مضطربم قر یچشم ها یاش تو یوحش یصورتم رو به طرف خودش چرخوند و چشم ها

 .کم جون باال انداخت یابروش رو با لبخند

 .مارستانیب میبر یکن یجا بمونم قبول نم نیکه اگه تا صبح هم ا یدونم اون قدر لجباز یم-

خشک  مهیپاک کردن خون ن یو دستش رو برا دیکش رونیب نیرو از سقف ماش یحرف دستمال گونیبعد از ا و
رو نداشتم. با اون کارم  یکیرو برگردوندم؛ طاقت اون همه نزد عیصورتم اورد که سر کینزد امیشونیپ یشده 
سوگند بقرآن خسته شدم  کنم؟کار  یچ گهیکار کنم هان؟ د یچ»گفت: یزد و با کالفگ یو متالطم پلک یعصب

 «آخه؟ یکن یم یطور نیچرا با من ا

بارون زا شروع  یحرف هاش مثل ابر ها دنیشنداشتند و با  دنیبار یرو برا یاشک یهام هنوز قطره ها چشم
 :دوباره ام شده بود و با لحن پر التماسش درمونده زمزمه کرد هیگر یبه بارش کردند. متوجه 

 .نکن وونمید شتریب نیتو رو خدا از ا-

زد.  یدور و ورم بال بال م شونیو پر یکه اون جور یکردم، در حال یم تشیخودم متنفرم بودم که اون همه اذ از
ام،  یشونیبه زخم پ یدستش و بعد هم نگاه یبه دستمالِ تو یصورتم رو آروم به سمتش چرخوندم که با نگاه

 یکه اعتراض نیبار بدون ا نیشد و ا امیشونیتر اومد و سمت صورتم خم شد؛ مشغول پاک کردن خون پ کینزد
. سرم دمیشن ینامنظم قلبش رو هم مضربان  یصدا یبود که حت کیبکنم بهش اجازه دادم. اون قدر بهم نزد

تلخ  یکرد با لبخند یکه زخمم رو پاک م یبودم. درحال رهیداده بودم و بهش خ هیتک یصندل یرو به پشت
 «.یبود کردهکار رو واسم  نیبار تو ا هیقبالً »گفت:

 .تابم بود یدرست امتداد نگاه ب نگاهش

کرد و دلم  یعطرتم آرومم م یبو یتو پر شده بود، حت یکه اتاقم از بو یاتاقم، اون شب یاون شب تو ادته؟ی-
 ...کنم، ازت تشکر کنم شیتونستم نفسش بکشم و زندگ یکه تا چند روز م یخواست به خاطر اون عطر یم

 .صورتم زد یتلخ تر از قبل تو یلبخند

ورده بود، اون لحظه ها اصالً تو تابم سر خ یقلب ب یرو فتیظر یو دستا یکه جلوم زانو زده بود یهمون شب-
قرار تاب اون همه  یکردم که هر آن ممکنه قلبم از جا کنده بشه چون اون قلب ب یحال خودم نبودم احساس م
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و منم  ینیجا رو به روم بش مونخواست اون شب تا صبح ادامه داشته باشه و ه یرو نداشت، دلم م جانیه
 .شه یتوشون خالصه م میکه زندگ ییچشما نیا یفقط نگات کنم و غرق بشم تو

از کف  اریکردم آروم باشم و باز اخت یم یبه پا کرده بود و سع ییدلم با حرف هاش بلوا یزدم؛ تو یآروم پلک
شده  زمیشد؛ چشم هاش همه چ رهیبه چشم هام خ یلحظه ا ینکنم. با گفتن اون جمله برا ییپروا یندادم و ب

کرد. آروم دستش رو به طرف  دایراه پ تمصور  یپلکم افتاد و رو یاشک رو یبود و با نگاه کردن بهشون قطره ها
 هی ایدستش پس زد و پاک کرد. خواب بود  یصورتم رو با گرم یصورتم اورد که چشم هام رو بستم. اشک رو

 !ا؟یرو

 !تونست قشنگ باشه یحد نم نیهم تا ا ایرو هی یحت اما

منقبض  یاش نگاهش رو گرفت و با چهره ا یصندل یرو یریگ یاو با ج دیدستش رو عقب کش یا هیاز ثان بعد
 .رو به رو شد رهیخ

و  ینگفت یزیاما چ دمیپرس لشویازت دل ،یکرده بود هیگر یکنن، اون شبم کل یم تمیگفته بودم که اشکات اذ-
تونستم  ینم گهیفکر کردم د یلیهم نذاشتم، نتونستم بخوابم خ یمن اون شب تا خوده صبح با فکر تو پلک رو

 ...رمیخودم و بگ یجلو

 .تر از قبل کلمات از دهنش خارج شد سخت

من  یبرا میتصم نیکه بهت گفتم ا یو تحمل کنم، همون طور نمیبب ینتونستم هر لحظه بودنت و با مرتض-
 یچیکه ه نویا یگرفتن س... سامان برام راحت نبود سوگند، به خدا که نبود کاش بفهم دهیراحت نبود، ناد

شناختمت  یوقت دمت،ید یاز وقت نبزنم و از کنار حسم رد شم اما نشد چو دتویخواستم ق یلیام آسون نبود، خبر 
 یعذاب لعنت نیتو و ا یشده بودن، رفتارا یقاط ینداشتم؛ شب و روزام به طور وحشتناک یعاد هیزندگ هی گهید

کنم  یتو چشماش نگاه م ی... وقتگهیطرف د هیطرف، روبه رو شدن با سامان و تو چشماش نگاه کردن از  هیاز 
و بازم به  ادیاما باز فکر تو مثل جنون سراغم م رمیخوام بم یم لحظهو اون  دهیبهم دست م یبد یلیحس خ

 .دمیوقاحتم ادامه م

رمق  یب یرو ساکت شد و بعد از اون با لبخند یا قهیگذاشتم. چند دق یو محکم چشم هام رو رو دمیگز یلب
 .بهم انداخت ینگاه مین

 ....یدیبهم گوش م یاعتراض چیو بدون ه یحرف چیکه بدون ه هیبار نیاول نیا-

اش نگاه کرد و با تَر کردن لب اش شروع به زنگ خوردن کرد. به صفحه  یحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز
 «!سامانه»گفت: یهاش و لبخند تلخ

 .جواب داد یا هیهم فشردم و بعد از ثان یاون حرفش دست هام رو محکم تو با

 !؟یدیتو از کجا فهم م،یمنه تو راه باغ شیالو؟... جانم... آره پ-

-... 

 .میزن یبگو نگران نباشه. باشه بعداً حرف م ییبرمش باغ نه خوبه به زندا یآهان، م-
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-... 

قطع کنم  دیسامان فعالً با نیبب ست،ین یزینشده گفتم که خوبه، صدام؟ نه چ یزینه منم خوبم نه به خداچ-
 .نمتیب یتو باغ م

شد و با  ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیسرخ خ یکه انگار نفس کم اورده باشه با چهره ا یرو قطع کرد و طور یگوش
که  یشدنش رو موقع تیکه چه قدر براش سخت بود و اذ ی. وادیکش یقینفس عم رهنشیپ ی قهیباز کردن 

حال  نیو با ا دیکش ی. اون هم درست مثل من عذاب مدمید یخودم م یزد با چشم ها یبا سامان حرف م
آروم شد سمت در  یکم یوقت قهیتونستم از اون عذاب کم کنم. بعد از چند دق یتونستم بکنم و نم ینم یکار

 «.نمیش یشو من م ادهیپ»باز بود خم شد و گفت: مهیکه ن نیماش

 .لب هام رو تکون دادم فیاز ته چاه آروم و خف ییصدا با

 .ستین یازیتونم ن یخ...خودم م-

 .شو ادهیشه لطفاً پ ی:نه نمربدیه

 .تونم برونم یم-

 ...:اماربدیه

 ادیو ازم قول گرفت که آروم برونم و خودش هم پشت سرم م رفتیلجاجت و مصمم بودنم به اجبار پذ دنید با
 دیتر اورد و پرس کیرش رو نزدکردم که س دییکه مواظبم باشه. با تکون دادن سرم تأ

 ؟یخوب یمطمئن-

 .هم گذاشتم یرو پلک

 ...جا برو نیاز ا-

 .هم فشرد یرو لب

 .رمیکه نم یدون یم-

حرکت کردم و اون هم پشت سرم آروم به راه  ربدیرو بست و رفت. جلو تر از ه نیگفتن اون حرف در ماش و
کرده بودم و چه قدر تونسته بود آرومم کنه. ناخواسته دستم  یرو کنارش سپر یخوب یافتاد. چه قدر لحظه ها

 !پر هرمش اشکم رو پاک کرده بود یرو به طرف صورتم بردم؛ با دست ها

از  گهید یخواب بودم حت هی یلبم جا خوش کرده بود. انگار تو یبعد از لمس تنش گوشه  شهیمثل هم لبخند
 یتیاومد و چه احساس امن یعقب رو نگاه کردم، هنوز هم پشت سرم م نیماش نهینبودم. از آ یهم عصبان نایم
اندازه لذت  یو از استشمامش ب بودو تنم رو پر کرده  نیماش یعطرش فضا یکرده بود. بو دایوجودم راه پ یتو
در، داخل رفتم  یتو دیشد. با چرخوندن کل ادهیاز من پ یهم با فاصله ا ربدیشدم. ه ادهیباغ پ یبردم. جلو یم

که دست هاش رو  یبر نداشته بودم که به طرفش برگشتم. درحال شتریب یکه همچنان دنبالم اومد. چند قدم
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کم  هیمونم تو برو باال هوا  یمنتظر سامان م قیتو آالچ»و دمق گفت: رفک شونیفرو کرده بود پر بشیج یتو
 «.سرده

تاب  یتونستم مقامت کنم و قلبم ب ینم گهید دم؛یسمتش چرخ و باز به ستادمیا کبارهیرفتم اما  یچند قدم باز
 !شدمیگفتم آروم تر م یاگه از حسم م دیازم گرفته بود. شا یبود و آروم قرار رو حساب

 .لرزونم اسمش رو صدا زدم یباالخره به خودم جرأت دادم و با صدا و

 ...ربدیه... ه-

ناً از جا کند. نگاهش کردم، زبونم باز قفل شده بود و گفت که قلبم رو آ "یجانم"سر چرخوند و هول  عیسر
شد انگار که  یکردم لب هام رو تکون بدم نم یم یتونستم بگم و هر چه قدر هم سع یهم نم یکلمه ا یحت

بود و نامفهوم لب زدم. منتظر  گباره از دست داده بودم و فقط در حد دو، سه کلمه که گن کیقدرت تلکمم رو 
 .کرد ینگاهم م

 ...م... من-

سمت پله  عیسر یا گهیحرف د چیبگم و زبونم همچنان قفل بود و بدون ه یکلمه ا ینتونستم، نتونستم حت اما
گرفته بود.  یبیتپش عج جانیسر خوردم. قلبم از ه نیزم یها رفتم. خودم رو به اتاقم رسوندم و پشت در رو

 یاز جا بلند شدم. سمت پنجره  هتم و باالخر نشس نیزم یمتالطم و مضطرب رو یرو همون طور یا قهیپنج دق
 یرو بهش نگاه کردم و با آشفتگ یا قهینشسته بود، چند دق قیآالچ یاتاقم رفتم و پرده رو آروم کنار زدم. تو

دلم  یتخت نشستم. باز هم به اتاقم پناه برده بودم و حت ی. بعد از قفل کردن در چهار زانو رودمیپرده رو کش
 .نمیرو بب یخواست کس ینم

تخت سمت  یبه در اتاقم وارد شد و از رو یکه ضربه ا نیکردم تا ا یاون حال مغموم سپر یرو تو یساعت مین
. نمیخواستم بب یاون رو هم نم یخواست در رو براش باز کنم اما حت یسامان بود که ازم م ی. صدادمیدر جه

 . مید حرف بزنیباز کن با کنم یباز کن درو خواهش م زمیسوگند عز ؟یسامان:سوگند خوب

 .دمیزد شن یرو که با سامان حرف م ربدیه یبعد هم صدا یا لحظه

 ؟یاومد ییکو تنها یی:پس زنداربدیه

 .خودم رو رسوندم عیسر دمیمنم تا فهم گهی:بابا رفت دنبالش دسامان

 .کم تنها باشه هیتحت فشارش نذار بذار  ادی:زربدیه

نداره  یخوب هیروح تیسوگند اصالً وضع ،یخبر ندار یزیتو از چ»ملول سامان که گفت: یبعد صدا یلحظه ا و
 «.کنه یو بدتر محالش ییتنها نیا ستیاون خوب ن

 .ادامه داد یا هیچند ثان یمکث با

که بابا مجبور شد با دکترش  میباهاش حرف بزن میتونست ینم یچند وقت همش حبس اتاق بوده، حت نیا یتو-
 .میزن یامشب حرف م یگفته ول یدونم به بابا چ یاما هنوز نم حرف بزنه
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 «کرد؟ دیکار با یچ»گفت: کالفه

 ؟یتو باهاش حرف زد نمیبب میدون ی:خودمون هم هنوز نمسامان

 .ی:تا حدودربدیه

حالشو  یوگرنه حساب دمیرو اون جا ند نایکه م فیح»پر از خشم و حرص گفت: ییبا صدا ربد،یبا اون حرفِ ه و
 «.اوردم یجا م

 .اومد یاون جا م دیشدم اما بنظرم سوگند نبا یازش عصبان یلی:منم خربدیه

 !به خودش اجازه بده اونو ناراحتش کنه یشه که هر کس ینم لیدل نیاما ا-

 .:اهوم، حق با توئهربدیه

 .نیبرو بش یی:حاال چرا سرپاسامان

 .برم دیبا گهی:نه دهبربد

 ؟یمون ینم یعنیسامان:.

 .حوصله ام یخرده ب هی:نه منم ربدیه

 خونه؟ یری:مسامان

 ؟یایتو نم تیرم سوئ ی:مربدیه

 .تنها بذارم تیوضع نیا یتونم سوگند رو تو ی:نمسامان

 .رمی:پس من مربدیه

 .سکوت رو شکست و اسم سامان رو آروم صدا زد ربدینرم ه یسکوت بود که صدا یا هیچند ثان و

 ...: سامانربدیه

 :جانم؟سامان

 «.مراقبش باش»کالفه و غم گرفته اش در جوابش، گفت: یصدا با

 .زی:باشه ممنونم، به خاطر همه چسامان

کردم. مامان هم باالخره  ینم یزد که اصالً توجه یبار صدام م کی قهیگذشته بود. سامان چند دق یدو ساعت یکی
 شونیپر یبابا رو گرفتند که فقط صدا یاچار شماره شدند به ن دیکه از باز شدن در نا ام نیاومده بود و بعد از ا

تخت نشسته بودم که بعد از گذشت  یرو ی. همون طورادیزود به باغ ب یلیکه از بابا خواست خ دمیمامان رو شن
 یخواست در رو براش باز کنم. ب یبابا که با لحن آرومش ازم م یبه در اتاق خورد و صدا یساعت ضربه ا مین

تونستم بعد  ینم گهیکه د یکرد طور یخودم جمع شده بودم. بابا همچنان اصرار م یتخت، تو یرو جیتوجه و گ
در  یرو تو دیدر نگهش دارم و باالخره از جام بلند شدم و به طرف در رفتم. آروم کل پشتاز اون همه اصرار 
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شد و داخل اومد.  دهیکش نییدر به سمت پا ی رهی. دستگدمیتختم خز یچرخوندم و با باز کردن در، دوباره رو
. با اومدنش نمک یم تشونیاز حد دارم اذ شیکردم ب یحس م دیکشدم شا یخجالت م یدونم چرا اما کم ینم

 .تخت کنارم نشست یبهم کرد و رو یداخل اتاقم، نگاه پر مهر

 سوگندم؟ یخوب-

 یشونیبه پ ینیو چ نیدلنش یخند. چونه ام رو با دست باال داد و با لبدیبودم. به سمتم چرخ ریو سر به ز ساکت
 «!یهات افتاد یبچگ ادیکه باز  نمیب یم»صاف و بلندش گفت: یا

 .پر رنگ تر شد لبخندش

 یاومد یبدو بدو و با قهر بچگانه ات م یکرد یبا سامان دعوا م ایکرد و  یناراحتت م یزیچ یوقت یبچه که بود-
تنها  اد،ینتونه داخل ب یتا کس یکرد یقفل م فتیو نح کیکوچ یپنجه ها یرو ستادنیاتاقت و در رو با ا یتو

به  ینیامرز کم طاقت بود و با افتادن چیبکشدت آقاجونت بود؛ خدا ب رونیتونست از اتاق ب یهم که م یکس
 .شد یگرفت ناراحت م یدلش م یحساب فتیظر یابرو ها

 .به چونه ام انداخت یآقاجون لرزش اسم

 .قیکرد؛ پر مهر و عم نگاهم

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 «.ستیگفتن ن یبرا یزیچ»گفتم: یسرسر یو با نگاه دمیام رو داخل کش نییپا لب

 ؟یجا حبس کرد نیپس چرا خودتو ا ستین یزی:اگه چبابا

 .کرد یمکث

 یکه اصالً ارزش ییآخه چرا به حرفا یمراقب خودت باش شتریب یقول داد ،یسوگند، بابا جان تو به من قول داد-
 .یهم باش دیو نبا ینبود یفیتو دختر ضع یکن یتوجه مندارند 

شه چرا که  یآره بهتون قول دادم اما نشد و نم»گفتم: کمیکوچ ینگاهش کردم و با جمع کردن لب ها دلخور
 «.کنه یم تیاذ شتریو بمن هیشما و بق یرفتارا

 .کج کرد نییرو به پا ییابرو

 !ما؟ یرفتارا-

درست  دیکن یبهم نگاه م ضیمر یکه مثل آدما نیشما، ا یآره رفتارا»و ِشکوه گفتم: یتکون دادم و با گلگ یسر
 هیکه با من مثل  نیو از ا نیکم خسته ام هم هیفقط، فقط  ستمیهم ن ضیندارم مر یمثل االن، م... من مشکل

 نایمورد، من از ا یب یها، از توجه ها هیحرف زدنا، از گوشه کنا یشه خسته شدم، از در گوش یبرخورد م ضیمر
 «.خسته ام بابا

ما فقط  ستین یطور نیاما ا»ام با لحن پر عطوفتش گفت: یشونیپ دنیرو دورم حلقه کرد و با بوس دستش
 «.نمتیبب یطور نیخواد ا یحق بده نگران باشم دلم نم یدونه دختر من هیسوگند تو  م،ینگرانت
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 .نگاه کردم ختیر یوجودم م یه ذره تواش که آرامش رو ذر  یطوس یبه چشم ها ریو دلگ نیغمگ

 نایم یخوام وقت یخوام اون قرصا رو بخورم، نم ینم گهیخوام، من د یکنه نم یم تیو اذمن ینگران نیاما ا-
 زهیچ نایخوام نگاهشون به لرزش دستام باشه، ا یبرام دل بسوزونن و ترحم کنن، نم هیکنه بق یم میعصب

 .شما بگو اده؟یهان ز ه؟یادیز

 :موهام لب زد یمجدد رو یپلک زد و با بوسه ا متأثر

 ،یکن یناراحت م شتریو بحرفات فقط من نیکنه با ا ینم یتو دلسوز یبرا یحرف نزن، باور کن کس یجور نیا-
دونم که  یاون قرصا رو به مامانت نگفتم م یهنوز ماجرا ینگرانتن من حت یلیمامانت و سامان هم خ نیبب

ً نده اص تیاهم ینکنه، به کس یجور نیخواد که بدونه پس ا یخودتم دلت نم دوست داره  یهر چ یبذار هر ک ال
 «.یش یزود خوب م یلیخ یجور نیبه خودت و ما فکر کن. باور کن ا ستیبگه مهم ن

 یبا شرمندگ یا قهیو اون همه ناراحتش کنم و بعد از دق یخواست اون جور یآزرده بود و ناراحت، دلم نم بابا
 .نگاهش کردم

 .خواست شما رو ناراحت کنم یخوام دلم نم یمعذرت م-

 .کرد یقرص و محکم م زیباره از همه چ کیکه دلم رو  ییاز اون خنده ها د؛یبه روم خند نانیاطم پر

 ینکرد یچون تو کار ستین یبه معذرت خواه یازیشه مطمئن باش، بعدشم ن یدرست م زیزود همه چ یلیخ-
 .نیهم یکن زود تر خوب ش یفقط سع یکن یعذر خواه یکه بخوا

 یتیلمس امن م؛یرو بغل کرد گهیمحکم هم د دیبغلش کش یکه به لب داشت من رو تو یبا اون حرف با لبخند و
 !از جنس پدر

**** 

بودم و باز هم  وردهیکنم به دست ن دایپ ستیبا یرو که م یگذشته بود و هنوز هم اون آرامش فکر یروز چند
جواب  یبودم حت دهیرو ند ربدیه گهی. بعد از اون روز تصادف درمیکنم و فاصله بگ یداده بودم از همه دور حیجتر 

 نیهم یسامان زنگ بزنه. تو ایبه رخساره  محال دنیپرس یتلفن هاش رو هم نداده بودم که مجبور شده بود برا
 یچرا که رفت و آمد ها میترک کن میکه اون جا داشت یاوضاع بود که قرار شد باغ رو به مقصد تهران و خونه ا

واهمه  یباغ با اون حال روز، حساب یهر دو از تنها گذاشتن من تو یشد و از طرف یبابا و مامان راحت تر م
که داشت  یو کسالت دینبودند. مادرجون هم که اون اواخر به اصرار عمو حم یلیها خ زداشتند چرا که اون رو

 .کردم یسر م یباغ به اون بزرگ یتو ییدو سه ساعته ام به تنها یموند و من بعد از کالس ها یعمو م یخونه 

از اسباب  یمبلمان بود و فقط تعداد کم میاومده بود ایکه من و سامان توش به دن ییجا یعنیمون سابق ی خونه
 میباغ داشت یکه تو یساختمون لیبه وسا یلیخ یحت میبا خودمون همراه کرد میداشت ازیرو که ن یا هیو اثاث

اتاق من هم دست نخورده  نیهمچن میودرفتن برداشته ب یرو برا یشخص لیفقط وسا ییجورا هیو  میدست نزد
پر خاطره که دل کندن ازش برام  یاتاق یاون جا بمونم؛ تو امیرو که به باغ م ییموند و قرار شد وقت ها یباق

 .هم سخت بود یحساب
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 نیبود و هم ییهوی یلیمن خ یشده بود اما برا یزیبابا از قبل برنامه ر ین از باغ طبق گفته هاموکه رفتن نیا با
 یتونست با ما همراه بشه و هوا یقلبش نم تیاز مادرجون که به خاطر وضع یطور ناراحت کننده مخصوصاً دور

 گهیمونده بود از طرف د دیعمو حم ی خونهشد، اون چند وقت رو هم به الجبار  یتهران براش سم محسوب م
 یکاره ا مهیکه مادر جون تنها نباشه، ساختمونه ن نیا یبه ترک کردن باغ نداشت اما بابا برا یخودشم عالقه ا

هم  یسپرده بود که البته کار خاص یکردن به دست چند کارگر ساختمون لیتکم یاز باغ بود، برا یرو که طرف
 ،یدونه بچه شون عل هیشت و قرار شد آقا کمال و خانومش همراه با دا ازین راتییعمت یسر هینداشت اما به 

 .بودند به اون جا نقل مکان کنند دیعمو حم یخونه  داریکه قبالً سرا

ً یتقر هم  یبرام سخت بود و حساب یلیخ ییابتدا ی. روز هامیشد که باغ رو ترک کرده بود یم یهفته ا کی با
 یکم تونسته بودم به اون جا که حساب هیباالخره گذشتند و  یکه بود و با هر تلخ یتلخ و بد گذشت اما هر طور

کردن برام  یدرک کنم کجا زندگ یلیخ کهنبود  یهم برام بود عادت کنم. البته حال و روزم جور یدیجد یفضا
ً یتقر میعمه زهرا بود یخونه  کیراحت تر و بهتره و چون نزد کم از اون  هید و اوم یم دنمیرخساره هروز به د با

 دهیند گهیرو از روز تصادف به بعد د ربدیگذشت و همچنان ه یبه دو هفته م کیبرام کم شده بود. نزد یسخت
دادم و بعد از دو سه کلمه قطع  یاوقات جواب م یهنوز هم ادامه داشت که گاه هاشبودم که البته زنگ زدن 

 .داد یاوقات هم که اصالً جواب نم شتریکردم و ب یم

 شونم،یاز قبل هم بدتر شده و حال پر تمیبه نفع ام باشه و حالم رو بهتر کنه اما وضع هیاز بق یکردم دور یم فکر
تندم بود که عالوه  یو رفتار ها دیشد یها یکرد پرخاشگر یم تمیاذ یکه حساب یتر شده بود و موضوع شونیپر

 یبرام نگران نبودند؛ پرخاشگر یلیموضوع خ نیکرده بود و به خاطر ا تیاذ یرو هم حساب هیبر خودم بابا و بق
 !خودم قابل کنترل نبودند یکه اصالً برا ییها

 زیپرت کردم. از پشت م یاز قفسه برداشتم اما اصالً تمرکز نداشتم و کتاب رو گوشه ا یکتاب یحوصلگ یب با
راجع به  ایمامان و بابا شدم که گو یحرف ها یه برم که متوج رونیخواستم از اتاق ب یمطالعه بلند شدم و م

 .زدند یمن حرف م

 !رو بفهمم رضا؟ هیقض نیا دیمن االن با یعنی:مامان

 .خواستم تو روهم نگران کنم یآرزو جان بهت که گفتم نم:بابا

 .اومد یم یعصب یبه نظر کم مامان

 !خودم رو بفهمم یمسائل زندگ دیتر از همه با ری:واقعاً که مثالً من مادر خانواده ام اما دمامان

 :تر و با حرص ادامه داد یعصب

 ادیخودم رو از  یمشکالت مردم کرده بودم که به کل زندگ ریچرا که اون قدر خودم رو درگ ن،یالبته حقم دار-
 .نشدم یزیچ یبرده بودم و اصالً متوجه 

 .زدند یکرده. همچنان حرف م فیمامان تعر یقرص ها و خانم دکتر رو برا هیبود که بابا قض معلوم

 .باهات حرف بزنم یموضوع مهم تر هیخوام درمورد  یم ستیحرفا ن نی:اما االن بحث ما ابابا
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 :دیحرفِ بابا، مامان با لحن پر شکوه اش پرس نیا با

 ن؟یازم پنهون کرد ویچ گهید-

و سرزنش قدر خودت نیا ستیالزم ن»سکوت گفت: یا قهیدر آروم کردن مامان داشت و بعد از دق یسع بابا
 «.فقط به حرفام خوب گوش کن یکن

 نایخواهرت ا شیپ یبر یخوا یم یگفته بود شیچند روز پ ادتهی»حرفش گفت: یدر ادامه  یبعد از مکث و
 «؟یو از کار دور بش یعوض کن ییآب و هوا هیرو  یاصفهان و چند روز

 :خب؟مامان

جا و ماجراهاش  نیمدت از ا هی:من با خانم دکتر حرف زدم از حال و روز سوگند براش گفتم که گفت بهتره بابا
 .دور باشه

 سوگند و با خودم ببرم اصفهان؟ یگ یم یعنی:مامان

 .شه یبهتره حال و هواشم عوض م یلیخ یطور نی:آره ابابا

 آره؟ ستیاون قدرا هم که بد ن تشیوضع یعنی؟یکن یرو ازم پنهون نم یا گهید زیچ ی:مطمئنمامان

 .براش خوبه یلیسفر خ نی:نه اما ابابا

بودم که با رفتار هام  دهیام عقب گرد کردم و نشستم. تازه فهم یباز مشغول حرف زدن شدند. سمت صندل و
به در  یمامان با تقه ا یا قهیفکر بودم که با گذشتن ده دق یخودم درست کردم. تو یرو واسه  یچه دردسر

بر  یعاد یلیکرد خ یم یکه سع نیا بابابا حرف بزنه.  یکه اومده بود در مورد خواسته  نیوارد اتاق شد. مثل ا
 .دیرس یکم دستپاچه به نظر م هیخورد کنه اما 

من  کیرو برداشت و نزد یا یمشغول کردم. صندل یخبر ندارم خودم رو با کتاب یزیکه فکر کنه از چ نیا یبرا
 .اورد

 .نگاهم کرد بسممت

 .یخسته نباش-

 .زدم یظاهر یلبخند

 .ممنون-

 «م؟یحرف بزن قهیشه چند دق یم»باز خودم رو با اون کتاب مشغول کردم که گفت: و

 .کتاب بود یبه صفحه  نگاهم

 ؟یچه حرف-
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 نایخالت ا یبرم خونه  یچند روز هیخوام  یم»مردد بودن گفت: یا قهیکم تعلل کرد و بعد از دق هیگفتن  یبرا
 «.یایخواد تو هم با من ب یدلم م

 :ادامه داد یزی. با چشمک ردمیسمتش چرخ به

 مسافرت دونفره، چه طوره؟ هی-

 .گذاشتم یرو بستم و گوشه ا کتاب

 .سفرو ندارم نیا یاما من آمادگ-

 .یریگ یجزوه م ای یریکم م یلیخ ایکالساتم که  ،یبرات خوبه آخه همش خونه ا ی:ولمامان

 «چرا برام خوبه؟ مگه حال من چشه؟»گفتم: یعصب یشدم و با لبخند یجد

 .بسنده کرد یتصنع یکم مِن مِن کرد و به لبخند هی

 ...دلم فقط زیعز یچیه-

 ضایپس با من مثل مر ستمین ضیمامان، من مر»محکم گفتم: یادامه بده و با قطع کردن حرفش با لحن نذاشتم
 «.کنه یم تمیاذ شتریکاراتون ب نیقبالً به بابا هم گفته بودم، گفته بودم که ا و،نیچند دفعه بگم ا دیرفتار نکن

 میمسافرت و با هم وقت بگذرون میخوام که چند روز رو با هم بر یداره من ازت م یچ... چه ربط»گفت: دستپاچه
 «.نیهم

 .دمیلبم کش یدندون رو یشخندیهمراه با ن یعصب

 احمقاست؟ هیمن شب ی افهیخوام اما ق یمعذرت م-

و  زیپس همه چ»گفت: یهم و تکون دادن سر یدونم و با فشردن لبش رو یرو م زیبود که همه چ دهیفهم
 «.یدیشن

 .دمیآره شن-

 ؟یچرا بهم نگفت-

 .ابروم رو باال دادم یتا

 .و بهتون گفت لشیبابا که دل-

 .نگاهم کرد دهیو رنج دلخور

 !سوگند میقدر از هم دور شد نیا یعنی-

 .دمیام کش یشونیپ یرو یدست کالفه

 .بدونه بتونم حلش کنم یزیچ یکس نکهیو بدون ا ییتنها دیکردم شا یاما فکر م ستین یطور نیا-
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 .اش رو بهم دوخت یپر از نگران یها چشم

 ؟یکن یروانشناش به من نگاه م هیهمه فاصله باشه چرا همش به چشم  نیا نمونیخوام ب یسوگند من نم-

 .تر نگاهم کرد کالفه

 .ونیمن مادرتم، مادرت بفهم ا یزیقبل از هر چ-

 .کم رنگ چشم بهش دوختم یو لبخند ییدلجو با

 .نکردم یفکر نیمن همچ ،یبود که بابا گفت وگرنه چه فاصله ا یهمون لشیمامانجون به خدا تنها دل-

 .دست مشت شده ام قرار گرفت یرو دستش

 .میو با هم برمسافرت نیپس قبول کن ا-

 .ستین یازین دیباور کن-

 .شد یباال انداخت و جد ییابرو

ً  ازه،یاما از نظر من ن-  .لطفا

 .مامان ستیو ندارم االن وقتش نمسافرت کردن یمن حوصله -

 .شد شتریدستم ب یدستش رو فشار

 .کنه یمسافرت حالت و بهتر م نینگو ا یجور نیا-

 .نگاهش کردم مردد

 .دمیوقت ازش خر یفکر کردن کم یرفتن متقاعدم کنه که برا یداشت برا یچنان سعهم مامان

شدم که همراه ماما اون سفر رو برم.  یمامان و سامان راض یاز اندازه  شیب یبود با اصرار ها یهرجور باالخره
 دیتونست برام خوب باشه و شا یم یلیهم، به نظر خودم دور بودن از اون همه اتفاق و اون هَمهَمه خ یاز طرف

 یسریکه  نیسر به باغ بزنم و هم ا هی استخو یشد. قبل از رفتن دلم م یکمتر م شونمیذهن پر یها یریدرگ
 نیداخل رفتم. با ا هیباغ توقف کرد و بعد از حساب کردن کرا یجلو نیرو که الزم داشتم بردارم. ماش لمیاز وسا
طور مادرجون شده بودم.  نیدلتنگ باغ و هم یهفته حساب هیاون  یتو گذشت اما یاز رفتنمون نم یلیکه خ

کم جا خورده بودم البته  هیکردم اون جا باشند و  یها در هم شکسته بود. فکر نم چهسکوت باغ با صدا بلند ب
و قرمز رنگ  زیمشغول شستن فرش گل ر میبا زهره و مر نیهم دور از تصور نبود. حس یلیآخر هفته بود و خ

که پاچه هاش  یدرحال نیذاشتند. جلو تر رفتم و سالم کردم. حس یهم سر به سر هم م یمادرجون بودند و کل
بفرما باالخره »و زهره گفت: میرو به مر یبود با خنده ا ستادهیکه ا یرو تا زانو باال زده بود از همون فاصله ا

 «.فرستادن میا کارگر خوبمطمنئ هیهم اومد گفتم که شرکت معتبر یکمک یروین
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به طرفم اومدند. بعد از بغل  میگذاشت و همراه مر نیزم یحرفش خنده ام گرفته بود. زهره شلنگ آب رو رو از
تو دختر  ییدلمون برات تنگ شده بود کجا یلیخ»به ابروهاش گفت: ینیو چ یزهره با لبخند ،یو رو بوس

 «؟یخوب

 .به روشون زدم یلبخند

 .زهره جون یخوبم مرس-

 «!یستیسوگند خانوم ن یشد لیسه یستاره »گفت: زیر یهم با چشمک میمر

 ن؟یاومد یک یراست نیباور کن همش مشغول درس و آموزشگاه بودم، خب شما چه طور-

 .می:صبح اومدزهره

 رخساره هم اومده؟-

 .ادی:نه کار داشت وگرنه اونم قرار بود بزهره

 «.ومدهیهم که با دوستاش قرار داشت و اونم ن نایاوم... م»گفت: یبا دو دل یبعد از مکث و

 «مادرجون کجاست؟ خونه است؟ یراست»توجه از کنار اون حرفش رد شدم و گفتم: یب

 .انجام بده داشویعمو بردش که خر گهیداشت د دیکم خر هیآخه  رون،یرفته ب دی:مادرجون با عمو حممیمر

ِ  یکه محکم رو نیبا اشاره به حس و  یچه طور نیحس ینیب یبعدشم مگه نم»گفت: دیکش یم یفرشِ کف آلود ت
 «!کنه یخواد م یدلش م یو هر کار دهیچشم مادرجونو دور د

ِ  نیکه حس نیزم یو اشاره به فرش رو میمال یلبخند با  :دمیپرس دیکش یم شیهمچنان با تقال ت

 شما؟ نیشستن کرد یحاال چرا هوس قال-

سبک مغز سگ برده تو خونه، مادرجونم  نیحس نیبابا! ا یچه هوس»گفت: نیبه حس یشاک یو با نگاه معترض
 یآب هیقدر حساسه  نیخونه و ا یحاال که مادرجون نماز م میما هم گفت گهیشد د یعصبان یلیخ دیفهم یوقت

 «مادرجون؟ دنید یاومده بود نمیبب م،یریبهش بگ

 .هم گذاشتم یهام رو رو پلک

 .که الز دارم ببرم لمویاز وسا یسر هیکه  نیمادرجون اومدم و هم ا دنید یهم واسه -

 نیبب نیگندت بزنن حس»گفت: نیاش رو که پر از آب شده بود از دستش در اورد و رو به حس یکف دستکش
 «؟یکار کرد یچ

 نیایب نیکن یکم وراج»گفت: یو لودگ یشلنگ آب رو به طرفمون گرفت و با مسخره باز نیاون حرف، حس با
 «.قسم جون بکش باال اون پاچه رو نم،یکمک بب
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باش، تو سگ  الیخ نیبه هم»نشم گفتم: سیصورتم گرفته بودم که خ یکه دستم رو جلو یخنده در حال با
 «!من جورشو بکشم یکرد یباز

بودند  ختهیصورتش ر یکه تو سیخ یتا زده و موها یبه صورتش گرفت و با همون پاچه ها یمسخره ا حالت
 «!واال یگ یم یجور نیآقام که ا ایتو هم، ننم سگ باز بوده  یآخه چه سگ باز»گفت:

 .سر دادم یخنده ا باز

 .شدم بابا سیاون ور خ ریآب و بگ نیگه بعدشم ا یم ونیفعالً که شواهد هم-

 «.هیخوام د یم ونیخو منم هم»گفت: مهیقورت داده و نصفه ن یو با کلمات دیخند طنتیش با

 .رو بهش معترض شد زهره

 .گهیبسه د یکرد سشیخ نیاِِِ حس-

 «.نکرده سیتو رو هم خ وونهید نیسوگند تو برو باال، برو به کارت برس تا ا»رو به من گفت: و

 یاز پله ها باال رفتم که شلنگ آب رو تو زیتند و ت یو با فرار عیدر اوردم سر نیحس یبرا یحرف زهره، شکلک با
معترضش و قسم، قسم گفتنش  یدر رو بستم. صدا عیخونه سر یهوا گرفت اما قصر در رفتم و با داخل رفتن تو

اتاقمم تنگ شده بود.  یدلم برا ی. کفش هام رو از پا کندم و سمت اتاقم رفتم. حتدمیشن یرو همچنان م
شدم؛ آروم  ربدیه یمتوجه  یناباور نیکه در رو باز کردم در ع نیفشار دادم و هم نییدر رو سمت پا ی رهیدستگ

لبم به رقص  یپر ذوق رو یبود. لبخند دهیتخت من خواب یسرش گذاشته بو رو ریدستش رو ز هیکه  یو در حال
شدم  مونیلحظه پش هیخواستم برگردم اما  یو همه کس دلتنگ اون شده بودم. م زیاز همه چ شتریدر اومد. ب

تر رفتم و آروم سمت  کیپروا نزد یهم گذاشتم. ب ینشه در رو بستم و رو داریکه ب یو داخل رفتم، آروم و طور
 متونست یکه نم ییروز ها یذهنم هکش کنم؛ برا یتر تو قیدق یریخواست با تصو یصورتش خم شدم، دلم م

 .اون مدت ممکنه چه قدر دلتنگش بشم یدونست تو یو خدا م نمشیبب

مغرورانه و  یخواب هم ژست یتو یخوش حالتش بود و حت یابرو ها نیب یزیشده بودم؛ اخم ر رهیخ بهش
 شیسرش افتاده که عضالتش ب ریز یخود به خود باز شده بود. نگاهم به دست تا شده  شمیعبوس داشت. ن
رو که از  یبهشت ونیم ودناون بازو بذارم و ب یسر رو یا قهیدق یشد برا یکرد، کاش م یم ییاز اندازه خودنما

 زیو وسوسه انگ طنتیشد، باز تجربه کنم. پر ش یمردونه خالصه م یش و اون بازو هاآغو ینظر خودم تو
قهوه  شیکه ته ر یلمسش کنم؛ صورت یصورتش بکشم و قدر یخواست دستم رو رو یکردم، دلم م ینگاهش م

 یکیلبم جا خوش کرده بود دستم رو تا نزد یوکه ر یرو بهش داده بود. با لبخند یادیز تیرنگش جذاب یا
پنجه هام به سمت  یزدم و رو ی. به خودم تشردمشیشدم و عقب کش مونیپش عیسر یلیصورتش بردم اما خ

و ساعت ها  نمیخواست بش یعقب گرد کردم. هر چند که دل کندن ازش برام سخت بود و دلم م وتریکامپ زیم
 .نگاهش کنم

کردم  یم یسع ییجورا هیول گشتن شدم. که جا گذاشته بودم مشغ یبه دنبال کتاب زیم یبا باز کردن کشو آروم
نامنظم گرفته بود.  یتپش شهیبرام سخت بود و قلبم باز مثل هم یلیاما خ رمیبگ دهیاتاق ناد یحضورش رو تو

 یطور پاکت بزرگ تر نیبودم و هم لشکه دنبا یرو مشغول جست و جو بودم و با برداشتن کتاب یا قهیچند دق
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که  یافتاد؛ درحال ربدیکه سر چرخوندم چشمم به ه نیبلند شدم و هم نیزم یتر، از رو یقدم یاز کتاب ها
 یزیخ میتخت به حالت ن یاون چند وقت بلند تر شده بودند، فرو کرده بود، رو یموهاش که تو یدستش رو تو

 .طور هم دستپاچه نیشده بودم و هم ریخرده غافگ هیکرد.  یمن رو نگاه م یرگینشسته و با خ

 زیر یدادن نفسم از سوراخ ها رونیباره فرو دادم و با ب کی یاز اون حس دستپاچگ ییرها یبرادهنم رو  آب
اش بود با  یچند سانت یموها نیبه خودم مسلط شدم. آروم سالم کردم. دستش رو که هنوز ب یام کم ینیب

 .و باز نگاهم کرد دیکش رونیب میمال یحرکت

 ؟یاومد یک-

 «کردم؟ دارتیب»چشمم و حرکت سر گفتم: هیجمع کردم و با بستن  یهام رو کم لب

 یبا ک نمیشدم، بب یم داریب دیبا گهید دمیوقته که خواب یلینه خ»زد و با حرکت سرش گفت: یحوصله پلک یب
 «؟یاومد

 .ام جا به کردم گهیدست د یتو گه،ید لیکتاب ها و وسا ینیدستم رو به خاطر سنگ یتو پاکت

 .تنها اومدم-

 :دیچشم به اون پاکت پرس یدستم افتاد و با اشاره  یبه پاکت تو نگاهش

 ه؟یاونا چ-

رحمانه  یشدم و ملول؛ رفتن و دور شدن باز ب نیدستم نگاه کردم، غمگ یبه پاکت تو یلحظه ا یسؤالش برا با
 .باال اوردم یداشت کمکه  یا ینیاومدم. پاکت رو با سنگ یچ یافتاده بود که برا ادمیشد و تازه  یآور ادیبرام 

 اومده بودم نایکتابه، دنبال ا یسر هی-

 «؟یخوب»گفت: شونشیکرد و با لحن پر یا هیچند ثان یمکث

 «؟یاوهوم تو چه طور، تو خوب»تکون دادم و آروم گفتم: یسر

 !میزد یاون لحظه آروم و بدون بحث با هم حرف م بیعج

 .کج لبش رو کش داد یلبخند

 !تونم باشم یچه طور م-

در »شد گفت: یم ریکه سر به ز یکردنش با لحن مغمومش در حال یاتاق و بررس یبا چرخوندن نگاهش تو و
 «.کنه یکه آرومم م ییاتاق االن تنها جا نیجا، ا نیحال حاضر ا

 .لب هام نشوندم یخنده رو رو تلخ

 .کنه یهمه رو آروم م یعنیکنه،  یکه من نباشم آرومت م ییمطمئنا جا-

 .چشم هام سر خورد یاش تو دهیرو باال اورد و نگاه رنج سرش
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 :کردم آزرده ادامه دادم یم سیکه لب هام رو خ یدر حال فیخف یبغض با

 .مدت هی یحداقلش واسه  رم،یگ یآرامشو از تون نم نیا گهیهمه تون، چون د یعنی دیاما نگران نباش-

 :دیپرس یجیکرد و با گ یا نانهیب زیر نگاه

 !؟یبر یرو با خودت م لهیهمه وس نیا یچ یاصالً واسه  ه؟یمنظورت چ-

 .شد انیپر دردم باز نما لبخند

 یکنم، مگه جمعتونو خراب نم یرو ناراحت نم هیکه هستم بق یهر جمع یمگه تو دم،یکه عذابت م یمگه نکفت-
 .رمیکنم؟ خب، خب دارم... دارم م

 :لرزونم ادامه دادم یمنقبض کردن چونه  با

 .نیش یمدت از دستم راحت م هی-

 ینگاهم کرد و با ناباور ریاز جاش بلند شد و به طرفم اومد. متح عیسر یلیاون حرفم مثل برق گرفته ها خ با
 «؟یگ یم یمعلوم هست چ»گفت:

 :کالفه، حرفم رو پس زدم یفوت کردم و با پلک زدن ینفس

 .برم دیبا گهیاصالً ولش کن، خب د-

 :دیبود، تند خو و متالطم پرس ستادهیا به کمر مقابلم دست

 ؟یریم یکجا دار-

 .باال پروندم یا شونه

 .گهیخونه د-

 «؟ینبود، قراره کجا بر نیمنظورم ا»گفت: یرگیچشم ها با خ یپلک زد و تو یقرار و مضطرب چند بار یب

 :پر زخمم شده بود غمناک لب زدم یگلو یشگیهم قیکه رف یاون سؤالش با بغض با

 ...همه نا،یم یو حت یتو، مرتض دیکه همتون احساس آرامش کن ییجا-

مزخرف نگو تو »زد گفت: یم رونیاز گوشه کنارش ب یو کالفه نگاهم کرد و با لحن محکمش که نا آروم یعصب
هم که دارم  یذره آرامش هیکه همون  یدون یخودت م ،یگفته تو باعث عذاب من یا... اصالً ک یریجا نم چیه

 «.فقط و فقط به خاطر وجود توئه

خواستم برم و ازش دور باشم اما مجبور بودم.  یشدن. نم یجار یبرا زیچشم هام بود و لبر یاشک تو ی حلقه
 .دل نگرون و مشوش نگاهم کرد

 ...یستیسوگند تو عذاب من ن-
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تو، »قرارش گفت: یا حرکت سر و نگاه بصورتم ب یزد کلمه به کلمه تو یحرف م یکه به سخت یدر ادامه در حال و
 «.یدون یخودتم خوب م نویتمام آرامشم، ا ،یتمام، آرامش من

 :قرارش ادامه داد یام اشاره داد و با همون حال ب یدست به تخت چوب با

جا مال توئه و اون تخت هم،  نیکه ا نهیفقط به خاطر ا دنم،یاون تخت خواب یاتاق، رو نیا یبودنم تو لیدل-
 .تخت توئه

 :لجوجم لبم رو با دندون محکم فشردم و سخت لب هام رو تکون دادم یاشک ها زشیاز ر یریجلوگ یبرا

 .نگو یزیچ گهید-

 .تر از قبل شده بود درمونده

 .یریم یپس بگو کجا دار-

 .زدم یخند زهره

 .جا نیجز ا ییکنه هر جا یم یچه فرق-

هاش رو ماساژ داد. بعد  قهیاتاق راه رفت و شق یتو یا قهیو حال نا آرومش دق یو با آشفتگگرفت  یا فاصله
 .و نا آروم تر از قبل نیخشمگ یبار حت نیراه رفتن باز به طرفم اومد اما ا قهیاز چند دق

 !بهم نگفت؟ یزیدونم، چرا سامان چ ینم یزیاصالً چرا من چ دم،یبهت اجازه نم یبر ییجا ینه، تو حق ندار-

 «.بدونه یخواست کس یچون من خواستم، چون دلم نم»صورتش گفتم: یتو محکم

 :تر و آروم تر ادامه دادم شمرده

 ...کنم فقط ینم تمیندارم، عصب یباها تو هم کا ومدم،یدعوا و جر و بحث ن یجا برا نیکه ا یخوام بدون یاالنم م-

 .حرفم رو قطع کرد نیزهر آگ یلبخند با

 .یکارو کرد نیاما ا-

 ی. رو برگردوندم و با صدایدیترد چیرفتم، بدون ه یم دیاون همه برام سخت شده بود اما با زیچرا همه چ ایخدا
 .رحم رو یاندازه ب یتلخ و از نظرم ب یپر از غمم زمزمه کردم اون کلمه 

 .خ...خدافظ-

 .زد بیغم گرفته اش بهم نه یرفت که با صدا رهیدستگ یرو دستم

 .کنم یخدا نرو سوگند، ازت خواهش م تو رو-

 .از دهنم خارج شد یکه برگردم سخت و درد آور جمله ا نیا بدون

 .مجبورم برم نیکه واسم درست کرد یاما مجبورم، به خاطر حال و روز-
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 :دیبا گفتن اون حرف در اتاق رو باز کردم که پرس و

 ؟یریو کجا م یریم یک-

 «.فردا صبح»به دروغ گفتم: یشه و بعد از تعلل یمانع رفتنم م یجور هیدونستم که  یم

رو  یپله ها نشستم. قطره اشک یکردم و رو یم یاومدم. احساس خفگ رونیبعد از اون حرف از اتاق ب بالفاصله
گونه ام حرکت کرده بود، محکم پاک کردم.  یتقال کرده بودم و لج باز تر رو یکل زششیاز ر یریجلوگ یکه برا

قرار  یتاب و ب یدل ب یبود مخصوصاً برا یاکدردن یکردم واقعاً واژه  یفکر م یتلخ خداحافظ یهنوز هم به واژه 
 !مشتش گرفته بود یکه قلبم رو تو یاز کس یمن، خدا حافظ

تعلل به سمت  یکه ب یته بود و آبقرار گرف وهیم یجعبه ها یبه فرش شسته شده که به صورت لول رو نگاهم
دلم بدجور  یمن، اشکم رو پس زده بودم اما کاسه  یکرد، بود؛ درست مثل چشم ها یچکه م نیزم یرو ن،ییپا

رو اون  یا قهی. چند دقدندیچک یم رونیبه غم نشسته و ماتم زده ام ب یچشم ها یشده بود و از گوشه  زیلبر
 دیکه گرفته بودم فکر کردم؛ نبا یمیچشم هام رو بستم و به تصم قیچند نفس عم دنیجا نشستم و بعد از کش

فکر چشم از هم باز کردم که  نیکردم. با ا یخوب شدنم تالش م یبرا دیراهم رو ببنده با دیدادم ترد یاجازه م
ور شوک شده بودم چون بعد از اون شب عذاب آ دنشیاز د ی. حسابدمیخودم د یرو جلو یناباور مرتض

 یرحم یچشم هاش نگاه کنم به هر حال با ب یتو میشد مستق یروم نم یبودمش. حت دهیند گهید یخاستگار
اون هم از  یبدنم رو پر کرد. حت یجزئ یسلول ها دنشیدلش رو هزار تکه کرده بودم و حس عذاب وجدان با د

 یت... تو ک»هوت و جاخورده گفت:بود. باالخره به خودش اومد و بعد از اون حالت مب ریمن شوکه و متح دنید
 «؟یاومد

 «.شه یم یساعت می... نمین»کردن با لب و دهنم پر اضطراب سالم کردم و گفتم: یکم باز هیاز  بعد

 .من دستپاچه و مضطرب بود مثل

 .میاالن اومد رون،یب میآ.. آخه با بابا و مادرجون رفته بود یاومد یم... متوجه نشدم ک-

ناخن هام مشغول شدم که با  یاندازه طبق عادت به کندن گوشه  یب یسرخ شده بودم و با استرس یحساب
 .شکست یجمله ا دنیشد. سکوت رو با پرس شتریب شمیپله تشو ینشستنش رو

 ؟یاومد ییتنها-

 .کردم دییکم ازش فاصله گرفتم، با حرکت سر تأ هیپله جا به جا شدم و  یرو

ما چه  یخونه  یاون روز تو دمیاز بچه ها شن»گرفتن سرش گفت: نییو با پا دیدو دستش رو بهم مال کف
 «.افتاده یاتفاق

 .زدم یمحکم پلک

 .یشه درموردش حرف نزن یم-

 .خودم حس کردم ینگاهش رو رو ینیسنگ
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گفته،  ینامربوط یزایچ هیسؤاستفاده کرده و  یاز نبودن من کل نایدونم که م یخوام باز ناراحتت کنم اما م ینم-
 .پس حق بده که درموردش بپرسم

 «.من تموم شده است یاون موضوع برا»سکوتم گفت: دنینگفتم که در ادامه و با د یزیچ

حال بدون هر  نیبدست اورد اما با ا ویزیشه بزور چ یفکر کردم، نم یلیخ»بهش انداختم که گفت: ینگاه مین
 « ...وقت که نظ

باال چرخوندم.  ینگاهم رو به عقب و طبقه  عیسر یلیشدن در خ دهیکوب یحرفش تموم نشده بود که با صدا هنوز
 یکرد. مرتض یمون نگاه م اش بهم یعصب یبه نرده ها و نگاه ها هیبا تک یورود یمحوطه  یبود که تو ربدیه

 .گرفت دیرس یم ربدیهم سر چرخوند و رد نگاهم رو که به ه

 «.یفکر کردم رفت ییجا نیاِ تو ا»گفت: ربدیباال انداخت و رو به ه یابرو

 :عبوس جواب داد اخمو

 .کم دراز بکشم هیشلوغ کردن اومدم باال  نیینه پا-

دارم  گهیرسونمت چون منم د یم یبر یاگه بخوا»پله بلند بلند شد و گفت: یبه من از رو یبا نگاه یمرتض
 «.خونه برسونمت یریکم کار دارم اگه م هیبابا زودتر رفت منم  رمیم

 ییجورا هیکردن چشم هاش  زیو با ر دیتو موهاش کش یدست تینگاه کردم که با عصبان ربدیاون حرف به ه با
 .دمی. بذاق دهنم رو بلعدیبرام خط و نشون کش

 .جام ممنون نیفعالً ا یعنینه -

مداخله کرد و  ربدیظه ههمون لح یکرد که تو یکرد برام سخته همراه شدن باهاش و همچنان اصرار م یم فکر
 «.یگفت بهت بگم منتظرش باش ادیسامان قراره ب»گفت: ییرو به من با حرکت ابرو

 !یدک کردن مرتض یدروغه برا هیفقط  ایدونستم حرفش در مورد اومدن سامان به باغ راسته  ینم

 نی! تو که ماشربدیه یخب پس من برم. تو چ یلیآهان، خ»گرفته گفت: یزد با حال ربدیکه ه یبا حرف یمرتض
 «؟یاینم ،یوردین

 .تکون داد یسر

که نگاهش هنوز به من  یو در حال وسیهم باهاش دارم. مأ یکار هیآخه  امینه داداشم تو برو منم با سامان م-
باال  یکردم که پر اخم و با اشاره به طبقه  ینگاه م ربدیکرد و سمت در باغ قدم برداشت. به ه یبود خداحافظ

 «.باال کارت دارم ایب قهیدقچند »گفت:

 .بلند شدم یسنگ یپله  یرو از

 اد؟یسامان م یحاال راست گفت نمیبرم، بب دیگفتم اما با یطور نیا یبه مرتض-
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باال گفتم کارت  ایب قهیحاال چند دق میزن یدرمورد اونم حرف م»برام گرفته و با همون اخم و تَخم گفت: یا افهیق
 «.دارم

 .برم دیمنم گفتم که با-

 .و پر خشم شمرده شمره حرفش رو تکرار کرد یدستور

 .قهیگفتم کارت دارم فقط، چند دق-

 !خواد بگه یم یخواست بدونم که باز چ یاون همه اصرارش کنجکاو بودم و دلم م از

شدن  باالخره به اصرار از پله ها خرامان خرامان باال رفتم. باز سمت اتاقم رفت و من هم به دنبالش. با وارد و
 نمیاستفاده کنه بب یاز هر فرصت یدیچرا اجازه م»گفت: تیبست بالفاصله با عصبان یکه در رو م یبه اتاق درحال

 «حرفشو قطع کرد هان؟ دیگفت که تا منو د یداشت م یچ

 .شل شد نییهام رو به پا شونه

 .شنون یتر االن همه م نییپا اریکم صداتو ب هیبگه آخه، بعدشم  یخواست یم یچ یچیه... ه-

و با و  ستادیاز حرکت ا یا قهیاتاق راه رفت و بعد از دق یتو یرو ازم گرفت. دست به کمر کم زشیتند و ت نگاه
 :دیرو بهم پرس یکالفگ

 اصفهان؟ یچند روز قراره بمون-

 .بغل گرفتم یتکون دادم و دست هام رو تو یا کله

 .یو گرفتو آمارم یخوبه، پس از زمان استفاده کرد-

 .کردم زیر چشم

 ؟یاما از ک-

 «.یقراره بر یاما نگفت چه زمان دمیآره، از رخساره پرس»صورتم گفت: یراحت با نگاه براقش تو یلیخ

 .دیتمسخر خند پر

 ؟یک ی! خب نگفتیخور یبا اون آبم نم یگه آخه تو بدون هماهنگ یدونه که مطمئنم دروغ م یگفت نم-

 .زدم یپوزخند

 .بهت جواب پس بدم بعدشم گفتم که فردا دیکنم با یفکر نم-

که  یدستش پر حرص و با خشم یبا اون حرف به طرف در رفتم که به سمتم اومد و با گرفتن مچ دستم تو و
 «.یکه بر یحق ندار ،یبر دمیاجازه نم»صداش رو دو رگه کرده بود گفت:

 .به کارش معترض شدم ت،یو با عصبان یبود و با چرخوندن دستم با آخ آروم ادیدستش به مچم ز فشار
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 ...ربدینکن ه ،یکن یم تمیاذ یدار-

خونه  یبر یخوا یهان، م یکن هیمنو تنب یخوا یم»پر خشمش گفت: یها شده بود و با نفس ها وونهید مثل
 «مگه نه؟ یاون عوض ی

 ؟یکن یم هیکارا چ نیدستمو ول کن، ا یگ یم ویک-

 :دیصورتم غر یتر از قبل تو نیخشمگ

 .دهیتازه به دوران رس یاون پسره  گم،یامبولتو م یاون پسر خاله -

 .دمییهم سا یکه فکر نکرده بودم رضا بود. با تأثر نگاهش کردم و دندون رو یزیتنها چ به

 .نیمتأسفم برات هم-

 نه؟یاز ا ریآره متأسف باش مگه غ-

 .و با حرص اسمش رو صدا زدم متذکرانه

 !ربدیه-

حرکت با ول کردن دستم و گرفتن بازوم من رو به  هی یقرمز شده بود تو تیخشم و عصبان که از شدت یدرحال
... یکن یازمن فرار م یتو چشمام نگاه کن، بگو که دار»صورتم گفت: یسمت خودش کشوند و با خم شدن تو

 «.بگو یکن یفرار م یبگو از دوست داشتن منه که دار

بهش باز داغ کرده بودم و  یکیشد و از اون همه نزد یصورتم پخش م یحرف زدن نفس تند و گرمش تو موقع
 ربدیه»ام رو بهش دوختم و با عجز گفتم: دهیترس یشد. چشم ها یام خارج م ینیکه از ب ینا آروم ینفس ها

 «.یکن یم تمیاذ یلطفاً ولم کن، گفتم که دار

 .ام قفل شد دهیترس یچشم ها یبهم داد و نگاه مغضوبش تو یتکون

 ...بگو یبگو که دوسم دار-

 .و پر خواهش نگاهش کردم ملتمسانه

 .قدر منو تحت فشار نذار، بذار برم نیکنم ا یتو رو خدا نکن خواهش م-

از اون رو نشه ازش گرفتم. با لحن محکم و سراسر حرصش  شتریکه دستم ب نیا یبا اون حرف نگاهم رو برا و
 «؟یلو بد زویو همه چ ینگاه کن یترس ینکنه م هیچ یکن یچرا تو چشمام نگاه نم»بهم، گفت: یو باز تکون

 یذره تف تلخ رو با چرخوندن زبون تو هیو استرس خشک شده بود و همون  جانیدهنم از اون همه ه آب
ودش کشوند به سمت خ شتریبه بازوم من رو ب ینگفتم که با فشار یزیجمع کردنش، فرو دادم. چ یدهنم، برا

پنجه هام بلند  یرو ومباز دنیاز من بلند تر بود و با کش بتشیصورتش بود. ه یکه پلک زدن هام تو یطور
 یاز کف م اریاخت دیکرد؛ اما نه نبا یاندازه که کم کم داشت سستم م یب یدلم و عطش یبود تو ییشدم. غوغا

 .دادم
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 .کرد نگاهم

 ...یگ ینم یزیپس چرا چ-

شروع بعگه زنگ خوردن کرد. با دست آزادم  یهمراه با لرزش بمیج یتلفنم تو یهمون لحظه بود که گوش یتو و
 یشماره  یبه صفحه اش متوجه  یبه سخت یاوردم و با نگاه رونیرنگم ب یطوس یمانتو بیتلفنم رو از ج

 یشون دادن صفحه رو باال اوردم و با ن یچنگش داشت. گوش یسامان شدم. همچنان پر حرص بازوم رو تو
 «.جواب بدم دیسامانه، با»بهش، با عجز گفتم: یگوش

که آب دهنش رو صدا  یهم مچاله شد و مسخ در حال یچهره اش تو یگوش یصفحه  یاسم سامان رو دنید با
 یکم رو هیتعادل شدم و  یباره رها کردنم ب کیداد آروم دستش رو از دور بازوم باز کرد که به خاطر  یدار فرو م

به  یو با درد دمیرو روش کش تمسوخت، دس یم یجا گرفتن و حفظ تعادلم جا به جا. بازوم کم یبرا نیزم
 .به شماره افتاده ام جواب دادم یصورتم و نفس ها

 ...ا... الو؟-

 .و حواسم رو به تلفنم بدم رمیقرار بود بگ یکه متوحش و ب ربدیسامان باعث شد نگاهم رو از ه یصدا

 ؟یگرد یزود بر م یتو گفت ییمامان منتظره کجا یکار کرد ی:پس چسامان

 .امیب... باشد االن م-

 شده؟ یزی:چسامان

 .شدم دستپاچه

 نه چه طور مگه؟-

 ؟یزن ی:آخه نفس نفس مسامان

 .امیم گهیکم د هی ستین یزیچ نه،یهم یاز پله ها با عجله باال اومدم واسه  زهیآهان، چ-

 .شه یم رتونید ای:باشه پس زود بسامان

 :دیرو قطع کردم بالفاصله پرس یکه گوش نیهم

 گفت؟ یچ-

 .چشم هاش نگاه کردم یتو تیجد با

هم  ونیرفتن دارم بفهم و ا یواسه  یمهم تر لیدال یعنیکنم  یبرم و اما جواب سؤالت، من از تو فرار نم دیبا-
 .یاریبدست ب ویزیچ یتون یوقت نم چیه اتییبفهم که با زور گو

 .به سمتم برداشت یقدم قیعم ینفس دنیکرد آروم باشه با کش یم یکه سع یدرحال

 .کنم یکارو نکن، خواهش م نیاما ا یتو بگ یاصالً هر چ نیخب بب یلیخ-
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 :با نگاه مغموم و لحن سراسر غمش سر تکون داد یباز پر التماس شده بود و در ادامه بعد از مکث لحنش

 ؟یتحمل کنم چه طور مدتو نیا یانصاف من چه طور یآخه ب-

 یبه غم نشسته رو نداشتم. ب یچشم هاش نگاه کنم چون طاقت اون نگاه ها یتو میتونستم مستق ینم گهید
 دهیرو ند گهیشد که هم د یم یتا خوده امروز دو هفته ا ست،یبار اول ن یول»تلخ گفتم: یرحم شدم و با لبخند

 «.تونه باشه یبرات سخت نم یلیپس خ میبود

 :عجز لب زد با

 .شه ینم ادیهمه ز نیدونستم که فاصله ا یم ،یدونستم هست یبود که م نیکنه، حداقلش ا یفرق م نیاما ا-

 .چشمم سر خورد رو با برگردوندن صورتم پنهان کردم یکه از گوشه  یو اشک دمیگز لب

تو رو کم  یکه نفسا یشهر نیا ینفس بکشم تو یکار کنم، چه طور یمن چ یکارو نکن بر نیسوگند با من ا-
 ...انصاف یب یدارن، چه طور

از  یا گهیحرف د چیکرده بودند، بدون ه دایسوزش پ یچشم هام که حساب دنیطاق شد و قبل از بار طاقتم
 زشیصورتم شروع به ر یاز همون لحظه رو یشدنم از پله ها قطرات دلتنگ ریاومد. همزمان با سرا ز رونیاتاق ب
 .کردند

 یحت ربدیبه خونه برگشتم. ه یبا خبر کردن آژانس عیسر یلیبا مادرجون و بچه ها خ یکوتاه یِ از خداحافظ بعد
 .اندازه ناراحتش کردم یکه ب دمیو فهم ومدیهم ن نییپا

رو فراموش نکرده باشم  یزیو چک کردن چمدونم که چ ازمیمورد ن لیوسا یمنتظرم بود و بعد از بررس مامان
سالن فرودگاه که از صدا و همهمه پر شده  یتو یا رهیزنج یها یصندل ی. رومیفرودگاه شد یههمراه سامان را

 یپر برق رو مضطرب ضرب گرفته بودم. سامان با شماره ها ی. با پا کف سنگ فرش هامیبود، نشسته بود
 ضیعر یداد با لبخند یکه شماره هامون رو بهمون م یدستش بود به طرف مون اومد. درحال یکه تو یصندل

 «.براتون بشه یبهتون خوش بگذره و سفر خوب دوارمیام»گفت:

 یادآوریبود به سامان  تیرو که در نبودمون الزم و حائز اهم یو سامان مشغول حرف بودند و مامان نکات مامان
اون  دنیبا د شدند. سامان یاز خاطر مکدرم دور نم یو حرف هاش لحظه ا ربدیکرد. ساکت بودم و دمق، ه یم

 :دیابروش پرس یهمه ساکت بودن من، با باال انداختن تا

 ؟یقدر ساکت شد نیشده چرا تو ا یچ-

 .زدم یظاهر یلبخند

 .یطور نیهم ،یچیه-

 .دیگونه ام رو بوس یاون حرف به سمتم اومد و بعد از بغل کردنم رو با

 .دلم زیکنه عز یو خوب مسفر حالت نیمطمئنم ا-

 «.یو بکن تیقول بده خودتم تمام سع»به روش زدم که گفت: میمال یلبخند
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و  میچشم هام کرد. منتظر بود یرو حواله  یکردم که لبخند قشنگ نییام رو باال پاآروم کله یبا پلک زدن همراه
که  یسامان زنگ خورد. در حال یکردند که همون لحظه گوش یمامان و سامان همچنان با هم گفت و گو م

 .زد، بود جواب داد یکه م ییمان و حرف هانگاهش به ما

 یتو از کجا م یامروز قراره برن راست گهیمن؟ فرودگاهم مامان و سوگندر اوردم، آره د ؟ییالو؟... جانم؟ تو کجا-
 یچ ی! خب نگفتگهیمونن د یدونم تا هر وقت که خودشون بخوان م ینم ،یآهان پس تو هم باغ بود ؟یدون

 ؟یکار داشت

 بود؟ ربدیکردم، نکنه ه یدستش نگاه م یتو یام به سامان و گوش نانهیب زیو نگاه ر یکنجکاو با

گوشش  یرو از رو یگوش ربد،یصدا از زدن اسم ه یو دو سه بار یا هینگاهم به سامان بود که بعد از ثان همچنان
بود که بهش  دهیفهم گهیکه قطع کرده بود. پس خودش بود، حاال د نیبرداشت و به صفحه اش نگاه کرد، مثل ا

به ما  ینگاه ،یاز قطع شدن گوش جبشده. سامان متع یدونست که چه قدر ازم عصبان یدروغ گفتم و خدا م
 «.دیبر گهیخب شما د یلیقطع کرد! خ هویدونم چرا  ینم»کرد و گفت:

ه اون همه ازش شد که قرار  ی. هنوز هم باورم نممیشد پمایو بغض، سوار هوا یخداخافظ یباالخره بعد از کل و
کردنم  مونیشیدر پ ینامنظم و مغمومش سع تمیدور بشم و قلبم موقع باال رفتن از پله و ها و سوار شدن با ر

شماره  مایکه جاش گذاشته بودم سوار شدم. مهماندار هواپ یتاب بود و پرتالطم و در آخر هم با قلب یداشت؛ ب
 نیسهمگ یکرد. کنار پنجره نشسته بودم و با بغض ییهامون راهنما یهامون رو گرفت و ما رو به سمت صندل

 فمیک یرو از تو یام زنگ خورد و به صدا در اومد. گوش ینگذشته بود که گوش یلیکردم، خ یرو نگاه م رونیب
 !بود ربدیه دم،یکش رونیب

بشنوم و جواب دادم. بار صداش رو  نیآخر یخواست واسه  یکه جواب دادن برام سخت بود اما دلم م نیا با
 .گوشم ضرب گرفت یآشفته اش تو یصدا

 ...یلیسوگند، خ نیا هینامرد یلیخ ،یهمه بهم کلک زد نیا یچه طور یبکن یکار نیهمچ یچه طور تونست-

گوشم،  یزد تو یحرف م یکه به سخت یو تلخ و در حال نیغمگ یدهنم رو صدا دار فرو دادم که بعد از لحظه ا آب
به روز نکشه و فقط  دوارمیفقط ام ،یشمارم تا.... تا بگرد یبدون که روزا رو م ونیباشه برو... برو اما ا»گفت:

 ...یو زود برگرد یبش مونیپش دوارمیساعتا رو بشمارم، ا... ام

 .باره لرزوند کینافذ که وجودم رو  ییتلخ و دوباره.... و صدا یمکث

 ...ست دارمدو یلیحال خ... خ نیبا ا-

گوشم بود و بوق  یهنوز رو یهم پلک فشردم. قطع شده بود و گوش یدندون هام رو دنییو محکم با سا سخت
 .خورد یم

 .همراه با بغض زمزمه کردم آروم

 ....منم دوست دارم-
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شد و دست هام رو با  یبلند م نیزم یآروم آروم از رو مایشد. هوا پ یهمون لحظه با همون جمله متالش امیدن
که جا  یشدم، از خودم از قلب و وجود یپنجره گذاشتم؛ دور م یکه وجودم رو شعله ور کرده بود رو یحسرت

 ...شده بود زمیکه همه چ یگذاشته بودم، از آدم

حال  یاز اون نتونه متوجه  شتریهم گذاشتم تا مامان ب یقرارم پلک رو یو ب شونیطول پرواز با حال پر در
 .وش و نا آرومم بشهمش

 یصندل یبردنمون، به فرودگاه، بفرسته. رو یرو برا یکیو قرار بود که خاله احترام  میفرودگاه منتظر بود یتو
 یب ییها تیو حساس ربدیه ادیناخواسته  دمشید ی. وقتمیرضا سر بلند کرد یکه با صدا میمنتظر نشسته بود

 یچشم ها یقدر حساس باشه وقت نیاتونست درمورد رضا  یمسخره، آخه چه طور م یموردش افتادم و لبخند
 !دندید یکس رو نم چیو ه یچیمن جز اون ه

که بعد از اون با برداشتن چمدون و  میمعمول با رضا بود یها یرو مشغول سالم و احوال پرس یا قهیدق پنج
فرودگاه پارک شده بود  یصلکه درب ا نشیو سوار ماش میاومد رونیهمراه رضا از فرودگاه اصفهان ب لمونیوسا
با مامان گرم  یو حساب دیپرس یمزد و سؤال  یخاله احترام رضا مرتب حرف م یبه خونه  دنی. تا رسمیشد

 .میشد ادهیپ نیمنزل خاله احترام بود از ماش ایکه گو یساختمون بزرگ یصحبت شده بودند. با توقفش جلو

که همراه داشت در  یدیبا کل نیماش یاورد و بعد از قفل کردن در ها نییپا نیچمدون ها رو از پشت ماش رضا
گرمش  یلیخوشحال بود و با ورودمون با استقبال خ یمون حساب دنی. خاله احترام از دمیرو باز کرد و داخل رفت

. دمیاز اون همه محبت خجالت کش لحظه هیکه  یمن رفت طور ی. چه قدر هم که قربون صدقه میرو به رو شد
دوران دانشگاه به باغ اومده بود و  یهم تو یو دو سه بار یبچگ یخاله احترام که تو ی کهیهم، دختر کوچ بایفر
 یاستقبال و ذوق یداشت و با کل یگرم یلیشد، برخورد خ یمحسوب م میبچگ یاز دوست ها یکی ییجورا هی

 ییخوش آمد گو یمراسم طوالن ریکرد. همچنان درگ یاظهار خوشحال دنمونیاز د یکه داشت اون هم حساب
چرا خاله و سوگند و  یاِ مادر»مون رو داخل اورد و رو به خاله احترام معترض گفت: لیوسا هیکه رضا بق میبود

 «!نیسر پا نگه داشت

 «.نیخسته شد یلیحتماً خ دیکم استراحت کن هیو  دیخاله جون به نظرم بهتره بر»در ادامه روبه مامان گفت: و

 .به روش زد یاب لبخنددر جو مامان

 .میش یبهتر هم م میبه صورتمون بزن یآب هیرضا جان اما  میستینه اون قدرا هم که خسته ن-

 دهیبه خودش رس یپوش بود و حساب کیشد. چه قدر هم ش دهیاز سالن بزرگ باز سمت خاله احترام کش نگاهم
اندازه  یالک زده اش، ب شهیبلند و هم یبه صورت داشت و ناخن ها یظینسبتاً غل شیآرا شهیبود. مثل هم

ست کرده بود  شیجوراب ساپورتکه با  یرنگ یکردم؛ دامن کوتاه و مشک یچشم بود. سر تا پاش رو برانداز یتو
 یلبخند دشیبشدت سف یشده بود. با نشون دادن دندون ها کیاندازه توش ش یپر زرق و برق که ب یو کت
 قهیچند دق اریرضا جان شما برو مامانتم ب»کردن نگاهش سمت رضا گفت:رو به من و مامان زد و با کج  قیعم
 «.میجا دور هم باش نیا ارشونیب داربهم زنگ زد خاله افسانت هم اون جاست بر  شیپ ی

االن  یچشم مادر»چشمم گفت: هی یو گذاشتن دستش رو ییحرف خاله احترام با خوش رو دییهم در تأ رضا
 «.دیشما بگ یهر چ رمیم
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ً  نمتونیب یم»رو به من و مامان گفت: یبا عقب گرد و  «.فعال

به  بایرفت و من هم همراه فر یبهداشت سیخاله احترام سمت سرو ییشستن صورتش با راهنما یبرا مامان
دوباره  یداد با ذوق و بغل یکه اتاق رو بهم نشون م یدرحال بای. فرمیکه برامون آماده کرده بودند رفت یاتاق

 «.هم شوکه یو البته کم مچه قدر خوشحال شد نیایب نیخوا یمامان گفت م یشه وقت ینم باورت»گفت:

 .گهیشد د ییهویخورده  هیخوشحال شدم، آره  دنتیاز د یلیجان منم خ بایممنونم فر-

از  دیخوب شد با یلیخ یول»گفت: جیپاهاش مه یپنجه ها یرو ستادنیهم گره زده با ا یهاش رو تو دست
 «.میکن یزیبرنامه ر دییا نجیکه ا یهر روز یاالن واسه 

 «!یزیبرنامه ر»و گفتم: دمیخند

 ادیاز تنت در ب یخستگ ریدوش بگ هیآره تو کار نداشته باش فعالً برو »هم جمع کرد و گفت: یهاش رو تو لب
 «.میزن یمنم برم کمک مامان احترام شب حرف م

 یطبقه ا یتو دنشونیرفت. بعد از تا کردن لباس هام و چ رونیتکون دادم که با خنده و چشمک از اتاق ب یسر
با برداشتن حوله ام به حمام رفتم. حوله  یا قهیپنج دق یگرفتن دوش یشده برا یکار نهیو آ یوارید یاز کمد ها

 یبزرگ اتاق کم یتخت دو نفره  یرو شتمکه دا یا یبستم و به خاطر خستگ یچیرو دور موهام به صورت مارپ
 .هم رفت یپلک هام رو ی. اصالً متوجه نشدم، کمدیدراز کش

 یمختصر دنیشده بود. حوله رو از دور موهام باز کردم و بعد از سه شوار کش کیتار گهیشدم هوا د داریب یوقت
 ییرایپذ یطور، نگار خانوم مادر رضا، دخترِ خاله احترام تو نیاومدم. مامان و خاله احترام و هم رونیاز اتاق ب

با مادر رضا که خانم نسبتاً  یاز سالم و رو بوس عدنبود. به طرف شون رفتم. ب ششونیپ باینشسته بودند اما فر
رفتند.  دیخر یرو گرفتم که خاله احترام گفت با خاله افسانه واسه  بایهم بود، سراغ فر ییو خوش بر رو یجوون

 یکه از جام بلند شدم مامان با نگاه کردن نیحوصله جمع شون رو نداشتم و هم یلیهر سه گرم حرف بوند؛ خ
 :دیپرس

 ؟یریکجا م-

 .حوصله نفسم فوت کردم یب

 .انیو خاله افسانه هم ب بایکم هوا بخورم تا فر هی اطیح یتو رمیم-

 «؟یموهاتو که خشک کرد»کرد و گفت: یبودند نگاه ختهیشال دورم ر رینم دار و فرم که از ز یموها به

 .دیآره نگران نباش-

درخت بزرگ انگور گذاشته شده بود و  ریکه ز یتخت یبود. رو یو خوب فیلط یرفتم. هوا رونیبا اون حرف ب و
 یصاف بود و تعداد کم ینشستن بودند، نشستم. آسمون حساب یبرا یبون هیخشکش سا یشاخ و برگ ها

پر ستاره و پر  شهیمطلق برق انداخته بودند، برعکس آسمون باغ که هم یاهیچشمک زن به اون س یستاره 
اون آسمون، اون شهر، آدم هاش...  یبود حت بهیبرام غر زیدلم گرفت؛ همه چ یلحظه ا یزرق و برق بود. برا

بعد  یرحمانه شکل گرفت و لحظه ا یچشم هام ب یجلو یدلتنگ نیاول ریهم گذاشتم؛ تصو ی. چشم روزیهمه چ
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باره پر کرد.  کیقرار چشم هام رو  یو ب سوزان یکه کاسه  ییگوشم منعکس شد؛ صدا یتو ربدیه یصداهم 
 .رخساره بود یدستم نگاه کردن شماره  یتو یتلفنم چشم باز کردم. به گوش یگوش یبا صدا

 .جواب دادم بالفاصله

 ...الو؟-

 ؟ی:الو سوگندرخساره

 .سالم جانم رخساره-

 :لحن پر بغضش جواب سالمم رو داد با

 یلیشدم باور کن از االن دل تنگت شدم خ یجور هی یرفت یسوگند اصالً از وقت یفدات شم، وا یسالم خوب-
 .یشعوریب

 .دمیکش یلبم رو کش داد. پوف یلبخند کم جون یلحظه ا یاش هم متفاوت بود و برا یابراز دلتنگ یحت

 .قرارم یب ییجورا هی اومدم یباور کن خوده منم از وقت-

 .که کالس داشتم یدون یم ومدمیببخش که فرودگاه ن ی. راستیبگردم خواهر ی:الهرخساره

 .نداره یبیع-

 .سرت شلوغ باشه دیگفتم شا ی:خواستم زودتر زنگ بزنم ولرخساره

 !بهم زنگ نزده بود گهیاما چرا د دیپر کش ربدیصدا ه دنیشن یباره دلم برا کیزدم و  پلک

دستم  یکرد و تلفن رو محکم تر تو ارمیزد هوش یداد م یرخساره که از پشت تلفن اسم رو چند بار یصدا
 :گفتم که گفت ییگرفتم. ها

 !تو اصالً؟ ییکجا-

 مگه؟ یگفت یزیجانم چ-

 :دیپرس مردد

 تو؟ یخوب نمیبب-

 :گفتم که گفت یآره ا یسخت به

 !؟یسوگند واقعاً خوب ه،یجور هیاما صدات -

کم کم  گهیحرف بزنم و تظاهر به خوب بودن د یکیخواست با  یتونستم خودم رو کنترل کنم و دلم م ینم گهید
 :سکوت کردم که باز گفت یلحظه ا یکرد و برا یم میهم متالش یداشت تو

 مگه دختر؟ یالل یزن یسوگند با توام چرا حرف نم-
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 :لب زدم سخت

 .ستمیرخساره، خوب ن ستمیم... من خوب ن-

 :بغض ادامه دادم با

اومدم  یشه از وقت ینم ارمیبه خاطر ن گهیو دو فراموش کنم و اونکنم اون جا و اتفاقاش یم یهر چه قدر سع-
 ...اوردن ادیچشمامه، ب... با ب یگوشمه، صورتش جلو یهمش صداش تو

 .دمیبغض خند با

 .یلیدلم براش تنگ شده خ یلیرخساره، خ ادیقلبم به درد م زیاوردن رفتاراش، حرکاتاش ه... همه چ ادیبا ب-

 .مضطرب رخساره گوشم رو پر کرد یشد. صدا کیباره با بغض شل کیام  هیبا گفتن اون جمله گر و

 .نکن هیگر یجور نیسوگند چت شد، تو رو خدا ا-

 .دندونم فشردم ریرو ز لبم

 .یکن یفکر نم زایچ نیالاقل اون جا به ا گهیسوگند، من فکر کردم د یکن ینگرانم م یدار-

 :گفتم دهیبر دهینکنم بر هیکردم آروم باشم و گر یم یکه سع یمنقبض شده ام در حال یچونه  با

کشم که عطر اون  یرو نفس م ییکه هوا نیکه... ا نیا ست،یباشم که اون ن ییکه جا نیب... برام سخته، ا-
شم اما  یازش دور باشم بهتر م یکردم وقت یکار کنم، ف... فکر م یسخته رخساره چ یلیخ نای... استیتوش ن

و بشنوم باز باز صداش ادخو یاون باشم دلم م شیخواد پ یبشدت دلتنگش شدم، با تمام وجودم دلم م
 .از دور یحت نمشیبب

 .هم گذاشتم یرو پلک

 .بازم ع...عطرش و استشمام کنم-

 .رنگ اعتراض گرفت لحنش

باور کن اون االن  ،یزن یکه م هیحرفا چ نیآخه ا یبه خودت کمک کناون جا که  یتو رفت ا،یسوگند به خودت ب-
 یربدیاونم اون ه ؟یچ چارهیاما اون ب یخودت و آروم کن یجور هیو  یکن هیگر یتون یحالش از تو بدتره، باز تو م

 طیشرا نیا یرفتن شما همش ور دلشه بتونه تو اسامان که ب یجلو دیکه کال جنسش از غروره! تازه فکر کن با
 .ادیخود دار باشه و کنار هم ب

 .شدت گرفت و قلبم سخت فشرده شد میان حرفش گر با

نکن فدات  رهیگ یمنم بغضم م یکن یم هیگر یطور نیا یشه به خدا وقت یکه نم یطور نیسوگند قربونت برم ا-
 .یکه خودت خواست هیزیچ نیشم ا

 .رو با پشت دست پس زدم اشکم
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 .شدم یزدم خفه م یخواستم تورو هم ناراحت کنم اما اگه حرف نم یخوام نم یمعذرت م-

 یدرست م زیباالخره همه چ نیبب ،یکن هیگم که گر ینم نارویگم، ا یخودت م یفدات شم منم واسه  یاله-
 حاال زنگ نزده؟ نمینکن، بب تیقدر اذ نیشه خودت و ا

 .دمیبچه ها بغ کرده لب ورچ مثل

 !که زنگ نزده االن چند ساعته گهید نیهم-

 :و معترض گفت یاون حرفم شاک با

 یزن یبا دست پس م هی! چگهیو کشت دو باز نکن ها، از بس برات بال بال زد خودشبابا سوگند دهن من یا-
زنگ بزنه؟ پس اون من بودم که زرت و زرت  یانتظار دار دنی! بعد از اون همه ناز کشیکش یم شیبا پا پ
 !واال تو یدار ییکردم چه رو یرو روش قطع م یگوش

 .اسمش رو صدا زدم دلخور

به فکر حاال و  گهیپس الاقل د یکرد تشیهمه اذ نیکه گله داره عوض نداره حاال که ا یزیگم چ یمگه دروغ م-
 .روز خودت باش

 :گفت یا قهینگفتم که بعد از دق یزیدلخور بودم و چ یلحن حرف زدنش حساب از

اما  یبش کیکردم بهم وصلتون کنم و بهش نزد یسع یلیبگم من خ یخب چ یقاط زدم ول هویاوف، ببخش -
 نیاصالً زنگم زد جواب نده البته ا یکن کمتر بهش فکر کن یحاال هم ناراحت نشو فقط سع ،یخودت نخواست

 .یکم آرومش ش هیبذار  یول چاره،یاون ب یرو یکه کارته قطع کردن گوش

 نیکرد و رفت. هم یخداخافظ عیسر یلیخونه شون خ فونیرو با رخساره حرف زدم که با زنگ زدن آ قهیدق چند
اومد و با گرفتن نگاهم تند تند شروع به پاک کردن  یرضا شدم که به طرفم م یکه تلفن رو قطع کردم متوجه 

 :دیرنگش پرس یریر ششلوا بیج یکرد و با فرو کردن دست هاش تو ینگاه ستاد،یاشک هام کردم. مقابلم ا

 ؟یجا نشست نیچرا ا-

که  نیبخورم و هم ا ییهوا هیخواستم  ،یطور نیهم»که نگاهش کنم گفتم: نیدادم و بدون ا رونیب ینفس
 «.و خاله افسانه بشم بایمنتظر فر

 «.کم سرده هیاما هوا »نشست گفت: یتخت م یو رو ذاشتیزانو هاش م یکه دستش رو رو یدرحال

 .نه خوبه-

دونم اون چرا اون همه راحت و  یباهاش راحت نبودم اما نم یلیکردم نگاهم رو ازش بدزدم و خ یم یسع مدام
 !کرد یبرخورد م یمیصم

باعث  یدونم چ ینم»هم و نگاهش به آسمون گفت: یبا گره زدن دست هاش تو یا قهیچند دق یاز سکوت بعد
 « ...یختیاشک ر و بخاطرش یقدر زود غصه دار شد نیشده که ا تیناراحت
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 :دمیبگه تو حرفش پر یزیکه چ نیو هول قبل از ا دستپاچه

و از  امی یکه بدون سامان و بابا مسافرت م هیبار نیاول نیکم دلتنگ شده بودم آخه، آخه ا هیم... من فقط -
 .نیاالن دلتنگشون شدم هم

 .خوام یکنم، معذرت م یخواستم فضول ی:نمرضا

 .ستینه مهم ن-

 .یقدر بهشون وابسته ا نیدونستم ا ی:نمرضا

 :لب و پر غم زمزمه کردم ریاون حرف ز با

 !قدر بهش وابسته ام نیدونستم که ا یخودمم نم-

 .دیسمتم چرخ نگاهش

 ؟یگفت یزیچ دمینشن-

 :رو بهش فهموندم یلحن انکار کننده ام و تکون دادن سرم به چپ و راست نه ا با

 .شدم هیقض نیا یاز شون دور شدم متوجه  یکردم و البته وقت ینبود، فقط خودمم فکرش و نم یخاص زیچ-

 .کرد یتر قیدق نگاه

 ناراحتت نکرده؟ گهید زیچ یمطمئن-

 .و جا خورده نگاهش کردم متعجب

 مثالً؟ یزیچه چ-

 « ...دونم اما احساس کردم ینم»کرد و گفت: یکم با لب و دهنش باز هی

 ً  .شدم یکنم و بالفاصله و باز حرفش رو قطع کردم، جد ادیرو باهاش ز تمیمیخواست صم یدلم نم اصال

 .ستین یزیاما حستون اشتباهه چون واقعاً چ-

 .نداشتم یمنظور ؟ی:از حرفم ناراحت شدرضا

 .کنه یم تمیاذ دیریرو بزور ازم اعتراف بگ یزیچ دیکه بخوا نینه اما ا-

 یخواستم اگه مشکل یخوام فقط م یبازم معذرت م»زد گفت: یتوش موج م ینامحسوس یکه شرمندگ یلحن با
 «.میهست با هم حلش کن

 یول دیببخش ست،ین»گفتم: یخشک یتخت بلند شدم با لحن یام از رو یسراسر جد یاون حرفش با چهره  با
 «.داخل رمیکم سردم شده م هیمن 
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حرف ها و سؤال هاش کالفه شده بودم. بدون توجه از  یبا اون حرف خودم رو به داخل خونه رسوندم. حساب و
تخت نشسته  یحوصله لبه  ینگذشت که مامان هم پشت سرم اومد. ب یزیبه اتاق خواب رفتم و چ هیبه بق
 .بودم

 «شده مامان؟ یزیسوگند چ»گفت: یزیرو پشت سرش بست و با نگاه ر در

 .رو به باال پروندم یا شونه

 نه چه طور؟-

 ؟یکرد هیچشمات چرا قرمزه؟ نکنه گر نمی:ببمامان

 .رفتم طفره

 .خرده چشمامو سوزوند هیسرد بود و  رونیب ینه فقط هوا-

 یدلم نم ؟یمطمئن»شد گفت: یصداش و نگاهش حس م یکه تو یا ینگاهم کرد و با دلواپس نانهیب کیبار
 «.که قصدم کمکه به توئه یدون یم یو ازم پنهون کن یزیچ گهیخواد د

خوان به  یفهمم چرا همه م یاصالً نم»تخت گفتم: یاز کوره در رفته با سفت کردن دست هام به لبه و  کالفه
 «!دارم ازیقدر معلومه که به کمک ن نیواقعاً ا یعنیمن کمک کنن 

 «آخه؟ هیچه حرف نیا»گفت:  میمال یتر اومد و با اخم کینزد

 .شدم رهیچشم هاش خ یتو

 .دیمنو تحت فشار نذار گهیجام پس لطفاً د نیمامان، من کمک شما رو قبول کردم که االن ا نیبب-

 .هم فشرد یهاش رو رو لب

 .االن اومدن پاشو شام هم آماده ست بایخاله افسانه ات با فر ی. راستیتو بگ یهر چ زمیخب عز یلیخ-

 «.امیچشم شما برو منم م»گفتم: یشونیپ یدستم رو دنیحوصله بودم و با کش یب یحساب

 الدیاومدن پسر کوچولوش م ایرفتم. خاله افسافه رو بعد از به دن رونیبعد از رفتن مامان از اتاق ب قهیدق چند
به  یلیبودم چون به خاطر کار شوهرش مدام در حال سفر بودند و خ دهیند گهیشد د یم یکه حدوداً سه سال

 دنشی. با دنمشیو باز نتونسته بودم بب ودزود برگشته ب یلیکه اومده بود خهم  یاومد، دو سه بار یتهران نم
که  نیریبه طرفش رفتم و بغلش کردم. چه قدر که دلم براش تنگ شده بود. خاله افسانه از مامان و خاله ش

اله بود س شیو پنج ش یزن حدوداً س کیتر بود و  کیدو روز قبل از اومدن ما به مسافرت رفته بودند، کوچ ایگو
 .میبه هم بود هیهم شب یلیخ هیو از نظر بق میداشت گهیبا هم د مه یخوب یرابطه  یلیکه خ

 ییچند تا آلبوم عکس اورده بود و سه تا بای. فرمیرفت بایو خاله افسانه به اتاق فر بایاز خوردن شام همراه فر بعد
پسر خاله افسانه که  الدیوسطا م نیو ا میهمزمان گرم صحبت بود م،یعکس شده بود یآلبوم ها دنیمشغول د

خندوند.  یهاش ما رو م یزبون نیریش باهم بود، مدام  ینیریش یپسر بچه  یلیفقط چهار سال داشت و خ
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روز  هیباور کن اگه »هاش گفت: یزبون نیریلبش از ذوقِ ش دنیبا گز دیکش یکه لپش رو م یدرحال بایفر
ً یهستن که تقر ییو رضا جز کسا الدیشه، کالً م یشبم روز نم نمشینب  «.نمشونیبب دیهروز با با

 :ادامه داد یو خنده ا یچشمک با

 .دکتره واال زیتجو-

لب هم شکفت؛ چون رضا  یکه رو یو عمه هاش افتادم و لبخند ربدیه یرابطه  ادیلحظه  هی با،یاون حرف فر با
بزرگ تر بود. خاله  بایرو از فر یسه چهار سالنداشتند و رضا فقط  یادیز یبا هم اختالف سن یلیهم خ بایو فر

جا  نیجاست البته حقم داره چون ا نیا وقاتا شتریب الدیآره واقعاً چون م»گفت: دیخند یکه م یافسانه درحال
 « ...خودمون یکنه واال خونه  یخواد م یهم که م یذارن و هر کار یم ارشیدر اخت عیبخواد سر یهر چ

 هیآقا شهرام همسر خاله افسانه بود که به خاطر  ایزنگ خورد و گو اشیحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز
رفت. همچنان  رونیاز اتاق ب یجواب دادن با عذر خواه یسفر کرده بود و برا هیرو به ترک یهفته ا کی یسفر کار

 «؟یکن یکر مف یچبه »نگاهم کرد و گفت: نشیبا لبخند دلنش بایفکر بودم که فر یتو

 .تفاوت پلک زدم یب یبا لبخند محو همراه

 .یچیه-

و  زیر یاش از گل ها هیرنگ که حاش دیبالشت سف یآرنجش رو هیچونه اش قرار داد و با تک ریرو ز دستش
ً یکه جد نیا ایداره  یخاص لیدل نمیبب یآروم شد یلیتو خ»قرمز رنِگ برجسته پر شده بود گفت:  یطور نیا دا

 «سوگند خانوم؟ یشد

 .رو بهش زدم حیمل یلبخند

 !نبودم یطونیدختر ش یلیاما قبالً هم خ-

 .کرد یموشکافانه ا نگاه

 .یآروم تر شد یلیکنم نسبت به قبل خ یحس م یول-

 .دیدونم شا ینم-

 کشیکوچ یکه دست ها یرنگش در حال یدرشت و مشک یهم با چشم ها الدیو م میمشغول حرف بود بایفر با
اون  یزد و حساب یپلک هم نم یکرد حت یاش مدام من رو نگاه مبامزه یرگیزانو هاش گذاشته بود با خ یرو رو

شد و با  دهیکش الدیسمت م هشبا حرکت ابرو اشاره دادم که نگا باینگاهاش باعث خنده ام شده بود. به فر
 ینگاه م یجور نیاله رو اشد عشقم چرا خ یچ»از لپش گفت: یو ماچ آب دار الدیکردن صورتش به م کینزد
 «؟یکن

زانو، سرش رو  یتخت جمع و جور کرد و با خم شدن رو یکوچولوش رو رو یکم دست و پاها هیاون سؤال،  با
گوشش  یتو یزیچ هیحلقهکرد و  بایرو دور گوش فر کشیتپل و کوچ یکرد، دست ها کینزد بایبه گوش فر

تخت  یبه من کرد و از رو ینگو قش طنتیپر ش ینگاه بایفر یخنده. با خنده  ریزد ز یهم پق بایزمزمه کرد که فر
 .نگاه کردم بایرفت. کنجکاو به فر رونیو از اتاق با بدو ب دیجه نییپا
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 ؟یخند یگفت؟ چرا م یچ-

 .تکون داد یخنده سر با

 .یمون و برددل بچه ومدهیهنوز ن-

 «گفت؟ یمگه چ»گفتم: یو با چشمک دمیخند

 یچشما هیگه خاله سوگند چه قدر خوشجله چشماش شب یم»کرد گفت: یکه خنده اش رو کنترل م یحال در
 «!یتو چش یادیتو ز ستین زیپسر شجاعه، باور کن بچمون ه

 .ام گرفته بودخنده یخنده. از حرفش حساب ریبا اون حرف باز زد ز و

 !پسر شجاع؟چه بامزه-

قرار  یسن یدر چه رده  ایبعد نمیچاکت تا بب نهیعاشق س نیاول نمیم اسوگند خانو ایبامزه بود، ب یلی:آره خبایفر
 !رنیگ یم

 یبا لبخند یحت دیخند یچشمش رو که هر موقع م ی. گوشه میکرد دنیحرفش شروع به خند گونیباز با ا و
 «ومد؟یچرا سامان باهاتون ن یراست»شد، با سر انگشت پاک کرد و گفت: یم ریازش سرا ز یاشک ق،یعم

 .گهید نایدانشگاه و ا خب-

 .کوتاه اش انداخت یشونیبه پ ینیچ

دوست داره  یلیبگم که تو رو خ نمیا م،یدیبا هم خند یاون دفعه که اومده بود کل ه،یآدم با حال یلیسامان خ-
 .شد میلحظه بهت حسود هیافتاد واال  یزبونش نم یچون اصالً اسم تو از رو

 «از پسر عمو و دختر عموهات چه خبر رخساره چه طوره ازدواج نکرده؟ یراست»زدم که گفت: یلبخند

 .همه خوبن و همه هم مشغول کار و درس، نه بابا فعالً که زوده فکر نکنم-

 یبا خاله آرزو م یوقت ریبخ ادشی یآره البته، ول»بغلش گفت: یباال پروند و با مچاله کردن بالشت تو ییابرو
بود اونم دورا  شیهمون دو سه سال پ دمشونیکه د یبار نیکردم آخر یم یون بازاومدم اون جا چه قدر باهاش

 «.از حج اومده بود امرزتیاوردن، اون موقع که آقاجون خدا ب ینم ادیدور فکر کنم منو ب

 .از اون موقع ها گذشته یلیخ گهیآره د-

 .کرد یزیر یخنده  طنتیش پر

 .پنیخوشت یلیپسر عموهات خ ییخدا یول-

 یکه خبر نیمنظورم ا»لبش گفت: یرو یتنگ کرد و با همون خنده  یکردم که چشم یحرکت سر خنده ا با
 «هان؟ ست؟ین

 «؟ینکرد یکار نمیبب»بدم گفت: یکه جواب نیقبل از ا زیر یدر ادامه با زدن چشمک و
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 «؟یجان؟ چ»دهنم گذاشتم و متعجب گفتم: یجلو دنیخند یرو برا دستم

 .نگاهم کرد یشاک

که  نیمخصوصاً حس ،ینشست کاریاون وقت ب ختهیاون همه پسر جذاب دور و ورت ر گهید یعرضه ا یبس باز -
 هنوز هم نمکشو داره؟ نمیو با نمکه، بب پهیخوشت یلیخ

 .چرخوندم یچشم

 !اوردم یاونم با خودمون م یگفت یچه جورم، اگه م-

 .گفت یخنده کوفت با

 ست؟ین یزیچ یخبر ییخدا-

ً یبودمش و تقر دهیخودم هم اون موقع ها ند یرو که حت ربدیبود اال ه دهیهمه رو د بایفر با اخالق بچه ها  با
 .جمع و جور کردم یلب هام رو کم یرو یکم جا خوردم، خنده  هیآشنا بود. با سؤالش 

هم  یا گهید زیچون من اونا رو هم مثل سامان دوست دارم و به چ ستیحرفا ن نیما از ا نیب یعنینه خب، -
 .فکر نکردم

 .کج نگاهم کرد یو لب و دهن ضیغ با

 !تو سوگند یبیاوف از دست تو چه قدر عج-

رو هم  یآخر نیا»آلبوم بود برداشت و با ورق زدنش گفت: نیتخت که آخر یرو از رو یبا اون حرف آلبوم بعد و
 «.میشون کنرو جمع نایا گهیکه د مینیبب

از  یو همه کس هم عکس داشتند حت زیجا بود که از همه چ نیلب اجا م،یکرد یآلبوم نگاه م یعکس ها به
 !من یها یبچگ

 یول»پاره و پوره بود گفتم: یکه اطرافشون هم حساب یمیو قد دیو سف اهیس یچشم دوختن به عکس ها با
 «.نیلحظه ها رو هم عکس گرفت یخوبه که همه  یلیخ

 .رو ورق زد آلبوم

خوبه آدم حالش عوض  یلیشون رو خودم گرفتم. آره خ شتریب بودن دیجد یلیرو که خ یدو تا آلبوم قبل یعکسا-
 .کنه یو خاطراوت رو دوره م نتشونیب یبعد از مدت ها م یشه وقت یم

 .آلبوم عکس بود با پرسش اسمم رو صدا زد یسرش تو یرو ساکت بود و بعد از اون در حال یا قهیدق چند

 سوگند؟-

 جانم؟-

 .کرد ینگاه مین
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 بپرسم؟ یزیچ هیونم ت یم-

- ً  .اوهوم، حتما

 «هست؟ یکس»باال انداخت و گفت: ییابرو یبعد از مکث و

 .هم گذاشت یچشمش رو رو هیسرم رو باال اوردم و نگاهش کردم که  متعحب

 هست؟ تیتو زندگ یکس گه،یگم د یم وتیتو زندگ-

 نیچرا ا دمیسؤال ازت پرس هیخب  هیچ»کردم که گفت: یهمچنان نگاهش م یرگیکم هول شده بودم و با خ هی
 «!دختر؟ یکن ینگام م یجور

از اندازه بالشت  شیب یجانیگفتم که با ه "یآره ا"خاص  یکم سر به سرش بذارم با آرامش هیکه  نیا ی واسه
 «.گهیبگو د ه؟یخب اون ک»بغلش گرفت و با بستن آلبوم گفت: یرو تو

 :زدم یکم مِن مِن کردن پلک خمار هیرو بهش نگاه کردم و بعد از  یا قهیدق یو بدجنس طنتیش با

 !هستن خب میزندگ یها تو یلیاوم... بابام، مامانم، سامان... خ-

 .برام کج کرد یهم رفت و لب دهن یهاش تو اخم

 .بابا دمیپرس یجد ،یو باش که فکر کردم آدممزه، من یچه قدر ب-

 .پهن زدم یتفاوت لبخند یب

 .ستیمعلومه که نخب -

 «اون وقت از کجاش معلومه؟»کرد و با تمسخر گفت: زیر یهاش رو حساب چشم

 .دمیخند زینشون دادن دستم ر با

 ...که نه تو دستم حلقه ست نه ینیب یم-

 فیزرنگ تشر یلیخ ای یاورد ریو ساده گمن ای»که حرفم رو کامل بگم با فوت کردن نفسش گفت: نیقبل از ا اما
 «!نبود نیکه منظورم ا یدون یم یدار

 بود اون وقت؟ یپس منظورت چ-

 هست که ازش خوشت اومده باشه؟ یاصالً کس نایو ا یباش یکه با کس نیا یعنی-

 .تکون دادم یسر یلحن شوخ با

 ؟یگرد یدنبال عشق پنهان م یعنیآهان -

 .صورتم گرفت یجلو قیعم یاشاره اش رو با لبخند انگشت

ً یدق-  .قا
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وجود  یعشق پنهان چیخانوم، ه بایو راحت کنم فر التیبذار خ ست،یپس نگرد چون ن»گفتم: دنیخند یپق با
 «.نداره تمام

 .نگاهم کرد یحالت ناباورانه ا با

طور  نیکنه، ا یبهش فکر م ایداره و  شیزندگ ینفر رو تو هیحداقلش  یهر دختر گهیشه االن د یبرو! مگه م-
 ست؟ین

 «وقت حداکثرش چند تاست؟ اون»خنده و تمسخر گفتم: با

 .نگاهم کرد یشاک

 !یو دست انداختمن-

 :کردم خنده ام رو کنترل کنم جواب دادم یم یکه سع یحال در

 .ستین یکس یکن یخب آخه باور نم هیچه حرف نینه ا-

 .چرخوند یو دهن لب

 مطمئن باشم؟ یعنی-

 .پلک زدم زدم میمال یبا لبخند همراه

 .مطمئن باش-

 .هوا تکون داد یهمراه با خنده انگشت تو دشیلحن پر تهد با

 .کشمت سوگند گفته باشم یم یاگه بفهمم بوده و نگفت یعنی-

 :دمیپرس ،یباال دادم و با نگاه پر پرسش ییابرو

 اصالً؟ یخودت چ-

 .«ستیمعلومه که ن»اورد با پشت چشم نازک کردن گفت: یمن رو در م یکه ادا یدرحال

 :تفاوت پشت چشم نازک کردم یخنده دار به صورتم ب یو ژست افهیگرفتن ق با

 .گهید ستین یعنی ستین یگ یاگه م گهیآهان متوجه شدم، خب د-

 .داد یرنگش رو تاب یمتوسط و قهوه ا یها چشم

 .نهیزم ریبدحنس خانوم، واال نصفت ز یدار طنتیخوب ش یستیهم ن یدختر آروم یلیواال خ-

 «هست؟ یواقعاً کس ینه حاال جدا از شوخ»هم گفتم: یب کردن دست هام توبا قال یاز خنده ا بعد

 .صورتش کنار زد یروشنش رو از تو یچتر یموها
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 یعنینرفت  شیخوب پ یلیکنم، دروغ نگم آره بود اما خب رابطه مون خ یهم نم میقا ستمیواال من مثل تو ن-
 .میبا هم نباش گهید میداد حیترج نیهم یواسه  میکرد یرو ناراحت م گهیمرتب هم د

 واقعاً؟ چند وقته؟-

 «.میشه که تموم کرد یم یچند روز یعنیاالن... االن، »گفت: یو متأثر نیاون سؤالم با حالت غمگ با

 «!؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا»گرد شده نگاهش کردم که گفت: ییو با چشم ها متعجب

 .هم فشردم یتأثر لب هام رو رو با

 نمیکنم، بب یمورد باهات شوخ نیخواستم در ا یقدر تازه ست، من و ببخش نم نیاش ا هیدونستم قض ینم-
 دهیرو ناد زایچ یسر هی نیتونست یم نیرو دوست داشت گهیتموم شده؟ خب اگه هم د گهیواقعاً د یعنیحاال 

 .نیریبگ

 ییوقتا هیداشتن شه و دوست  یبه دوست داشتن ختم نم زیهمه چ»لبخند گفت: ونهیم یحرفم با بغض نیا با
 «.ستین یکاف ییبه تنها

بودم، حال  یکه باعث اون حالش شده بودم از دست خودم عصب نیدگرگون و منقلب شده بود و از ا یحساب
کم  یاش قرار دادم و با لبخند دهیو کش دیسف یدست ها یکرد. دستم رو رو یرو هم مثل خودم خراب م هیبق

 «.کنم اراحتتن شتریب نیخوام از ا یچون نم میدر موردش حرف نزن گهید ایگم ب یم»رنگ گفتم:

 یدنیکرد بغضش رو قورت بده و با نفس کش یم یکه سع یحال در

خوشم  هیمن اصالً از بغض کردن و گر وونهید یاِ دختره »کم عمق گفت: یعوض کردن موضوع با خنده ا یبرا
 «.و رفت چوندیکجا پ هویخاله افسانه  نیا مینیبب رونیب میگم پاشو بر یم الش،یخ یواقعاً ب ادینم

تونست خودش رو جمع جور کنه بر عکس من  یزود م یلیکردم. خدا رو شکر خ دییحرکت آروم پلک هام تأ با
 !شدم یاصالً آروم نم ختمیر یکه تا اشک نم

 ریو شب بخ یا ازهیخم دنیگذروندم و بعد از اون با کش هیجمع مامان و خاله احترام و بق یرو تو یدو ساعت یکی
ام  یگوش ی. مرتب به صفحه دمیتخت دراز کش یتخت گذاشتم و رو یگفتن به اتاق خواب رفتم. شالم رو لبه 

ام خارج شد. چشمم هنوز به صفحه  نهیساز  ظیکردم اما هنوز هم زنگ نزده بود. نفس آه مانندم غل ینگاه م
برام فرستاده بود. قبل از باز کردنش  دئویو هیکردم.  افتیدررو  یامیهمون موقع از رخساره پ یبود که تو یگوش

 :کردم پیتا عیسر یلیخ

 ه؟؟یچ نیا-

 :ارسال شد امشیبود پ زونیآو نییبعد با چند شکلک که لب و دهنش رو به پا یکرد و لحظه ا پیبه تا شروع

 !بهتره ینیبرداشتم و خودت بب نیحس یاز صفحه -
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شدم. هدفنم رو وصل کردم  دئویبه صفحه مشغول آپلود و یرگیگفت. با خ ریحرف زدن شب بخ یبعد از کم و
 لمیزدنش ف تاریفقط از گ د،یچیگوشم پ یتو ربدیه نیگرم و دلنش یبعد صدا یپخش زدم که لحظه ا یو رو

 .نمیتونستم بب یگرفته بود و باال تنه و چهره اش رو نم

 ریمنو محکم بگ دست

 که وقته رفتنه حاال

 یزنـدگ یعمر ـهیاز  بعد

 حق منه نیکمتر نیا

 ریمنو محکم بگـ دست

 کم نشـه از باورم تا

 نفس کی یکه حت یمن

 از سرم فتادین عشقت

 فرصتو به من بـده نیا

 نرو یتفاوتـ یب با

 ریمنو محکم بگـ دست

 ...لحـظه رو نیکن ا خاطره

ام کرده  وونهیشد. غم صداش د سیبار گوشش کردم و همراه با هر بار گوش دادن صورتم از اشک خ نیچند
 .هم قرار دادم یصبح کردن شب، سخت پلک رو یخوردند برا یبالشتم سر م یکه رو یاشک یبود و با قطر ها

**** 

 یپلک م یدنیکش ازهیکه با خم یخواب آلودم در حال یکرد. با چشم ها یسرم بود و مرتب صدام م یباال بایفر
 .تخت نشستم یزدم پاشدم و رو

 تو؟ یخواب یچه قدر م گهیدپاشو -

 یکامل چشم به ساعت رو دیهم چشم هام کامالً باز نشده بود و بعد از دو سه بار پلک زدن محکم و با د هنوز
 .انداختم زیم

 !اما ساعت هفته که-

 .سرش جا به جا کرد یکوتاهش هم رنگ بود رو رو یورزش یرنگش رو که با لباس ها دیسف یآفتاب کاله

مونه، االن هم همه  یشگیو ورزش، عادت هم یرو ادهیپ میریم یرفت بهت بگم ما صبحا خانوادگ ادمی شبید-
 !آماده ان اال تو
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 .چرخوندم یچمشم

 همه؟-

 .به کمر شد دست

که، و در آخر هم مامان  یدون یبا نامزدش، داداشِ رضاست م کمیآره مامانت، رضا، فرشاد خواهر زاده کوچ-
 .احترام و نگار

شه امروز و  یحاال نم نمیبب ،یخب کاش بهم گفته بود»کردن پاهام از تخت گفتم: زونینار زدم و با آورو ک پتو
 «ن؟یمن بش الیخ یب

 .اش انداخت یهشت یبه ابروه ها یموج

همه رو  نیا یپس چه طور یکن یکنم واقعاً! اگه ورزش نم یتعجب م نیقدر تنبل نیا شهیهم ایشما تهرون-
 !خانم؟ یبارب یفرم

 .زدم یبا خواب آلودگ یلبخند

 .کنم اما امروز اصالً حاال و حوصله ندارم ینه بابا اتفاقاً مرتب ورزش م-

 .شارژ بردارم تو هم زود آماده شو یو از توام یمنتظرم زود باش من برم گوش رونیب-

دو  یِ ورزش یس هابه اتاق خواب برگشتم. لبا یبهداشت سیاومدن از سرو رونیرفت. بعد از ب رونیاز اتاق ب و
رو جست  کمیکوچ یِ بغل داخل ساک دست ریز یبراداشتن اسپر یام رو به تن کردم و برا یو طوس دیرنگه سف

داخل ساک  دیبا ترد میبست یکه ساک م یافتاد؛ روز ربدیرنگ ه یآن چشمم به ژاکت زرشک هیو جو کردم که 
با بستن چشم هام بوش کردم و با صدا کردن  یا قهیداد. چند دق یعطرش رو م یچپونده بودمش، هنوز هم بو

 .کرد و از اتاق خارج شدم ضشیام تعو یدارِ لباس ورزش پیز شرتیبا سوئ عیسر یلیخ بایفر یدوباره 

رو گرم حرف و معارفه با فرشاد و نامزدشم شدم.  یا قهیدر منتظر بودند و چند دق یرفتم همه جلو رونیب یوقت
قرمز رنگش با  یهم بامزه شده بود و الک ها یلیبود که خ دهیپوش یرنگ دیسف یخاله احترام هم لباس ورزش

خاله احترام  یخونه  کیبه سمت پارک نزد هی. همرا بقخوردیچشم م یتو شتریاز قبل هم ب دیاون لباس سف
 دنیزدم تا دو یقدم م ییجورا هیبودند و فقط من بودم که از همه عقب تر بودم و  دنیی. همه مشغول دومیرفت

 .لحظه بود که رضا سرعتش رو کم کرد و با نفس زدن عقب عقب اومد نیهم یچون اصالً حوصله نداشتم. تو

 ؟یندار دنییبه دو یلی:انگار تمارضا

 کیباغ  یتو شهیدوست دارم و هم یلیخ ودنییام اتفاقاً دوحوصله یکم امروز ب هیفقط  ستین یجور نینه ا-
 .دمییدو یرو م یساعت

رو به باال  ییکرد با پروند ابرو یکه نفس تندش رو آروم تر م یو رضا در حال میداشت یکنار هم قدم بر م در
 «و بدونم؟امروزت یحوصلگ یب لیتونم دل یکنم اما م یخوام بازم فضول ینم»گفت:

 .باال انداختم یتفاوت شونه ا یب
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 .میجور نیروزا ا ینداره بعض یخاص لیدل-

دو  هی نیکنم ب یو حس م یکار کن یچ یدون یاما نم ،یکن یفرار م یزیچ هیاز  یکنم دار ی:اما احساس مرضا
 .یکرد ریگ یراه

 !تونست ذهنم رو بخونه یاز حرفش در عجب بودم. چه قدر راحت م یحساب

 .کرد یم تمیاذ یموضوع حساب نیا و

 یتونم بپرسم شما چ یم دیببخش»گفتم: دنیآروم و ژست دو یبه ابرو هام انداختم و با همون قدم ها ینیچ
 «د؟یخوند

 .نگاهم کرد متعجب

 چه طور مگه؟-

 .اصرار کردم یتالف یبرا سرتق

 .خوام بدونم یم دینه بگ-

 «!گهید یخب معمار»کج کرد و گفت: یهمون تعجب سر با

 «؟یدیچرا پرس»لبم نشست که گفت: یرو یکج لبخند

 «د؟یخوند یکنم روانشناس یش فکر مپس چرا من هم»فشردم و با طعنه گفتم: یلب

 «گه؟یبود د کهیاالن ت نیآهان ا»گفت: دیخند یکه م یحال در

 :جواب دادم یکه بخوام طفره برم در کمال آرامش و خونسرد نیا بدون

 .دیو بذاراسمش دیکه دوست دار یهر چ دیتون یدونم م ینم-

دادم اما  یشتریکردم و به پا هام سرعت ب دنیکه منتظر جوابش بشم شروع به دو نیبا اون حرف بدون ا و
 یبا نفس نفس زدن دنیدو یا قهی. بعد از چند دقدیدو یبالفاصله خودش رو بهم رسوند و اون هم کنار من م

 «نه؟ گهیبود د یحرکت اعتراض هیحرکتت  نیا»همراه با خنده گفت:

 .میعقب نمون هیپس بهتره از بق گهیبود د دنییخب قرار امروز مون ورزش کردن و دو-

 :پس بازم با حرفام ناراحتت کردم؟رضا

 .دمیلب ورچ دلخور

 .نیدفعه واقعاً ناراحتم کرد نیا یعنیدروغ چرا آره، -

 .حرف زدن کم تر کردم یرو برا سرعتم



 

 
645 

که  دیبدون ونیاما ا دیبکن یفکر نیباعث شده که همچ یدونم چ یکنم نم یفرار نم یزیآقا رضا من از چ دینیبب-
 !ندارم نیکه شما دنبالش یراز پنهان چیهمن 

شه  یلُوث م یلیخ گهیاگه باز معذرت بخوام د»گفت: یا انهیهم گذاشت و با لحن دل جو یچشمش رو رو هی
 «کرده باشم؟ ییکار کنم که دلجو یاما چ

 .کم رنگ رو بهش زدم یو لبخند دمیلحظه از اون لحن حرف زدنم خجالت کش هی

 .کار دستم داد یحوصلگ یب دیبود ببخش یلحظه ا میناراحت دیخودتون رو سرزنش کن ستیالزم ن-

 .زد یجوابم لبخند در

 .خوام یکارات تفحس نکنم بازم معذرت م یتو گهیکه د دمیمن بود اما قول م رینه بابا تقص-

 رونیآخه قراره صبحانه رو ب میبرسون هیبهتره زود تر خودمون رو به بق»در ادامه گفت: ضیعر یبا لبخند و
 «.میبخور

 .میکرد شتریبا اون حرف سرعت مون رو ب و

 یبودم اما همچنان زنگ نزده بود و رخساره هم ازش ب ربدیگذشته بود و هنوز هم منتظر تلفن ه یسه روز دو
 .خبر بود

بودم که تلفنم  دنیحوصله مشغول لباس پوش ی. بمیبر رونیناهار ب یدعوت فرشاد برادر رضا قرار بود برا به
 !بود ربدیه یاندازه گرد شد؛ شماره  یچشم هام ب یگوش یزنگ خورد. با نگاه کردن به صفحه 

 ً  نیزم یاندازه کش اورده بود رو یکه لب هام رو ب یدهنم بود، هول و دستپاچه با لبخند پهن یقلبم تو رسما
 یکنم گوش دیترد یکه لحظه ا نیدادم و بدون ا رونیب یار رفتم. نفسو لمیکردن وسا یهمزمان با جمع و جور م

 .انداخت نیطن وشمگ یخوش آهنگش تو یصدا یا هیگوشم گذاشتم. بعد از چند ثان یرو رو

 ...:سالمربدیه

ذره ذره وجودم پخش کردم چه قدر که دلتنگ  یاون صدا تو دنیاندازه رو با شن یب یچشم بستم و لذت آروم
و متالطم  یپر از کالفگ ییکردم. با صدا ینکرده بودم و فقط گوش م دایصداش بودم. هنوز جرأت حرف زدن پ

 :گوشم گفت یتو

و اما خواستم شانسم یکردم جواب بد یشد که بهت زنگ بزنم. فکر نم نیکلنجارِ سه روزه با خودم ا ی جهینت-
 .مامتحان کن

 .کرد یمکث

 !؟یواقعاً چه طور تونست یو رفت یقدر راحت ازم گذشت نیشه که ا یسوگند هنوزم باورم نم-

 :کالمش مشهود بود، گفت یکه تو یتیو با عصبان ینگفتم که شاک یزیچ
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... یزیچ هیآخه، حداقل  هیچ ایبچه باز نیا! یش یزنگ الل م یزنگ م یکن یرم م مینیب یچته تو هان؟ م-
 .و بشنومخوام صدات یبگو م یزیچ هیسوگند... حالم بده 

 .نشسته بود یکیگلوم به صورت بغض کوچ خیب غم

 !کنم که دلتنگتم یحال شعوریب یبه تو یچه طور نویا شعوریآخه منِ ب-

و غصه خنده ام گرفت اصالً انگار راه ابراز کردن  یاون همه دلتنگ ونهیلحظه از اون لحن حرف زدنش م هی
 ییالو یو بعد از تعلل وردمیطاقت ن گهیاحساستش رو بلد نبود و چه قدر که لحن حرف زدنش بامزه شده بود. د

 یکار م یچ»اوردم که گفت: نییارو پ یگوش عیچهار چوب در ظاهر شد. سر یتو بایگفتم که همون موقع فر
 «.گهید ایسالن نشسته ب یهم منتظر تو، تو الدیپس، تازه م یکن

 .تکون داد و رفت یگفتم که سر یفشرده کردن لب هام باشه ا با

 یکدومشونه اون پسرخاله  گهید الدیم»تر از قبل گفت: یشاک ربدیگوشم گذاشتم که ه یرو باز رو یگوش
 «اصالً چرا منتظر توئه؟ نمیاضافه شد بب نمینچسبت کم بود ا

دونستم  یرو راه بندازه که م یمورد یخواست جر و بحث ب یباز م ربدیهم ه یزد و از طرف یام ممرتب صد بایفر
قرمز رنگ، تلفن رو قطع کردم و در جواب  یدکمه  یانگشت رو دنیشه و به ناچار با کش یتهش با دعوا تموم م

 «.امیخب دارم م یلیخ»گفتم: ینسبتاً بلند یاتاق با صدا یاز تو بایفر

اون دو  یساکم بود نگاه کردم؛ تو یکه رو یاورده بود و باز با ذوق ژاکت فمیسر ک یحساب ربدیه یصدا دنیشن
که رخساره برام فرستاده بود و بغل کردن اون ژاکت خودم رو تونسته بودم  ییدئویاون و دنیسه روز فقط با د

 دنیوندمش و بعد از نفس کشچشب متمام ژاکت رو به تن کردم، محکم به خود یآروم کنم. با سرمست یکم
سالن خودش رو به  یاومد و بدو بدو از تو نییمبل پا یاز رو دنمیبا د الدیرفتم. م رونیعطرش از اتاق ب قِ یعم

 «.امیخوام با تو ب یسوگند من م یآج»و بچگانه اش گفت: نیریمن رسوند. با لحن ش

 .دمیبوس . با خم شدن، دستش رومیبا هم جور شده بود یلیاون مدت خ یتو

 .منتظرن هیکه بق میبر گهیحتماً قربونت برم من، خب حاال هم د-

ام باز  یگفت. گوش یزیدلم براش غنج رفت و با حرص لپش رو گاز گرفتم و آخ ر یزد که حساب ینیریش لبخند
 یب یذهنش رو مغشوش کرده. با تماس ها الدیموضوع م یبود. معلوم بود که بد جور ربدیخورد ه یزنگ م

 .حالت سکوت بذارم یرو رو یارش مجبور شدم گوششم

 ییقشنگ و باصفا یلیخ یکه جا میرفت« کافه رستوران هوگر»همون  ای «یدهدشت» یخینهار به عمارت تار یبرا
با  ییجورا هیکه  کیکالس یشاپ یشهر اصفهان و کاف یسنت یمنحصر به فرد با انواع غذاها ییهم بود. فضا

 .داده بود لیرو تشک یظیرستوان پارودوکس نسبتاً غل

رنگ که حس و حال آدم  یو قهوه ا یچوب یدر ها یشمار یرنگ با تعداد ب دیسف یکننده؛ عمارت رهیخ ییفضا
قرمزِ  یبا روکش ها یچوب یها یو صندل زیبزرگ که م یاطیداد. ح یپرواز م یمیقد یرو به خونه ها و عمارت ها

زده بود و  رونیساده ازش ب یا وارهبزرگ و گرد که ف یشده بود. در وسط هم حوض ندهیمخمل، دور تا دورش چ
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شدنِ عطر گل  ختهیشده بودند و آم ندهیکه دور تا دور حوض چ یبنفشه و داوود یبا گل ها یگِل یگلدون ها
 .کرده بودند نیعطرآگ یداخل حوض، فضا رو حساب یخوش بو یها با عطر پرتقال ها

 یا روزهیرنگ ف ونهیرنگ که به صورت شناور م ینارنج یتونم به همون پرتقال ها یاش م گهید یها ییبایز از
رو با هام طرح زده  یرینظ یب یشدند اشاره کنم که هارمون یحوض و آب زالل و متالطم، رقص کنان جا به جا م

 .بودند

شد.  یسر مست م ییبایاون همه ز دنی. واقعاً آدم از ددیهتنم ج یآرام بخش تو یاون فضا دنیاز د یلذت
که  یریدلپذ ینسبتاً سرد و نازک به خودش گرفته بود؛ هوا ییرنگ و بو زییپا یهوا یکه تو یاصفهانِ عطش بار

 .کرد یم هیتهو یها رو به نرم هیر

 .چشم گرفتم ییبایاطراف بود، از اون همه ز دنیمامان که اون هم محو د یصدا با

 :قشنگه نه؟مامان

 .زدم قیعم یذوق لبخند با

 .یلیآره خ-

 «؟یکه بهتر نیمثل ا»گفت: یدر ادامه با لحن آروم تر و

 یو بهتر مسفر حالت نیگفتم ا یدید»بشاش پلک زدم که گفت: یبهش با چهره ا دنیبخش نانیاطم یبرا
 «.کنه

تنم که تازه متوجه اش شده بود نگاهم  یکردم که متعحب به ژاکت تو دییبه همراه لبخند تأ یرو با آره ا حرفش
 :دیکرد و پرس

تنت  ونیا ی! آخه چه طورستیکه همش تنته؟ هوا که اون قدر ها هم سرد ن هیژاکت چ نیسوگند مامان ا-
 باشمش؟ دهیقبالً تو تنت د ادینم ادمیچرا من  ه؟یک یبرا نیا نمیبب ؟یکرد

خب »گفتم: میو قلوه ا کیکوچ یو جمع کردن لب ها یبا لحن بچگانه ا هیبعد از چند ثان کم هول شده بودم و هی
 «.دیکن یفکر م یجور نیهم دوستش دارم اتفاقاً نازکه شما ا یلیرخساره بهم داده، چشه مگه خ ونیا

 :رنگم اشاره دادم یبه شال زرشک و

 .با لباسم سته یلیتازه خ-

 .کش اومد نییاز حرف هام لب و دهنش به سمت پا رونیزدم. ح یفکر و مسخره حرف م یبچه ها ب مثل

 !بنیو غر بهیکارات عج یاز دست تو که همه -

 یکه با دستمال یهم درحال باینشسته بودند و غرق لذت و از اون فضا و صحبت بودند. فر زیهم دور م هیبق
واال »من و مامان گفت: یحرف ها یبیتقر دنیناومد با ش یکرد و به طرفمون م یدست هاش رو خشک م

 «.جون هگرممونه خال شتریما که ب یدونم ول یاز گرماش نداره! نم یاصفهان سرماشم دست کم
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. بهیو غر بیعج یلیدخترت خ نیخاله، چون واقعاً ا یاما حق دار»رو به من گفت: یدر ادامه با خنده و چشمک و
 «!ها هماهنگ شده یو صندل زیبا روکش م یالبته ست کردنو خوب اومد چون حساب

و من  دندیخند یمن م بیعج یکرد. اون ها به رفتار ها اشیهمراه یهم با قهقهه ا بایخنده زد و فر ریز مامان
دوباره ژاکت رو به خودم چسبوندم،  یا تمدانهیتفاوت به خنده هاشون با احساس رضا یو ب دمیورچ یهم لب

 !هم سرد نبود یلیحق با اون ها بود و هوا خ یکه تا حدود نیبا ا گنیم یچ اصالً هم برام مهم نبود که

بود از گوشت گردن گوسفند، جگر  یبیکه ترک میدندون مزه کرد ریرو ز ینظریخوش طعم و ب یونیرو بر ناهار
 .بود دهیبهم چسب یداشت و حساب ییجادو یسفيد گوسفند و ادويه اصفهاني که واقعاً مزه 

 یاصفهان گشت و گذار یدنید یو سه پل و جاها یس یتو هیمفصل همراه خاله احترام و بق یاز صرف ناهار بعد
 یالیتونستم اون همه و با خ یبهم زنگ نزده بود نم ربدیاگر ه دیهم بهمون خوش گذشت؛ شا یکردم که حساب

 .آسوده غرق در لذت بشم

**** 

ً یتقر که هر  نیا ای میبود رونیمدام ب ایاون مدت  یگذشت و تو یم اصفهان یاز موندنمون تو یهفته ا هی با
با  یحال چند بار نیهم خوب بود و بهم بد هم نگذشته بود اما با ا ییجورا هیکه  میشد یم یکیدفعه دعوت 

 .نگرفته بود میتصم وزهن یول میمامان حرف زده بودم و ازش خواسته بودم که به تهران برگرد

شماره  دم،یتخت دراز کش یبه اتاق خواب رفتم. رو دنیخواب یبرا هیو بق بایبه خاله احترام و فر ریاز شب بخ بعد
 :نتونسته بودم جواب بدم، گرفتم و تماس بر قرار شد یشلوغ یزنگ زده بود و تو یرخساره رو که دو سه بار ی

 .یزنگ زده بود ،یسالم چه طور-

منم  یگذره سوگند خانوم که حت یداره بهت خوش م یلیکه خمعلومه  یخب جواب نداد یسالم خوبم آره ول-
 .یبرد ادیاز 

 چه خبر؟ یکن یکارا م یدلم برات تنگ شده چ یاتفاقاً حساب هیچه حرف نیا-

 ...ستیهم ن یخبر خاص دم،یتو تختم دراز کش یچیه-

 :گفت دیبا ترد یبعد از مکث و

 .الیخ یهست... اما اصالً ولش کن ب یعنی-

 .کنجکاو شده بودم یحساب

 شده مگه؟ یچ ه؟یمنظورت چ-

 .یزیر یوقت بهم م هیبهتره  یلینگم بهتره، االن انگار حالت خ-

 :گفتم معترض

 .تو فکر رمیم شتریب یطور نیاتفاقاً ا ؟یشد مونیپش یکنم حاال که کنجکاوم کرد یخواهش م گهیبگو د-
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 :گفت یو بعد از تعلل دیکش یگوش یصدا دار تو ینفس

شام دعوتشون کرده  یهم بود چون مامان واسه  ییخونمون بودن البته دا ربدیراستش امروز سامان و ه خب-
 .بود

 خب؟-

 .که اسمش رو صدا زدم یا هیچند ثان یهم سکوت باز

 .گهیرخساره؟ بگو د-

رفته بودم واسه  دم،یشن ییزایچ هیزدن  یحرف م اطیح یو سامان تو ربدیه یگم، خب وقت یخب بابا م یلیخ-
 ...وگرنه قصد دمیشام صداشون کنم که شن ی

 :ام گفتم انهیو با لحن شاک دمیحرفش پر یتو

 ؟یدیشن یحرفا رو چ نیول کن ا-

 :شدم گفتم یم زیخ میتخت ن یکه رو یاندازه در حال شیب یا یلحظه با نگران کی و

 .گهیبگو د یبه سامان گفته؟! رخساره سکته ام داد یزینکنه چ یوا-

 .کرد یا خنده

 !خودت؟ یواسه  یگ یم یخب احمق اگه گفته بود که االن دمار از روزگارتون در اومده بود چ-

 .دمیکش یپوف کالفه

 ؟یدیشن یبگو خب، پس چ-

که از اون ور  ایبهش گفت تو هم ب نا،یداره و ا یکار هیاصفهان و  ادیخواد ب یبه سامان گفت م ربدیخب ه-
 .اون جا ادیکرد که ور داره ب یم کیو سوگند، رسماً داشت سامانو تحر ییدنبال زندا میبر

 !نگفت که یزیاما سامان عصر زنگ زد چ-

شن و  ریکم غافگ هیگفت بذار  یداره چون داشت م فیزرنگ تشر یلیخان خ ربدیه نیا گه،ید نیخب هم-
 .نگو یزیدنبالشون پس چ میهم نرفت دیبهشون نگو اصالً شا یزیچ

- ً  !و...واقعا

 :گفت دیخند یکه م یدرحال

زر زد  ییجورا هیکه سامان حساسه نشه گفت، به نظرم که  نیا یرو واسه  یآخر یبگم که جمله  نمیالبته ا-
 .دنبالشون، مطمئن باش فردا اون جاست مینر دیکه گفت شا

 :گرفته و دمق گفتم یاضطراب گرفته بودم و با حال یحساب
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ً یدق یدینفهم نمیبب ؟یخند یس گرفتم تو ماستر  ینخند، من حساب-  ان؟یم یک قا

 یچ مینیگفت حاال تا بب یرد گم کن یبازم واسه  یعصر فکر کنم ول یو طرفا انیخودشون م نیچرا گفت با ماش-
 !نه یگ یگم زرنگه م یو گذاشت بعدشم با پا پسش زد، مهفت خط قرارش یشه! پسره  یم

رضا چه  نیا یدون یجا اونم با وجود رضا، تو که نم نیا ادیخوام ب یکار کنم؟ آخه نم یچ دیحاال با نمیبگو بب-
 .ست وونهید یلی. خارهیم شیپ یو مشکل دهیاز کف م اریوقت اخت هی یدیهم که د ربدیچرخه ه یقدر دور ورم م

 .سر داد یا قهقه

 !اوه نکنه ازت خوشش اومده؟-

 هی یرو تو چارهیشه اون سهراب ب ینم زایچ نیا یکه متوجه  ربدیخب ه یول ناستیمحبت و ا ینه بابا از رو-
 .کار کنم یرخساره بگو چ ی! واهیکه واقع نیا گهیزد ترکوند د شینما

 .ارهیبفهمه دمار از روزگارم در م ربدیسوگند به خدا ه ینکن یکار کنم؟ کار یچ یچ یعنیمرگ، -

 .یخواد بفهمه تو گفت یم ینترس چه طور-

 یجلو چشمم، جون من کار ارهیو مما بودنا! باور کن اگه بفهمه که من بهت گفتم هفت جدم یخونه  دیببخش-
 !در ننداز وونتیعشق د نینکن منو با ا

 .تونم بکنم یم یچه فکر نمیخب تو هم حاال نگران نباش قطع کن بب یلیخ-

 ؟یندار یشدن، کار نیسنگ یپلکام حساب گهیباشه منم بخوابم د-

 .ریشب بخ یب بخوابنه خو-

ذاشت  یراحتم نم الیاومد اما فکر و خ ینکنم. خوابم م یخواست کار یکه ازم م دمیشن یهم صداش رو م هنوز
پاهام  یپنجه ها یرفتم. با حرکت رو رونیتخت بلند شدم و اتاق ب یاسترس فردا رو گرفته بودم. از رو یو حساب
به در زدم و داخل شدم. مشغول  ومآر ید رفتم. ضربه ابه سمت اتاق مامان که چراغش روشن بو یبه نرم

 «؟یدیهنوز نخواب»من جا خورده گفت: دنیخوندن کتاب بود و با د

تخت نشستم  یتخت جا به جا کرد. لبه  یکم خودش رو رو هیهم قرار دادم. به سمتش رفتم که  یرو آروم رو در
 «.باهاتون حرف بزنم یموضوع هیخب نه، چون اومدم در مورد »گفتم: یو بعد از نگاه کردن مردد

هست که  یچه موضوع مهم نیاون وقت ا»گفت: یا نانهیب زیکنار تخت گذاشت و با نگاه ر زیم یرو رو نکشیع
 «!؟یدرموردش حرف بزن یموقع شب اومد نیا

 .دمیورچ مظلوم به خودم لب یا افهیکردم و با گرفتن ق یباز یانگشت هام کم با

 و مزاحم شدم؟ ادینکنه خوابتون م-

 .لب هاش نشست یکم رنگ رو یلبخند

 ؟یبگ یخواست یم ینه فقط تعجب کردم، خب چ-
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خب »ذهنم شکل گرفته بود گفتم: یکه تو یمِن مِن کردن و چرخوندن لب و دهنم با ترفند و فکرد یاز کم بعد
و مهم قراره برگزار  ییکه چند تا آزمون نها نیزدم... خب مثل ا یآموزشگاه حرف م یاز بچه ها یکیراستش با 
 «.میزودتر برگرد دیبا نیهم یبشه واسه 

 .اش انداخت یشونیبه پ ینیچ

 شه مگه؟ یبرگزار م یک-

 .دمیباره بلع کیدهنم رو  آب

 .ف... فردا عصر زهیچ-

 .نگاهم کرد میمال یو لبخند نیدلنش یاون حرفم با چهره  با

- ً  .تهران میکه برگرد یکم کم آماده ش گهیخواستم بهت بگم که د یم اتفاقا

 «هان چه طوره؟ گهیفرودگاه د میریخب پس فردا صبح م»گفتم: ادیمورد و ز یب یذوق با

 .نگاهم کرد متعجب

 م؟یاون جا باش دیتا عصر با یفردا صبح، مگه نگفت گهیآره د-

 .نشست لبم یکردن چشم هام رو زیمندانه با ر روزیپ لبخند

 .میکه زودتر برس دوارمیام گهیآره د ،یهم عال یلیممنونم مامان جون خ-

 .گذاشت زیم یدستش رو بست و رو یتو کتاب

 .به بابات زنگ بزنم دیپس با-

 .هم فشار دادم ینگاهم کرد.دندون هام رو رو رتیگفتم. با ح "ینه ا"هول شدم و مضطرب  یاون حرفش کم با

 .دیبهتره پس بهشون نگ یلیخ یجور نیا میشون کن ریکم غافگ هی دیبذار یعنیخب -

 «.یخب باشه هرجور که تو بخوا یلیخ»کرد و ناچاراً گفت: ینگاه

 .دمیخوشحال بودم و با ذوق صورتش رو بوس یحساب

 .مامان جون یبازم مرس-

 :دیرفتارم تعجب کرده بود و با باال پروندن ابروهاش پرس از

 !؟یتو خوب-

 !خواست بگه که خُل شدم یم ییجورا هی

سر تکون  یبیدل فر یو خنده  یوونگیداشتم با د یکه عقب عقب قدم بر م یلبه تخت بلند شدم و در حال از
 .دادم
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 .هم خوبم یلیاوهوم خ-

کن زود تر  یصبح سع»گفت: یرفتن باز کردم که با لحن آروم رونیب یبراش، در رو برا یبا فرستادن بوس و
 «.میرو جمع و جور کن لمونیاکه وس یبش داریب

 .ریشبتونم بخ د،یش داریکه صبح زود تر ب دیپس االن بخواب گهیچشم، خب د-

رو تصور  ربدیه یکرد. مدام چهره  یم ییلب خودنما یمندانه ام رو روزیاومدم و همچنان لبخند پ رونیاتاق ب از
 یخدا م یکنه. ول یم ریرو غافل گ یک ،یک شدیخورد. حاال معلوم م یکه چه قدر ضد حال م یکردم، وا یم

 .نکنه یاحساس زرنگ گهید شهبشه البته که حقش بود، تا اون با یدونست ممکنه چه قدر ازم عصبان

* 

کرد و  ی. هر چند خاله احترام مخالفت ممیشد لمونیطبق قرار بعد از اذون صبح مشغول جمع کردن وسا صبح
دادند. بعد  تیمن رو بهانه قرار داد و باالخره رضا یطب و کالس هااما مامان م میبمون شتریب خواستیازمون م

سفر  کیرسوند و خودش هم به خاطر  فرودگاهرضا ما رو تا  ه،یاز خاله احترام و خاله افسانه و بق یاز خداحافظ
 .خوشحال بودم و دل تو دلم نبود یحساب میگشت یکه بر م نیشد. از ا شیک یراه ش،یبا پرواز ک یکار

به  هیبه تهران با تک دنیاومد و تمام راه رو تا رس یشده بودم هنوز هم خوابم م داریزود ب یلیصبح خ چون
 .دمیهم گذاشتم و خواب یپلک رو یصندل

 «.میدیرس زمیپاشو عز»کرد. چشم باز کردم که آروم گفت: یصدام م زیر یبا تکون دادن ها مامان

که  ییها یاز تاکس یکیو سوار  میاومد رونیه جا شد. از فرودگاه بلبم هام جا ب یرو یاون حرفِ مامان لبخند با
. چه قدر حس میو به طرف خونه به راه افتاد میانتقال مسافر ها به مقصد بود، شد یدرب فرودگاه برا یجلو
 .شده بودم ماناز برگشت به خونه داشتم و چه قدر هم که دلتنگ بابا و سا یخوب

 ً  دیرس یبه نظر م زیمرتب و تم یلیهم خ زیخونه نبود و همه چ ی. کسمیدیساعت بعد به خونه رس کی حدودا
 .رو به اتاقم بردم و لباس عوض کردم لمیاون جا هم تنگ شده بود. وسا یدلم برا یحت

 هیبذار »رفت گفت: یکه به آشپز خونه م یبعد از بردن چمدونش به اتاق و عوض کردن لباسش در حال مامان
 «.آموزشگاه یمون در بره، تو هم زود آماده شو که بر یکم خستگ هیبذارم  ییچا

پا و اون پا  نیکم ا هیو  یکم فکر کردن با فوت کردن نفس هیلحظه جا خوردم و بعد از  هیاون حرف مامان  با
 امیاالن بهم پزنگ زده بود ا...  روزیاون دوستم که د زهیخواستم بگم، چ یم ونیهم یآهان راست»کردن گفتم:

 «.ست گهید ی ههفت یبهم خبر داده و برا یآزمون رو اشتباه خیداد، گفت که تار

 :چرخوند یرو به باال دهن یچهار چوب آشپزخونه قرار گرفت و با پروندن ابروب یاون حرف تو با

 !میهمه عجله کرد نیا یپس الک-

 .حق به جانب به خودم گرفتم یا افهیق

 .میگشت یبر م دیکرد امروز نه فردا، باالخره که با یم یخب حاال چه فرق-
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 م،یخوب شد که برگشت یلیخ»که داشتم گفتم: یکاناپه انداختم و با خنده و شور شوق یخودم رو رو الیخ یب و
 «.کاناپه هم تنگ شده بود نیا یدلم واسه  یواال حت

 .کرد یخنده ا مامان

کجاست، سامان  نمیزنگ به بابات بزنم بب هیخونه تنگ شده بود، بذار  یدلم برا یاز دست تو، البته منم حساب-
 !ستیهم که ن

 .نشستم خیمبل س یاون حرفش رو با

ً  کدومشونچیبشن، به ه ریکم غافلگ هی دیگفتم خب بذار یرفت چ ادتونی د،ینه بهش زنگ نزن-  .زنگ نزن لطفا

 .کم حرکت داد هیابروش رو  یتا

 .میدینگ بزنم و بگم که رسز  نایپس بذار به خالت ا-

 «.دیزنگ بزن دیتون یم گهیاونو د»گفتم: یفتگیجمع کردم و با خودش نمییلب پا یباالم رو رو لب

براش تنگ شده بود  یزنگ زدن به رخساره به اتاقم رفتم چون دلم حساب یبا اون حرف از جام بلند شدم و برا و
 .تا بوق برداشت. سالم کردم. بعد از دو، سه نمشیخواست زود تر بب یو دلم م

 ؟یخوب یالو؟...سوگند-

 ؟یممنون خونم تو چه طور-

 :دیکه جواب سؤال قبلم رو بده هول و مضطرب پرس نیا بدون

 ه؟یاون قض یواسه  یکار کرد یچ یچه خبر راست-

 .دادم ینشستم و موهام رو دور انگشتم تاب شیآرا زیم یجلو

 جا؟ نیا یاینم م،یاالن خونه ا-

 :گفت رتیو ح یباورنا با

 !دروغ-

 .میدیگفتم، تازه رس یجد یوا چه دروغ-

 :و کش دارش گفت ریمتح یبا صدا یاز مکث بعد

 ؟یکه در اورد یا یچه باز نیآخه ا یگفت یسامان! الاقل به اون م چارهیب ،یا وونهیبابا تو د-

 .دیگوشم کش یتو ینیدر ادامه ه و

 .منو کشته سوگند ربدیبه جون خودم ه یوا-

 .کردم یا خنده
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دلم برات  نمتیبب ایحرفا کن پاشو ب نیکنن، خب ول ا یم حمیتفر هی هیتونه بکنه، حاال مگه چ ینم یکار چیه-
 .تنگ شده

 .دیچیو نگران صداش تو گوشم پ دلواپس

 .خودم و بخونم کارم تمامه یفاتحه  دیباور کن با-

 .جا نیا ایکنه االنم پاشو ب ینم یگم کار یاِ کوفت تو هم م-

 .دیپرس مردد

 ن؟یستیخسته که ن-

 .نمیکه اونا رو هم بب نیایب یرعلینه بابا، اصالً با عمه و ام-

کنه فکر نکنم دل بکنه اما بذار به مامان بگم  یم یکه تو کوچه داره با پسر عمه ام و اِسکوترش باز یرعلیام-
 .گهیم یچ نمیبب

 .دیایب یمنتظرم پاش ه،یچ گهید گهیم یچ-

 .نمتیب یخب باشه پس م یلیخ-

روشن  یبزرگ سالن، خونه رو حساب یشدن نور از پنجره ها دهیرو قطع کردم و باز به سالن برگشتم. پاش یگوش
پر  یو تور مانند با گلدون ها یفلز دِ یسف یو صندل زیبود و م یدنج یو دل باز کرده بود. سمت تراس رفتم جا

که به اون جا نقل  یفضاش رو قشنگ تر کرده بود. بعد از اون مدت یشده بود حساب دهیتراس چ یکه تو یگل
شلوغ رو با خم شدن  یها ابونیکردم. خ یم زیتر آنال قیبود که همه جا رو دق یبار نیاول نیا میمکان کرده بود
هاش تنگ شده بود هر چند که  ابونیخ یاون شهر و قدم زدن تو یانداختم؛ بد جور دلم برا یاز تراس نگاه

زادگاهم و اون شهر شلوغ  یبودم که بد جور وابسته  دهیرو فهم نیاما ا ودب دهیهم طول نکش یلیسفرمون خ
 .نشد دمیعا شیب یکه البته سرفه ا دمیتهران رو با لذت نفس کش زینسبتاً تم یهستم. هوا

 یبعد از سه پله  یبود؛ از ورود ین بزرگو با بستن تراس، سمت سالن رفتم. سال دمیرو کش ییکشو درب
هم با  یادیز یاون سالن بزرگ اتاق من قرار داشت و فاصله  یکه در انتها میدیرس یو بزرگ به سالن م یسنگ

کاناپه نشستم و منتظر رخساره بودم  یبود. باز رو یبزرگ و دل باز یاتاق سامان، مامان و بابا داشت؛ اما خونه 
 .ز خونه مشغول بودآشپ یو مامان هم تو

ماچ و بغل همراه رخساره  یکردم و بعد از کل یساعت بعد عمه و رخساره اومدند. با عمه سالم و احوال پرس مین
 سیبا سرو یکِرم حساب زیر یرنگ با گل ها دیسف یها یواری. اتاقم نسبتاً بزرگ بود و کاغذ دمیبه اتاقم رفت

بغل گرفتن دست  یرنگ ولو شدم که رخساره هم با تو یمشک یراحت یرنگِم هماهنگ شده بود. رو دیچوب سف
 .کردم یزیر یخنده  یداد. با بدجنس هیلباس، تک ی نهیرنگ و پر آ دیبه کمد سف یگرفتن افهیهاش و ق

 واسم؟ یگرفت افهیچته تو چرا ق-

 .باز کنه تیبود که زبونش رو گله و شکا یسؤالم کاف هی همون
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 !جا نیا یاومد یاون جا بعد خودتم ول کرد یاونا رو فرستاد یدبود که کر  یچه کار نیآخه ا-

 .دمیکش یپوف

 .بود که سامانم همراهش بود نیکار کنم مجبور شدم، بدتر از همه ا یخب چ-

 «.راهش نبود سوگند خانوم نیاما ا»تو همش گفت: افهیهمون ق با

به سمتم اومد و با جا کردن  یا قهیچند دق یکه بعد از سکوت میرو فقط به بحث و مشاجره گذروند قهیدق پنج
 «چه طور بود؟ یکارا کرد یکم از اون جا برام بگو چ هیخب حاال »کنارم، گفت: یراحت یخودش رو

رو هم که با  یدسته جمع یکردم و عکس ها فیبراش تعر میرو که رفته بود ییاتفاقات اون جا رو و جاها همه
نه معلومه »بهش نشون دادم که با باال دادن ابرو هاش گفت: میبودگرفته  گهید یرستوران و جاها یهم تو

 «!خوش گذشته یلیخ

کرد  ینگاه م یگوش یکه همچنان به صفحه  یگرد شده اش از تعحب در حال یو با چشم ها یا هیبعد از ثان و
 « ...ژاکته که تنته نیسوگند ا»گفت:

 «.آره خودشه»چشمم گفتم: کیادامه نداد و نگاهش رو سمتم چرخوند که با بستن  گهید و

 .تکون داد یلبخند سر با

 !یتنت کرد نویا یدختر، تو اون هوا چه طور دمیتر از تو ند وونهید-

 .با ادا چرخوندم یچشم

 .گرم هم نبود یلیسردم شده بود بعدشم خ م،ییسرما یلیکار کنم من خ یخب چ-

 !منم که احمق کتیاح خآره ارو-

 .نگاهش کردم یشاک

 ؟یپرس یپس چرا م یدون یو م لشیدل یخب وقت-

لحظه هوس کردم  هیباور کن منم  ن،یسوگند شما دوتا چه قدر عاشق یول»رو با ذوق نگاهم کرد و گفت: قهیدق
 «.به خدا

 .تا بناگوش باز شد ششیآخرش ن یجمله  با

 .کوفت مسخره نکن-

 یلیها و اتفاقاتش خ یناراحت یحالتون با همه  یول ینه حاال جدا از شوخ»اش رو جمع کرد و گفت: خنده
 «.کنم به جون تو یم فیک یلیخ نمیب یکه از دور م یمن یعنیقشنگه 

 .دادم رونینفسم رو ب دمق

 .قشنگ باشه دیآره از دور شا-
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صفحه  دیبا یعنیکنم صداشم قشنگ تر شده،  یعاشق شده حس م یاز وقت یول»زد و با خنده گفت: یچشمک
و کامنتاش هویبعدش  یکامنت قربون صدقه براش گذاشته بودن ول یکه چه خبر بود! دخترا کل یدید یاش رو م

 یکامنتا یر اورده بود و تویبودم که اون وسطا فرصت گ دهیاز خنده ترک نیهم فقط با کار حس نیبست، اون ب
اون جا هم دست بر  شعوریب یپسره  زد،یداشت مخ م ییجورا هیکرد و  یچت م گهید یهمش با دخترا ربدیه

 «.دار نبود

 .خنده ریز میاون حرفش هر دو زد با

 یم نیماش یآشپز خونه بود و لباس چرک ها رو تو یاز رفتن عمه و رخساره گذشته بود. مامان تو یساعت کی
رنگ و  یقهوه ا زینشسته بودم که تلفن خونه زنگ خورد. از جام بلند شدم و سمت م ونیزیتلو یانداخت. جلو

 یکه بالفاصله و با ناباور دیچیپ شمگو یسامان تو یبرداشتم صدا نکهیتلفن رفتم. به محض ا یشده  یکنده کار
 :دیزد پرس یصداش موج م یکه تو یا

 !ن؟یبرگشت یسوگند شما ک-

 :خبر ندارم بعد از سالم گفتم یزیچکردم از  یکه وانمود م یطور

 ؟ییشم مگه تو کجا یمتوجه نم-

 د؟یبه من نگفت یزیپس چرا چ نمیتهران، بب نیخاله احترام گفت صبح برگشت دمیرس یاصفهانم اما وقت-

 :گفتم یساختگ یایو جا خوردگ یادا در اوردن با

 !؟ییجداً اون جا-

 ن؟یخبر رفت یآره اومده بودم دنبال شما چرا ب-

 .میکن رتونیکم هم غافلگ هی میشد، گفت ییهویخب، خب -

 .دیخند یلحظه ا یاون حرفم برا با

 !ریغافلگ-

 ؟یخند یچرا م-

 .قطع کنم، پشت فرمونم دیبا گهیخب من د یلیخ یچیه-

 ؟یگرد یبر م یک-

 !. از دست شماستیجا ندارم، رضا هم که ن نیا یگردم کار یتا شب بر م-

 !مییشد ما ریکه غافلگ یکس یشه براتون ول زیسوپرا میخواست هیخب چ-

 .کرد یخنده ا باز

 .نمتیب یخانم م طونیباشه ش-
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ً  میمنتظر -  .فعال

 !چه قدر شوکه شده ربدیدونست ه یاز اون همه شوکه شدن سامان خنده ام گرفته بود خدا م یحساب

که  نیاز ا یجا خورد و حت یهم حساب کردم اون فیمامان تعر یرفتن سامان رو به اصفهان برا یماجرا یوقت
 .کردن ما بوده خنده اش گرفته بود ریاون هم قصدش غافلگ

که چه قدر دلم  یوا دمشیبغلش کردم و بوس عیسر یلیخ دنشیاومده بود. با د گهینه بود و بابام هم د ساعت
 یبود چون همون طور که خودش گفته بود فکرش رو نم رشدهیما غافلگ دنیاز د یبراش تنگ شده بود. حساب

 .میکرد که ما خونه باش

 زدندیبودند و همزمان حرف م رنیزیتلو یمشغول تماشا گهیاز شام به اتاقم رفتم و مامان و بابا هم، با هم د بعد
 گهیدو ساعت د یکیراهه و تا  یگفت. سامان هم که زنگ زده بود و گفته بود تو یو مامان از سفرمون براش م

 .رسه خونه یم

رو گرفتم که به خاطر  بایفر ینکرده باشم شماره  یمعرفت یکه ب نیا یاتاق لم دادم و واسه  یمبلِ گوشه  یرو
 .محبت هاش ازش تشکر کنم یاون چند روز و همه 

 .از خوردن چند تا بوق برداشت بعد

 :گفت یبشاش یکردم که با صدا سالم

 .نیفراموشون کرد نیحاال که رفت گهیفکر کردم د یسالم چه طور-

 .زنگ زدم ریکم د هیشه فراموش کنم، ببخش  یمگه م یزنیکه م هیچه حرف نیا-

 .میبهتون عادت کرده بود یحساب هیخال یلیسوگند جاتون خ یوا-

 .نوبت شماست گهیدفعه د نیاما ا میعادت کرده بود یلیما هم خ زم،یعز-

 نیخوا یکه م نیسوگند سامان اومده بود چرا بهش نگفته بود یراست اد،یم شیپ یم یچ مینیحاال تا بب-
 !نییجا نیفکر کرده بود که هنوز هم ا ن،یبرگرد

 .دنبالمون ادیقراره ب میدونست یما هم نم یول میکن رشونیغافلگ میخواست یخب م-

 .گهید زیچ هیسوگند  یآهان، وا-

 ؟یچ-

 !هم همراش بود گفت پسر عمتونه گهینفر د هی-

 .ربدیآهان آره پسر عمه گلرخمه، ه-

 :پر شور و شوقش گفت یصدا با

ً یهم داره دق یچه اسم خاص-  .مثل خودش قا
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 :گفت یشور گرفته بود با لحن خنده دار جانیکه صداش از ه یدر ادامه درحال و

بودمش آخه از کجا در  دهی! من تاحاال ندیکرده بود میکجا قا ونیبهت بگم، ا یدونم چ یاوف سوگند اصالً نم-
 .یرو، رو نکرده بود یجذاب زیچ نیکه همچ یبدجنس یلی! خهویاومد 

 .ام گرفته بودمحرفش خنده از

 .دور و ورا بود نیهم مینکرده بود مشیقا-

 .گرفته بود دیو تمج فیرنگ تعر نیهمراه با تحس لحنش

 یحرف م یبود اصالً وقت پیخوشت یلیپسر، خ نیمحشر بود ا یکن ینم یکار چیخاک بر سرت کنم که ه یعنی-
 .هم داشت ییخواست چشم ازش برداره چه صدا یزد آدم دلش نم

 «!مگه خوند؟»تعجب گفتم: با

 :دیپرس جانیو ه یبا ناباور که

 .همه آپشن با هم! سوگند االنکه غش کنم نیشه ا یخونه؟ اصالً مگه م یم یعنی یوا-

 .کردم یزیر ی خنده

 !ییچه صدا یخودت االن گفت یخونه ول یآره م-

هم  یبود، چه جذبه ا تیزد چه قدر هم که با شخص یو جذاب حرف م کیش یلینه منظورم تن صداش بود خ-
 ره؟یباشگاه م نمیداشت، بب

 یاون جور بایکه فر نیلحظه از ا هیچشمم تجسم کردم و  یرو جلو ربدیه ریآن تصو هی بایفر یحرف ها با
 یحرف م ربدیزد حسادت وجودم رو گرفت اما مگه ول کن بود تند تند و پشت سرهم از ه یدرموردش حرف م

 .نداشت یکه تموم یدخترونه و خنده دار یزد و پرسش ها

 تو؟ ییالو سوگند کجا-

 .جام نیجانم هم-

 .یعرضه ا یب یلیبود، بازم بگم که خ یزیچه چ ییخدا-

 چه قدر موندن؟ نمیگفت؟ بب یم یخب حاال چ-

 نشیبه ماش یدست هیخواست  یکه سامان م نیساعت، اونم به خاطر ا مینموندن، فکر کنم کمتر از ن یلیخ-
 .نموند یلیو دعوت کردم داخل و چون رضا هم نبود خ ربدیبه اصرار ه گهیبکشه د

 .مبل جا به جا شدم یکم رو هی

 .نیپس با هم حرفم زد-

 !تعجب کردم یلیخ یزیچ هیبا هم، اما از  میپاره کرد کهیتعارف ت یخب آره کل-
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 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یچ-

از سامان  وفشیتعر یلیکجان! جاخورده نگاش کردم که گفت خ الدیبرگشت گفت آقا م هوی یدونم ول ینم-
 !ندارن فیتشر ده،یشن

 !کار داشت یچ الدیجا خوردم، آخه اون با م یمن هم حساب بایفر ازحرف

 :گفتم که در جواب گفت یخب پرسشگرانه

رو دوست داشته که ازش  الدیقدر م نیدونستم سامان ا ینم نهیرو بب الدیدوست داشت م یلیخ گهید یچیه-
 .که همه دوستش دارن نیا یواسه  ه،ییدوست داشتن یبچه  ییهم بکنه اما خدا فیتعر یکس یبرا

با بچه ها  ربدیدونستم ه یکه من م ییو تا اون جازده بودم  ییخنده ام گرفته بود چون حدس ها بایحرف فر از
 .دوستش داشت بیو غر بیکرد و فقط آرش بود که عج ینداشت و اصالً بهشون توجه نم یخوب ی ونهیم

 :دمیپرس یاقهیمطمئن شدن از حدسم بعد از دق یبرا

 د؟یو د الدیخب حاال م-

 اشیتعجب کرد و با همون جاخوردگ یلیخ الدهیم نیبهش گفتم ا یبعدش اومد وقت ی قهیچند دق الدیآره آخه م-
و  ستیپسر جوونه و ب هی الدیاکشنش خندم گرفته بود به گمونم فکر کرده بود م ی! واقعاً از رنهیا الدیم دیپرس

 .خنده دار بود یلیخ یچندساله است ول

رو گرفته  الدیاون همه سراغ م ربدیزد از حدسم مطمئن شدم، تازه متوجه شده بودم که چرا ه بایکه فر یحرف با
 الدیکه گفته بود م بایزنگ زده بود و حرف فر هیرفتنم همراه خاله احترام و بق رونیافتادم که موقع ب یروز ادیو 

 !الدیدر نورد م ربدیو بازخواست ه یریگ یمنتظرمه و بعد هم پ

بود اما چه قدر  دهیکه رضا رو ندخدا رو شکر  یهم بهش اضافه شده بود ول الدیقول خودش رضا کم بود م به
 ربدیهم چنان از ه بایموردش. فر یب تیرفتار هاش بامزه بود و خودم هم خنده ام گرفته بود از اون همه حساس

 :دمیعوض کردن حرف پرس یگفت که برا یم

 چه خبر؟ گهیخب د-

 .کرد یا خنده

 !یبرداشت یو فاز برادر یا یخنث نمینکنه نسبت به ا نمیبب ،یجذاب نیهمه خبر برات گفتم! خبر به ا نیا-

 .و با خنده اسمش رو صدا زدم معترض

 !بایاِ فر-

 دور و ور من یآدم نیگم، باورکن سوگند اگه همچ یخب مگه دروغ م هیچ-

 .کردم و تا االن حتماً دست به کار شده بودم یتعلل نم یلحظه ا بود
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 :گفتم یزیر یخنده  با

 .نیما متش شاتیبله فرما-

 !یکن یمسخرم م یدار-

 .به اون ولش کن بابا از خودت بگو یداد یریدونم چه گ ینه بابا اصالً نم-

 «.شدم رشیدرگ ییجورا هی دمشید یخب آخه دروغ نگم از وقت»کرد و با ذوق گفت: یمکث

 !خوشش اومده بود ربدیاز ه یجد یکه جد نیشدم مثل ا یباره عصب کیو  یبیکه زد به طرز عح یحرف از

 دایسلول به سلول تنم راه پ ی. حسادت تودمیکش ینفس یدهنم رو سخت فرو دادم و با پلک زدن محکم آب
کم حرف زدن با  هیکنم. باالخره بعد از  یدارم به زور حرف هاش رو تحمل م گهیکردم د یکرده بود و حس م

و  فیازش تعر دارانهیخر هو اون هم یاون جور یا گهیکه دختر د نیحرص تلفن رو قطع کردم اصالً تحمل ا
 .بودم ختهیبهم ر یبکنه نداشتم و حساب دیتمج

و  میبود یداریماها شد و تا حدود ساعت سه ب یساعت دو برگشت که باعث شب زنده دار یها کینزد سامان
 .میحرف زد یکل

شدم و نتونستم به  داریصبح ساعت ده از خواب ب میکه به خاطر اومدن سامان داشت یایداریخاطر شب ب به
 یرو با جعبه  ریش وانیکالس صبحم برسم. دست و صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم. طبق عادت ل

برام  خچالیدر  یرو نخونه نبود و تنها بودم. ماما یگذاشتم و مشغول خوردن شدم. کس زیم یرو تیسکوئیب
 یمطب. به صندل رهیم ادیو بعد از دانشگاه هم به خاطر کار ز ادیر خونه نمناها یگذاشته بود که برا اداشتی

 :دلخور گفت ییو با صدا یرخساره گرفتم. سالم کردم که شاک یدادم و شماره  هیتک

 .خانم بتیمص کیعل-

 شده؟ یباز چ-

 :تر از قبل گفت یو شاک یعصب

 هیاز دهنش در اومد بهم گفت، گفت کاف یکرد و بعدشم هرچ دمیتهد یخان زنگ زد و کل ربدیه شبیکوفت، د-
 .کنه یم سیو سروزنه دهن مهن من یآخر م نیا نیحاال بب نتم،یکه فقط بب

 .کردم یا خنده

 .جا تنهام نیا ایپاشو ب یحاال هم اگه کار ندار ره،یم ادشیکم بگذره  هینده  تیولش کن اهم-

 ؟یمگه تو کالس ندار نمیکالس بب رمیتونم دارم م ینه نم-

 .خونه موندم گهینکرده د دارمینه خواب موندم، مامان همـب-

به خونه شدم، بعد  دنیرو با رخساره حرف زدم و بعد از قطع کردن تلفن مشغول نظافت و رس یا قهیدق چند
 یب مخو یلیکه خ ییبه تنها غذا شهیدرست کردن ناهار به آشپز خونه رفتم. مثل هم یاز اون هم که برا
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 ختهیخونه رو بهم ر آشپزساده کل  یغذا هیهم به خاطر همون  شهیتونستم درستش کنم رو اوردم و مثل هم
کردن آشپز خونه و  زیپر شده بود و بعد از درست کردن ناهار مشغول تم فیکث یاز ظرف ها نکیبودم. س

 .شستن ظرف ها شدم

خوردن ناهار  یبا همکار هاش برا نکهیو مثل ا ادیتونه ب یمناهار ن یزنگ زده بود و گفته بود که اون هم برا بابا
 .غذا بخورم ییو مجبور بودم تنها ادیدونستم که سامان هم نم یرفته بودند. م رونیب

در شدم. از جام بلند شدم و  یصدا یرفتم که متوجه  یور م یحوصله با گوش یمبل نشسته بودم و ب یرو
باز کردنش زدم. با  یبرا عیشد، قفل در رو سر انیسامان نما ریرفتم. با فشردن دکمه اش تصو فونیسمت آ

 زیبه آشپز خونه رفتم و م االفاصلهاومده بود. تا باال اومدنش ب یول ادیناهار ب یکردم برا یکه فکرش رو نم نیا
 .دمیچ عیسر یلیناها رو خ

شدم که با سامان حرف  ربدیه یآن متوجه صدا هیدر رفتم که پهن بعد از مرتب کردن خودم به طرف  یلبخند با
 !زد اون هم همراهش بود یم

پا و اون پا کردن  نیکم ا هیکار کنم و بعد از  یچ دیدونستم با یدست و پام رو گم کرده بودم، اصالً نم یحساب
اتاق راه  یتو شیدستم رو به کمر زده بودم پرتشو هیکه  یکردم. در حال یسالن تا اتاقم رو با اضطراب ط ریمس

 نهیآ یراه رفتن تو نیخودم رو ح یالحظه یراباهاش رو به رو بشم. ب دیبا یدونستم چه طور یرفتم. نم یم
 !بود؟ یچه قدر که آشفته بودم آخه اون چه سر و وضع دم،ید

شون، جلوم کردن هینه زدم و با دو گسآشفته بود. موهام رو شو یخوب بود اما موهام و صورتم حساب لباسم
زد همچنان هول و بودم و  یکردم و به صورتم رنگ دادم. سامان مرتب صدام م شیهم آرا یانداختمشون. کم

 .بود ستادهیدر ا بچهارچو یبه اتاقم اومد. تو یا قهیدستپاچه. جوابش رو ندادم که بعد از دق

 .نگاهم کرد پرسشگرانه

 همه صدات کردم؟ نیا یدیچرا جواب نم-

 .تر کردم یلب شیتشو با

 .ببخش حواسم نبود-

 .تنگ کرد چشم

 شده؟ یزیچ-

 .زدم یساختگ یکردم خونسرد باشم و لبخند یم یسع

 .نه-

هم  یزیچه م ،یخونه راه انداخت یتو یبو و برنگ یکه حساب نمیب یم»گفت: ضیعر یاز اون جوابم با لبخند بعد
 «؟یمنتظر من بود یدیچ

 .کردم نییباال و پا یسر
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 .دمیچ عیسر یلیرو خ زیم یاما تا زنگ زد یایاولش فکر کردم نم یعنیاوهوم، -

 هیهم همراهم اومده پس  ربدیه یراست ،یخوب کرد»کرد گفت: یدستش رو باز م یکه ساعت رو یحال در
 «.به صورتش بزنه یآب هیهم اضافه کن، رفت  گهیبشقاب د

 زمیم ستیمن االن گشنه ام ن یعنی دیخب شما بخور»صدام رنگ انداخته بود، گفتم: یکه تو ییهول و واَل با
 « ...فقط دمیکه چ

 .رو قطع کرد حرفم

 !؟یبود دهیچ یک یو واسه  زیم نیاِ پس ا-

گشنمونه  یماهام حساب»که منتظر جواب باشه گفت: نیتوجه و بدون ا یگفتن که ب یبودم برا یدنبال جواب به
 «.خب ایزود ب

کرد و باالخره مجبور  ی. سامان باز صدام مستادمیرو همون جا ا قهیرفت. چند دق رونیبا اون حرف از اتاق ب و
 نتیکاب یبود و سمت آشپزخونه قدم برداشتم. از تو ومدهین رونیب ییبرم. هنوز از دستشو رونیشدم از اتاق ب

عطر تلخ  یبو بیدلم نبود عج ی. دل تواشتمگذ زیم یبرداشتم و رو گهیبشقاب د هیرنگ  یو قهواه ا یچوب یها
اضافه بودم  یرفتم و مشغول جمع کردن ظرف ها ییظرفشو نکتیو مردونه اش خونه رو پر کرده بود. به طرف س

 .بود ربدیطرف صحبتش ه ایسامان شدم که گو یصدا یکه متوجه 

 .امیبه دست و صورتم بزنم و ب یآب هیتا منم  زیسر م نی:تو برو بشسامان

 .هزار برد یانداخته بود، استرسم رو رو تمیگوشم ر ینرمش که تو یقدم ها یبعد صدا ی قهیچند دق و

تنگ کرده بود.  یکه گرماش نفسم رو کم جانیداغ و پر هرم از ه یتپش قلب گرفته بودم و صورت شهیهم مثل
داشتند.  ادشیز یقرار یاز ب تیتندش حکا یشده بود و تپش ها دهیامون از کفش بر ادیز یتابم از دلتنگ یدل ب

رو شدن باهاش رو نداشتم و  رآب گذاشتم و بستمش. هنوز جرأت برگشتن و رو د ریش یدستم رو محکم رو
چشم هام رو  ی. لحظه ادمیفرستادم و سمتش چرخ رونیب یقینفس عم ،یرینفسگ یها قهیباالخره بعد از دق

گذاشته بود و پاش رو  یصندل یدستش رو رو هیلم داده بود؛  یبا ژست خاص یصندل یباز و بسته کردم. رو
جذاب و  شهیکرد. مثل هم یبهم نگاه م یبیو عج خاصحالت  هیاش انداخته بود و با  گهید یپا یهم رو
خودم رو جمع و جور  دیکه بود با ی. اما هر جورادیبند ب دنشیکه باعث شده بود نفسم از د یطور پیخوشت

 یکردم به خودم مسلط باشم. آروم سالم کردم اما جواب یم یشد و سع یام م یوجه دستپاچگمت دیکردم، نبا یم
 ز،یم یو با قرار دادنش رو دمیکش سید یبود تو یرشته ا یبود. غذا رو که ماکارون دهنداد و فقط بهم زل ز 

بود، جو  ومدهیو نشستم. منتظر سامان بودم اما هنوز ن دمیجلوه دادنم کنار کش یعاد یرو برا یمضطرب صندل
 .مضطرب و نا آرومم کرده بود شتریب ربدیه نیسنگ یبود و نگاه ها ینیسنگ

کردم.  یم یبرام شده بود و احساس خفگ یرینفس گ یشده بود. فضا رهیسر باال گرفتم، باز هم بهم خ آروم
 یکم ازش خوردم. نفس هیو  ختمیر یخودم آب یبرا وانیل یآب دهنم خشک شده بود و با برداشتن پارچ تو

آب رو  وانیدراز کرد و ل متماش بهم، دستش رو س رهیگذاشتم با نگاه خ زیم یرو رو وانیکه ل نیو هم دمیکش
 یالبه یرژ لبم رو یدستش چرخوند؛ جا یکم تو  هیرو  وانیکرد ل یکه به من نگاه م یاز جلوم برداشت و در حال



 

 
663 

آب رو از همون  هویمن ثابت مونده بود  یکه نگاهش رو یانداخت و در حال وانیبه ل یمونده بود، نگاه وانیاز ل
که  یسر درگم بودم. با حرکت بشیعج یاز اون کارش و رفتار ها ی. حسابدیشکه من خورده بودم سر ک یقسمت
حرکت رو تکرار  نیخورد باز هم هم یغذا م یخونه شون افتادم که وقت یتو یاون روز مهمون ادیلحظه  هیکرد 

 !ییپروا یهمه ب نیکرده بود اما نه با ا

شون داشتم اما دوست یلیبود که خ بشیبامزه و عج یزدم. از اون دسته از کار ها یلبخند گم رنگ ناخواسته
 !گفت ینم یزیبود که ساکت بود و چ نیبود ا بیبرام عج یلیکه خ یزیچ

 یصندل یکه رو یهم بعد از خشک کردن دست هاش به آشپزخونه اومد و درحالهمون لحظه بود که سامان  یتو
 دیخب شروع کن یلیشد خ ریرفتم لباسم رو عوض کنم د دیخشی! بنیاِ هنوز شروع نکرد»نشست گفت: یم
 «.گهید

استرس  یازش سر بزنه و حساب یمعقول ریسامان کار غ یجلو دمیترس یبود. م ربدیهم حواسم به ه هنوز
 «حاال؟ نیقدر ساکت نیچرا ا»آب، گفت: یکه سامان با خوردن کم میگرفته بودم. مشغول خوردن شد

 .بشقاب به حرکت در اورد ونیاش چنگال رو م یسراسر جد یبا چهره  ربدیاون حرف سامان، ه با

 .زنم یحرف نم یلیکه من موقع غذا خوردن فقط حواسم به غذامه و خ یدون یخودت م-

 :آره البته، خب حاال چه طوره خوشمزه شده؟سامان

 «.اوهوم»به من کرد و گفت: یاون سؤال، نگاه با

 .زد یپوزخند یبعد از مکث و

 !درست کنه یزیچ ستیبلند ن یتو که گفت-

در ادامه با  ربدینگاه کردم که ه دییجو یمتعجبم سامان رو که با نگاه پر خنده اش غذاش رو م یچشم ها با
 «!دهیدوره د نایخالت ا ینکنه خونه »کرد گفت: یچشم نگاهم م ریکه از ز یدر حال یزیآم هیلحن کنا

کنه  یم یمن گفتم، سوگند باور کن داره شوخ ینه بابا ک»مدافعانه گفت: یو رو به من با حالت دیخند سامان
 «.کنه تتیخواد اذ ینگفتم م یجور نیمن ا

 .کرد دیینگاه مرموزش حرف سامان رو تأ با

 .کردم یوم شوخاوه-

 .لب زمزمه کردم ریحرص ز با

 .کامالً مشخصه-

 رونیاز آشپز خونه ب ربدیهر سه مون رد و بدل شد، سامان و ه نیکه ب یکوتاه یاز خوردن ناهار و جمله ها بعد
 ربدیه بیاون گارد عج ریناهار شدم. هنوز هم درگ یو شستن ظرف ها زیرفتند و من هم مشغول جمع کردن م

 بود؟ ینسبت به خودم بودم نکنه هنوز هم از دستم عصبان
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 ً بود. کارم  یم یهم ازم اون همه شاک دیباشه تا اصفهان کشونده بودمش با یطور بود هر چ نیکه هم قطعا
 .ستادمیسامان سر جام ا یخواستم به سالن برم که با صدا یم یچا ختنیتموم شده بود و با ر گهید

 !ستیگردم ن یم یهر چ یدیو ندمن یوشتو گ ربدیه نمی:ببسامان

 .دمشید نیماش یبار جلو نی:نه اما فکر کنم آخرربدیه

 یبره. کم نییاش پا یاوردن گوش یرو بهش بده که برا نیماش چیاون حرفش، سامان ازش خواست سوئ با
 یو استرس دیرفت. بعد از ترد نییاوردنش پا یاما سامان قبول نکرد و خودش برا ارهیتعارف کرد که اون بره ب

 ینیکه بهش نگاه کنم س نیا ونرفتم. سمت سالن قدم برداشتم و بد رونیاز آشپز خونه ب ییچا ینیبا س دیشد
 «خوش گذشت سوگند خانم؟»گفت: یزیام هیخواستم برم که با لحن کنا یم یتفاوت یگذاشتم و با ب زیم یرو رو

 .کردم و با تمسخر پلک زدم نگاهش

 .خوش گذشته باشه تو نبود من شتریب هیکنم به تو و بقفکر -

 .حواله ام کردم یرو سمتم چرخوند و با لحن پر طعنه اش لبخند نگاهش

 ...که ییخوش گذشته بالخره بودن کسا شتریاما من فکر کنم اون جا ب-

 .رو قطع کردم حرفش

 !بودن ایلیآره خ-

 :دندون بردم ریپر تمسخر لب ز یدر ادامه با لبخند و

 !فکر کنم نه؟ شیدید الد،یاوم... مثالً م-

 یمنظورم شده بود و لبخند مرموز یجا به جا شد. متوجه  اشیصندل یکم رو هیجا خورد و  یاون حرفم حساب با
 ادیخوشم نم یلیکه از بچه ها خ نیبود، با ا یآره پسر با نمک ،یگ یو مآهان اون»زد و با خرکت ابروهاش گفت:

 «.بود یدوست داشتن یول

 .زدم یپوزخند

 ش؟ینیبب یبود که اون همه عالقه مند بود نیهم یواسه -

رو به باال  ییکالمش مشهود بود و با پروند ابرو یکه تو یزد و با حرص خاص یجواب، اون هم پوز خند در
 دمشید یبعدشم اگه م ه،یآدم نچسب یلیاسکولت نبود البته بهتر چون خ یاون پسر خاله  یاوهوم، ول»گفت:

 «!باهاش برخورد کنم دیبا یدونستم چه طور ینم

 یاما کسا»گفت: طنتیکرد و با ش یتکون دادم که نگاه مرموز یبغلم زدم و با تمسخر سر یهام رو تو دست
 «.هم بودن یا گهید

 .هم گذاشت یاورد چشم رو ینم ادیرو به  بایاورد و مثالً اسم فر یکه ادا در م یدر حال و
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ان ان  یس یشبکه  یبود... اما نگفته بود که خبرنگاره و تو یخانوم، دختر خوب بایبود؟ آهان فر یاسمش چ-
 !کنه یکار م

 .کج کردم یو دهن لب

 .بامزه بود یلیخ-

خدا رحم »گفت: یخورد و با لحن بامزه و خنده دار یاش تکون یصندل یرو دیخند یکه با تمسخر م یحال در
 «!ستین دیاز شما دخترا بع یکار چیه گهیکرده باشه از تمام حرکاتم عکس نگرفته باشه! واال، به هر حال دختره د

خواستم به اتاقم  یم یشخندیبراش گرفتم و بعد از ن یا افهیشدم. ق یاز حرفش رو جمع کردم و باز جد لبخندم
 «.نیبش ریبگ ایب»گفت: یدستور یبرم که با لحن

 .گفتم یکش دار یو بله  دمیسمتش چرخ جاخورده

 بله؟-

 .یبود و جد عبوس

 .نیبش ریبگ ایگفتم ب-

خواستم سمت اتاقم برم که  یگرفتم و باز م شیحرفش رو به سخره گرفتم و بدون توجه، راهم رو پ یخنده ا با
راهم رو بست و مانع ام شد.  عیحرکت سر هی یشده بود تو وونهیاز جاش بلند شد و به طرفم اومد. انگار که د

 .ام نگاهش کردمگشاد شده یزده با چشم ها رتیمتعحب و ح

 !ادیاالن سامان م یکن یکار م یچ یفهم یم چیه-

 :سالن اشاره دلد یبه کمر شد و با حرکت ابرو هاش به مبل تو دست

 .ینیشیمن م یاون مبل درست رو به رو یو رو یریآدم م یپس مثل بچه -

 .در اوردم ییادا یکج دهن با

 !نه بابا، اون وقت چرا؟-

با لحن  و صدا دار قورت داد و یکه نگاهش رو بهم دوخته بود آب دهنش رو به سخت یاون حرفم در حال با
 :هم گذاشت یلب رو یآشفته و مغموم

 .من امروز فقط به خاطر تو اومدم ،یکه نبود ییروزا هیب... به تالف-

درمونده و پر التماس  یبا لحن یا هیبود و بعد از ثان ختهیشته بود و بهمم رگذا ریروم تأث یحساب لحنش
 «.به خدا ادیاالن سامان م ن،یکنم برو بش یخواهش م ربدیه»گفتم:

 .چشمم زل زد و با انگشت باز به مبل اشاره داد یتو مصمم

 .یرو که گفتم انجام بد یکه کار نمیش یم رمیم یفقط زمان-
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 زیرعب انگ یاضطراب ارهیدر ب یباز وونهیکه بخواد د نیبودم و از ا دهیصمم بودنش ترساز اون همه م یحساب
 .رو که خواسته بود انجام دادم یوجودم رو گرفته بود و به ناچار کار

شده  وونهیمبل نشستم درست همون طور که گفته بود رو به روش. با نشستنم اون هم نشست. رسماً د یرو
و  یرگیمبل گذاشته بود با خ یدسته ها یکه دست هاش رو رو یپاش اندخته بود و در حال یبود. پاش رو رو

تابم کرده بود البته  یب یسابنگاه کردنش رو نداشتم و ح یتشنه بهم زل زده بود. اصالً طاقت اون طور ینگاه
به  ینیکرد چ یم مکه نگاه یام رو کم کنم. درحال یاز اون همه دلتنگ یتونستم ذره ا یمن هم م یاون جور

 «!یآفتاب سوخته شد»گفت: یاش انداخت و با نگاه جذاب یشونیپ

 .کرد یمکث

 .جذاب ترت کرده ادیاما بهت م-

 .زدم یخند پوز

 !جاست نیکه سامان ا یاونم وقت ،یباش حیقدر وق نیا یتون یچه طور م-

 .شده بود و با حرص اسمم رو زمزمه کرد ختنشیو بهم ر یباعث کالفگ حرفم

 !سوگند-

 .کج زدم یلبخند

 تلخه؟ هیچ-

 .هم گذاشت یتر کرد و چشم هاش رو رو یلب

 .دوباره اعصاب من خورد نکن سوگند-

 .متأثرم رو بهش دوختم نگاه

 !بهت بگم یدونم چ یواقعاً نم-

 .حرص لب زد پر

 .نیفقط ساکت باش هم یچیه-

بعد داخل اومد. با  یمحکم سامان از پله ها شدم و لحظه ا یقدم ها یصدا یهمون فاصله بود که متوجه  یتو
داشت با گرفتن  یبر م زیم یرو از رو لشیکه موبا یخودش رو جمع و جور کرد و درحال عیاومدن سامان سر

 :دیپرس دهیمعمول به خودش رنگ پر یژست

 ؟یکرد داشیپ-

 .گذاشت زیم یرو رو چیسوئ سامان

 .زدم یاز دوستام زنگ زد با اون حرف م یکیبعدشم  گهید ن،یآره افتاده بود کف ماش-
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بار  نیاما ا نمیبا حرکت چشم و ابرو ازم خواست که بش ربدیشمردم و از جام بلند شدم که ه متیرو غن فرصت
 یرو بهش زدم و سمت اتاقم رفتم. همزمان تلفنم مدام زنگ م یمندانه ا روزیبدون توجه به حرفش، لبخند پ

ظاهر شد. از آموزشگاه بود و  اشحهصف یکه رو یامکیبعد پ یو قطع شده بود و لحظه ا دمیجنب ریخورد اما د
 یاتاق گذروندم اما نبودش رو نم یرو تو یا قهیدق ستیرو برام فرستاده بودند. ده ب دیجد یساعت کالس ها

نذاشته بودم  رونیب یتخت سمت در رفتم و آروم بازش کردم، قدم یو با بلند شدن از رو رمیبگ دهیتونستم ناد
 رونیب یواشکیدر  یشدند منصرف شدم و از ال یرفتن م یآماده  ایکه گو نو ساما ربدیه یصدا دنیکه با شن

 کیکه  یبودند و برق ستادهیبزرگ سالن ا یشده  یگچ کار ی نهیآ یدر اتاقم جلو یزدم. درست رو به رو دیرو د
 قهیدق ددراز کرده بود و بعد از چن ربدیسامان به چشمم اومد. دستش رو سمت ه یانگشت ها یباره از ال به ال

 :دیازش پرس یشاک یبا لحن

 ه؟یچ نیا-

ً یدونستم که دق یدستش بود و نم یرنگ تو ییطال یجعبه  هی  !هیچ قا

 :متعجب سؤالش رو با سؤال جواب داد ربدیه

 ؟یاز کجا اورد ونیا-

 ؟یپرس یم تو بوده از من نیماش ی:توسامان

سر  یذاشت یباال م شیخب چرا اورد یلیخ»کرد گفت: ینگاه م نهیآ یکه تو یتفاوت و در حال یجواب، ب در
 «.جاش

 :سامان متعرض شد و پرحرص سؤال کرد لحن

 مال توئه؟ یبگ یخوا یاون وقت؟ نکنه م یچ یعنی-

 !ستی:معلوم که نربدیه

 .دیخند یجوابش عصب از

 !ست؟یمال تو ن نمیو ا یکش ینم گاریتو س یعنی-

 یاز حرف سامان حساب ربدیباز کردم. ه شتریکردن گوشم در رو ب زیو ت یرفتم از حرف سامان و با نگاه پر دقت وار
 .اش حرفش رو پس زد انهیو شاک یبهش برخورده بود و با لحن جد

 !ستیچرت نگو گفتم که مال من ن-

 کرد؟ یکار م یتو چ نیماش ی:پس توسامان

فکر کنم جا گذاشته، آخه فقط  میبود ییجا هیو دوستش  نیبا حس شیدو روز پ نهی:خب مال دوسته حسربدیه
 .دیکش یم گاریاون بود که س

 :باور کنم؟سامان
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 .کشم یمعلومه که نم هیچه حرف نی:اِ ربدیه

 .نییپا اریخب صدات و ب یلی:خسامان

داده  یاش جاش رو به شوخ یکه لحن جد یحال در ربدیکرد که ه یسامان همچنان نا مطمئن بهش نگاه م اما
 «خان؟ یسام یکار کن یچ یخواست یبودم تهش م دهیحاال مثالً اگه مال من بود و کش»بود با خنده گفت:

 «.بره ادتیزدم تو گوشت که اسمشم  یم نیاون وقت همچ»گفت: یاون سؤالش سامان با لحن محکم با

 .خنده ریزد ز یپق

 !شدم یگاریرفتم و س دهیکش هیبه خاطر همون  یدیوقت د هیهمه خشونت،  نیاوه ا-

 ! نکنه واقعاً مال توئه؟یکن یمسخرم م ی:دارسامان

 یعنی گهیاِ بسه د»دور شد و کالفه گفت: اشیسامان از لحن پرشوخ یاون همه بازخواست و سماجت ها با
گفتم  یدار یگم اما مگه دست برم ینم یچیو ه یزنمش به شوخ یدارم م یاعتبار نداره ه شتیپ یحرفم ذره ا

 «.که نه

 .و تموم کنبحثش گهی:خب حاال تو هم باور کردم، اصالً دسامان

 یریکجا م»حوصله گفت: یب ربدیسمت اتاقش قدم برداشت که ه ربدیبا رد شدن از کنار ه یا قهیبعد از دق و
 «حاال؟

 .میرم لباس عوض کنم که بر ی:مسامان

 .کردرو سمت سامان دراز  دستش

 .نیپس اون جعبه رو بده که بدم به حس-

 نه؟ینکنه مال حس نمی:ببسامان

طالست،  ینیب یم یمضخرف، بده بهش بدم، جعبه رو که دار یها پسره  گمیبهت م یزیچ هی:سامان ربدیه
 .که بهش بده نیدمش حس یم ره،یگیپسره صبح سراغش و م

که سامان  نیگذاشت و باز سمت اتاقش رفت. هم ربدیکف دست ه یرنگ رو با عقب گرد ییطال یجعبه  مردد
بدجور ذهنم رو مشغول کرده  گاریس یاومدم، چرا که موضوع اون جعبه  رونیآروم ب ییرفت از اتاق با قدم ها

و  دیبه طرفم چرخ نه،یآ یتومن از  دنیمشغول درست کردن موهاش بود. با د یقد نهیآ یبود. هم چنان جلو
 «.یو در رفت یاستفاده کرد تیخوب از موقع»فت:به چهره اش گ یبا اخم

 .زدم و نگاهش کردم واریدستم رو به د هی

 واقعاً مال تو نبود؟-

 .ابروش رو باال انداخت یتا
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 ؟یچ-

 «.گهید گاریس یهمون جعبه »گفتم: یدیچرخوندم و بعد از ترد یو دهن لب

 یرو گوش کرده باش زیاگه همه چ»گفت: یکردن ابروهاش با لحن آروم یبه چپ و راست و کمون ینگاه با
 «!گفتم که نه

 .شه که حرفت و باور کنم ینم لیدل نیاما ا-

 .دیخند تلخ

 !بار دومت باشه نیکه ا یمن و باور کرد یتو اصالً ک-

 «.بجون سامان مال من نبود»کردم که گفت: یبهش نگاه م همچنان

 .دمیبراش گرفتم و لب ورچ یا افهیق

 نه؟ یدیاما حتماً کش آره مال تو نبود-

 .دیکش یسرتق و زبون نفهم شده بودم. پوف ییجورا هی

 !دارن فیخواهر و برادر هر دو زبون نفهم تشر-

 .نگاهم کرد یرگیخ با

 .به جون خودت لب نزدم-

 «واست مهمه؟ یعنی»گفت: یبا نگاه مرموز یبعد از مکث و

 :کردم و با طفره رفتن جواب دادم حاشا

بره حاال چه  زایجور چ نیدور و ور ا انمیاز اطراف یخواد کس یمتنفرم دلم نم زایجور چ نیکالً از اخب م... من -
 .گهینفر د هیچه  یاون آدم تو باش

 .زد یشخندین

 ؟یدوباره واسم گارد گرفت-

 .به ابروش داد یو تاب طنتینگفتم که با ش یزیچ

 .بار امتحانش کنم هیخواد  یدلم م یلیکنم خ یاالن که دارم فکر م یول-

 .کردم یزیر اخم

 .ستین یاما امتحان خوب-

 ؟یگ یم یطور نیکه ا یمگه تجربه اش کرد-
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 .نازک کردم یچشم پشت

 داره؟ یوا چه ربط-

که مامانم،  نیاز ا شهیهم»کرد گفت: یکه نگاهم م یبه سمتم با لحن آرومش در حال یزد و با قدم یتلخ لبخند
طوره، اما، اما  نیشدم البته االنم هم یم تیاذ یشدند حساب یمدام نگرانم م نکهیه... همه... از ا ه،یبابام بق

 «.یو داشته باشو دلهره ام یدلواپس باش مبرا شهیخواد هم یدلم م ،ینفر نگرانم بش هیخواد تو  یدلم م

 .شمرده ادامه داد شمرده،

 ....سوگند، فقط تو یباش یآشوبمو داشتفقط تو دل ،یدوست دارم فقط و فقط، تو نگرانم بش-

واسش دلهره داشتم مدام  شهیخواست و چه نه من هم یآشفته ام کرده بود اما اون چه م یهاش حساب حرف
از پشت  یخواستم به طرف اتاقم برم که با صداش و با بدجنس یگرفته م یکردم. مغموم و با حال یبه اون فکر م
 .زد بیسر بهم نه

 ...امتحانش کردم، اما دیشا-

 .ستادمیجام ا سر

 .کنم یکار و نم نیا ،یو بهم بگ یاما اگه تو بخوا-

 «.پس امتحانش نکن»آروم گفتم: یقدر که لجباز شده بود و بعد از تعلل چه

 .به اتاقم رفتم عیخونه سر یسامان تو یصدا یدوباره  دنیچیحرف و پ نیبا گفتن ا و

سفت و سخت  میذهن یها یریکم تر شدن درگ یگذشته بود و برا دمیجد یاز شروع کالس ها یهفته ا کی
 ریدرگ یهم حساب ربدیروز بود. ه یدر ط رمیخونه تا آموزشگاه تنها مس ریبودم و باز هم مس دهیبه درسم چسب

 یم یاومد که سع یهمراه سامان به خونه م ایزد  یزنگ م ایکرد  یم دایکه فرصت پ نیشده بود اما هم کیبوت
 .شدیم یاز دستم شاک ینشم و هر بار هم کل یجلوش آفتاب یلیکردم خ

و با ورود  قهیشلوغ بود و بعد از گذشتن چند دق یبه جزوه هام انداختم و مرورشون کردم، کالس حساب ینگاه
 .افتیکالس خاتمه  یهَمهَمه  یمیرح یآقا

و  ستیاستاد آموزشگاه که حدوداً ب نیآموزشگاه بود و در واقع جوون تر دیجد یاز استاد ها یکی یمیرح یآقا
داشت و از بدو ورود بچه ها رو  یظاهر خوب د،یرس یهم مرتب و منظم به نظر م یلیهفت، هشت ساله بود. خ

حال  نیشده بود و در ع یمیمبا بچه ها ص یبود و حساب یبد جور جذب خودش کرده بود. آدم خوش اخالق
و تالش من خوشش  یاز سخت کوش یکه باهاش داشتم حساب یمدت کالس یبود. در ط تیم با شخصه یلیخ

کردم و  یحل م یبا عملکرد فوق العاده ا هینوشت زود تر از بق یتخته م یرو رو یاومده بود چرا که هر سؤال
 دیو تمج فیازم تعر یهر بار کل نشیو لحن پر تحس هادادم که با نگاه  یراحت به سؤال هاش پاسخ م یلیخ
 .بود رتیحل مسائل در ح یکرد و به قول خودش از اون همه نبوغ من، تو یم

. بچه ها بعد از تموم شدن کالس دیرس انیبود و بعد از گذشت دو ساعت باالخره به پا یدیمختصر و مف کالس
 یلیکه خ یتنها کس ،دندیپرس یمختلف مرتب ازش سؤال م یجمع شده بودند و به بهانه ها یمیرح یدور آقا
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ً براش مهم نبود من بودم که  یا گهیهر استاد د ای یمیرح یبود و نبود آقا رو  یزیچ ایو  یحوصله کس اصال
 .اومد یبرام خنده دار به نظر م یحساب ،یمیرح یآقا دنیمورد بچه ها با د ینداشتم و اون همه ذوق ب

 برم که رونیخواستم از کالس ب یرو جمع کردم و م لمیتوجه وسا بدون

صدام  میمال یکرد با زدن لبخند یرو جمع و جور م لشیکه دورش خلوت شده بود و وسا یدرحال یمیرح یآقا
 :زد

 .چند لحظه یخانم طهماسب م دیببخش-

کرد و  فیکم ازم تعر هیقدم برداشتم. منتظر نگاهش کردم که طبق معمول  زشیرو برداشتم و سمت م فمیک
 «از تون بپرسم؟ یسؤال هیتونم  یم»گفت: دیم با تردبعد ه

 :جواب دادم ییخوش رو با

 .دییبفرما-

 .چشم گذاشته بود، برد یگردش که رو نکیرو به طرف ع انگشتش

 استاد رضا طهماسب؟ د؟یدار یدانشگاه استاد هستند نسبت یطهماسب که تو یشما با آقا نمیبب-

 .هم فشردم یرو یلب

 .بله پدرم هستند-

 یبرا یلیطور همکار پدرم و خ نیاستاد بنده هم هستند و هم شونیچه جالب آخه ا»زد و پر ذوق گفت: یلبخند
 «.من قابل احترامند

 .محو باال دادم یابروم رو با لبخند یتا

 !دونستم یاِ نم-

 .دندون نما زد یلبخند

 .دمیپرس نیهم یکم کنجکاو بودم واسه  هی-

داد و با اجازه گرفتن و  تیحرف زدن درمورد بابا باالخره رضا ید زدم و بعد از کمجواب من هم متقابالً لبخن در
 دهیوقت بود که مادرجون رو ند یلیرسوندن سالمش به بابا، از کالس خارج شدم. آخر هفته بود و خ دیتأک

از کتاب هام رو هم با خودم برده بودم که اون جا راحت  یسر هیبه باغ برم.  دنشید یگرفتم برا میبودم. تصم
سراسر  ییزرد رنگ به تن کرده بود و فضا یها هیرنگ با حاش ینارنج یبتونم درس بخونم. باغ سر تا پا لباس

اش رو که باعث گز گز کردن پوست صورت و بدنم  یبود و زبر ینسبتاً پر سوز یشکل گرفته بود. هوا ییایرو
بود. با  یاش مشغول باز یکیپالست یمایپسر آقا کمال تو باغ با هواپ یکردم. عل یح حس مشد به وضو یم
رنگ  یمن حساب دنیکه با د طونشیش یسالم کرد. رو به چهره  یزیبچگانه و نگاه ر یمن با شرم دنید

اوردم و به  رونیب فمیک یرو از تو یشکالت یزدم و با خم شدنم سمتش بسته  یگرفته بود لبخند تیمظلوم
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که شکالت رو به طرفش گرفته بودم با چشمک و  یکرد. در حال یگرفتنش نگاهم م ی. مردد براگرفتمطرفش 
 «.مال توئه ریبگ»گفتم: یلبخند

 یممنون آبج»بچگانه گفت: یشکالت رو از دستم گرفت و با ذوق عیسر یپا و اون پا کرد و با حرکت نیکم ا هی
 «.سوگند

 .به روش زدم یلبخند

 مادرجون خونست؟ نمینداشت، بب یقابل-

آره، »بند انگشت بودند گفت: هی یبه لب هاش که اندازه  یدهنش چرخوند و با حرکت یرو تو کشیکوچ زبون
 «.خانم بزرگ خونن

 .دمیو لختش کش یمشک یموها یرو یدست

 .بکن وتیبرو باز گهیخب د-

کرد ازم دور شد. به طرف ساختمون آقاجون رفتم.  یکه شکالت رو باز م یبا اون حرف با شور و شوق در حال و
 .بود یسبز دنیدر مشغول چ یجلو کِ یشکل و نسبتا کوچ یلیمستط یباغچه  یمادرجون تو

که از جاش بلند شد با ذوق  نینگاهم داد. هم لیتحو ضیعر یکردم که نگاهش رو باال گرفت و لبخند سالم
دلم براش  یلیو چروکش نشوندم. خ نیصورت پر چ یم و چند تا ماچ آب دار روبغلش انداخت یخودم رو تو

جدا شدم زبون به ِشکوه  ازشکه  نی. بعد از امیرو بغل کرده بود گهیفقط هم د یا قهیتنگ شده بود و چند دق
 .زنم اعتراض کرد یبهش سر م ریبه د ریکه اون اواخر د نیباز کرد و از ا

گلدار  یروسر ریخنک از ز یمیو پنبه مانندش رو که با نس دیدست سف کی یموهاهمون لحن پر اعتراضش  با
باغ هم دلت  یدلت برا یحت یعنیتو دخترم  ییکجا»شدند داخل جمع کرد و گفت: یرنگش جا به جا م یقهوه ا

 «شه؟ یتنگ نم

 یلیقربونتون برم من، به خدا سرم خ یاله»گونه اش گفتم: یرو ینگاهش کردم و بعد از بوسه ا یشرمندگ با
 «.یشلوغ بود ببخش مادر

 .مهربونش نگاهم کرد یچهره  با

 .داخل میبر ایخب دخترم ب یلیخ-

 .شما برو داخل امیبذارم باال بعد م ولمیچشم اما اول برم وسا-

 .بهم چشم دوخته بود نشیبا نگاه قشنگ و دلنش همچنان

 .باشه برو دخترم-

 .رو به اتاقم بردم لمیرفتم و وسا باال
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اون اتاق هم تنگ شده بود و چه قدر که اون جا خاطره داشتم. لباس عوض  یدلم برا یتخت نشستم، حت یرو
 میرو ازش گرفت لیکرده بود و همراه مادرجون وسا دیخر یرفتم. آقا کمال کل نییپا یا قهیدق ستیکردم و بعد از ب

که آقا کمال کرده  ییها دیکار و جا به جا کردن خر یسر کیو بعد از انجام  می. به آشپز خونه رفتمیو داخل برد
 .. چه قدر بودن کنارش برام لذت بخش بودمیمشغول درست کردن عصرانه شد گهیبود، با هم د

 زیم یکم درس بخونم. کتاب هام رو رو هیباز به ساختمون خودمون رفتم تا  یمفصل یاز خوردن عصرانه  بعد
گذشته بود و چشم  یکردم و با برداشتن مداد طبق عادت، مشغول خوندن شدم. دوسه ساعت مطالعه پخش

 .زدم یچرت ه،بر  رونیاز تنم ب یکه خستگ نیا یرو برا یساعت میخسته شده بودند و ن یهام حساب

رفتم که  نییبرداشتم و با خارج شدنم از اتاق از پله ها پا یصندل یبود، شالم رو از رو شیش کینزد ساعت
 یتو یها نشسته بود و سرش هم حساب یسبز یباغچه  کینزد یدرخت یتنه  یشدم؛ رو نیحس یمتوجه 

 یدو سه هفته ا مکنج لب هام نشست آخه اون رو ه یلبخند دنشیاش فرو کرده بود. ناخواسته با د یگوش
باال  شیگوش یصفحه  یتو دادم. سرش رو از غیپر ج یبودم. به طرفش رفتم و با ذوق سالم دهیشد که ند یم

 !جواب سالمم رو هم نداد یفکر حت یلحظه رفته بود تو هیتعجب کرده بود. انگار که  یحساب دنمیاورد؛ از د

 .صورتش تکون دادم یرو جلو دستم

 خان؟ نیحس یتو فکر هیبا توام ها، چ-

 .اش جا گرفت یهشت یابرو ها نیهمراه با تعجب ب زیر یاخم

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 «؟یستیپس سالم کردن بلد ن»خنده و حرکت سر گفتم: با

 «؟یتنها اومد نمیبب ؟یاومد یک ینگفت ک،یعل»گفت: یحوصلگ یب با

 .نشستم یدرخت یتنه  یرو کنارش

 ؟یاومد یجام؟ اصالً خودت ک نیا یدونست ینم یعنیساعت سه و چهار بعد از ظهر بود که اومدم، آره تنهام -

 :پر تعجبش گفت یِ حوصلگ یهمون ب با

 «.شه یم یربع هی»

 یفکر فرو برده بود البته فکر م یمن رو تو یلحظه ا یبود و اون همه دمق بودنش برا بیکم عج هی رفتارش
اش رو نخورم.  بنندهیکردم گول اون رفتار و ظاهر فر یم یخواد من رو سر کار بذاره و سع یکردم که باز هم م
ِ یت یلبه ها یدست هام رو رو  .درخت گذاشتم یکنده  ز

 !یشد یطور نیتو چرا امروز ا نمیبب-

 :کرد نگاهم کرد یابروش رو جا به جا م یعبوسش تا یکه با چهره  یحال در

 !یچه طور-



 

 
674 

سر به سر من  یخوا ینکنه باز م نمیشده بب یزیچ ،یبداخالق شد»گفتم: یچرخوندم و بعد از مکث یو دهن یلب
 «.خان نیخورم حس یو نمادا هات نیدفعه گول حرفا و ا نیاما بذار بهت بگم که ا یبذار

 .بود یجد همچنان

 اد؟یم یمادر جون ک نمیبب ستین یزینه چ-

 .دمیپرس متعجب

 !ست؟یمگه خونه ن-

 :دل دماغ و ملول جواب داد یب

کرده بودم  دیکم خر هیگفت، راستش  یطور نیپسرش که ا یعنیکه با آقا کمال رفتن گل خونه،  نینه مثل ا-
 .بهم زنگ زده بود یموضوع کل نیمادرجون رو گرفتم چون بابا به خاطر ا یگذاشتم داخل سر راه هم داروها

 ؟یجا نشست نیداخل چرا ا میخب پس بر یلیآهان خ-

 .رو به باال تکون داد یسر

 .جا خوبه نینه هم-

 !اش شده بود یزیچ هیده بود. واقعاً انگار ش ستریدمق بود و از قبل هم تعجبم ب یبدجور

 :دمیبا شکستن سکوت، دوباره پرس یا قهیاز چند ق بعد

 ست؟ین یزیچ یمطمئن-

 «.شده وونهیچشه د ستیاصالً معلوم ن»باره گفت: کیرفت  یاش ور م یکه با گوش یحال در

 :به ابروم پرسش کردم ینیمنظورش نشده بودم و با چ ی متوجه

 ؟یگ یم ویک-

 .کرد ینگاه مین

 .گهیگم د یم ربدویخب معلومه ه-

 :دمیجا خوردم و با تعجب، باز پرس هوی ربدیاسم ه دنیشن با

 ! مگه چش شده؟؟یچ یعنی-

 یم یزیچ ،یکن یفکر م یتو چ»معنا دار گفت: یو لحن نانهیب زیت یو با نگاه دیاون سؤال کامل به طرفم چرخ با
 «؟یدون

 .نگاهش کردم جیگ

 !یپرس یاون وقت از من م یبدونم؟! آخه تو همش با اون دیچرا بام.. من -
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 .کرد یقیدق نگاه

 !دمیسؤال ازت پرس هیفقط  یقدر هول کرد نیحاال چرا ا هیچ-

که صحبت  نیلحظه از ا هیبود و  یلحن حرف زدنش واقعاً نگران شده بودم آخه منظورش از اون حرف ها چ از
 !دونست یم یزیچ نکنه دم،یرو باهاش ادامه بدم ترس

 یدر کنترل دستپاچگ یکه سع یاز جام بلند شدم. در حال عیسر یلیو خ دمیباره بلع کیاون فکر آب دهنم رو  با
 «.از درسام مونده یبرم کل گهیمن د»ام و حال مشوشم داشتم گفتم:

 .ستادمیسر جام ا نیپرتلنگر حس یرفتن قدم برداشتم که باصدا یتعلل برا بدون

 .نیبش ایکارت دارم، ب سایوا-

 «.گفتم که درس دارم»در جواب گفتم: یکه برگردم با لحن محکم نیا بدون

 !نیبش ای:سوگند بنیحس

دادم و  یوا م دیاما نبا دهیفهم ییها زیچ هیمطمئن شدم حتماً  گهیو خشک بود که د یاون قدر جد لحنش
که به جونم افتاده بود رفتم و نشستم. با  یهر طور که بود و با اضطراب نیهم یکردم، واسه  یحساسش م

 .نگاهش کردم یساختگ یلبخند

 ؟یبگ یخواست یم یخب چ-

 .هم قالب کرد یخم شد و دست هاش رو تو نییحالت نشستنش رو به پا با

 ...ییزایچ هیاومدم سراغت چون  یجا م نیاما... اما حتماً بعد از ا ییجا نیدونستم ا ینم-

 .کرد یمکث

 .کردم یشون مروشن دیذهنم بود که با یتو  ییزایچ هی-

 :اش ادامه داد یبا لحن سراسر جد و

از  ریخواد غ یپرسم و دلم م یرو م یزیچ هیرک و راست  دن،یو رو کش ریام و نه اهل ز هیو کنا کهینه اهل ت-
 .ازت نشنوم یا گهید یزیراست چ

 یوجودم رخنه کرده بود و مضطرب چشم هام رو به دهنش دوخته بودم که بعد از لحظه ا یتو دیشد یا دلهره
 « ...کنه یم وونمیمثل خوره افتاده بجونم و داره د یزیچ هیچند روزه »گفت: یسکوت با کالفگ

 .تر شده بود ظی. اخمش غلدیاون حرف سرش رو باال اورد و سمتم چرخ با

 !سوگند؟ یکن یکار م یچ یتو دار-

 یم... متوجه نم»به جون ناخن هام افتاده بودم با لکنت گفتم: یشگیکه با استرس طبق عادت هم یحال در
 «!شم
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کم خودم رو کنترل کنم که  هیموضوع نشه و  نیا یکردم متوجه  یم یشدم اما سع یم وونهیداشتم د ینگران از
 .بود یواقعاً هم کار مشکل

 :شده بودند. سخت لب زد کیبهم نزد یکه حساب ییتاب بود و ابروها یچشم هام زل زد، نگاهش ب یتو

 ...ربدیسوگند تو... تو و ه-

و دست  دمیباره گر گرفت، لب گز کیو صورتم  دیرنگ از چهره ام پر ربدیاسم ه دنیادامه نداد. با شن گهید اما
 :دیهم سخت پرس یروبست با فشردن دندون هاش  یکه چشم هاش رو م یهم فشردم. درحال یهام رو تو

 ه؟یشما دوتا چ نیب-

 .کردم یبه زبون اوردنش هم براش سخت بود و لرزش صداش رو حس م یحت

گونه هام با لرزش چونه ام سرخورد. محکم  یمحابا رو یکه کرده بود اشک ب یخودم نبود و با اون سؤال دست
 .دمیکش یازش خجالت م یگرفتم، حساب نییاشک نگاهم رو پا یو همراه با فرود اومدن قطره ها دمیتر لب گز

اشک  دنیمنقبض کرده بود. با د یهم چونه ام رو حساب یشده ام رو دیکل یقفل شده بود و دندون ها زبونم
 :کرد نییمچاله شده و ناباورش سر باال و پا یهام با چهره 

 ...بگو زمیکنه بگو عز رییبهت تغ تمیب... بگو که دروغه، سوگند نذار ذهن-

هم بزنم  یخواستم حرف یاگر م یکردند و حت یحرکت نم یقفل شده ام ذره ا یدندون ها یعنینگفتم  یزیچ
 .درهم اش از غم نگاهم کرد یو چهره  یو قدرتش رو نداشتم. با آشفتگ شدینم

 .کنم یو نده خواهش مبا سکوتت جواب سؤالم-

اومدند.  یصورت و دست هام فرود م یبود که رو یگرم یتونستم حرف بزنم و فقط اشک ها یهمچنان نم اما
 یسوگند بگو... بگو به خاطر حرف نیبب»هم قرار دادن دندون هاش گفت: یعاجز بود و درمونده. با حرص و رو

 «بودنش مگه نه؟ قتینه به خاطر حق یکن یم هیگر یو دار یکه زدم ناراحت شد

پ... پس »تر کرد و گفت: یسر تلخ و پر افسوسش لبو لحن سرا تیبار با عصبان نینزدم که ا یهم حرف باز
 «!داره قتیحق

زد پر  یدرخت م یکنده  یکه با کف دست رو ییداد و ضربه ها یکه سرش رو با تأسف تکون م یدر حال و
 :سرزنش ادامه داد

س... سامان  ن،یکارو کرد نیا یبا مرتض یچه طور ن،یقدر پست باش نیا نیچه طور تونست ن،یچه طور تونست-
 ؟یچ

 .ختمیر یصدا اشک م یصداش رنگ انداخته بود و با سرزنش هاش فقط ب یتو تیعصبان

 .زد یلبخند تلخ تیحرص و عصبان ونیم

 !؟یآخه، چه جور یمثل چشاش اعتماد داشت چه جور یسامان به اون عوض-
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 .دیهمون لحن تلخ و گزنده اش باز هم سرزنش هاش رو سرم کوب با

 ...سوگند تو شهیبود! باورم نم نیهم یهم واسه  یب ردت به مرتضآهان پس جوا-

فوت کرد و با لحن سراسر سرزنشگر و  یدندون فشار دادم. نفس ریزدم و زبونم رو داخل دهنم ز یمحکم پلک
 .پر تأسفش سر تکون داد

 .یهم خراب کرد یسوگند، بد جور یخراب کرد-

 !گفت یم یاون چ ایرفت. خدا یزهر دار داخل قلبم فرو م یا غهیجمله اش مثل ت هر

 !متهم کرده بود یرو به چ من

 !گناه نکرده به

 .به حرف هاش زده بودم دییمقصر خودم بودم که با سکوتم مهره تأ اما

 .دیاش کش یشونیپ یدستش رو رو محکم

 ...گوش یزنم تو یم نیداشته باشه که حتماً نداره همچ قتیبا خودم گفتم اگه حق-

 یچیه یواسه  ییاما شما دو تا جا»گفت: یو زهره خند یا هیفوت کردن نفسش حرفش رو خورد و بعد از ثان با
 «!همه ن،یداد یهمه رو باز ن،یحرف زدنم ندار اقتیل یحت نینذاشت

 .کرد از جاش بلند شد یهم گره م یکه مشت هاش رو محکم تو یدر حال و

 ...اما یکه هنوز هم همون سوگند معصوم یگفت یو م یکرد یخواست از خودت دفاع م یدلم م-

 گهیحرف د چیکه جمله اش رو کامل کنه و بدون ه نیحرفش رو فرو خورد و بدون ا یبا آب دهنش ادامه  همراه
 .باغ قدم برداشت یها زهیشن ر یرفتن آروم آروم رو یو برا دیراهش رو کش یا

که حرف هام رو بشنوه،  نیدادم بره، اونم بدون ا یاجازه م دیدم؛ اما نباکر  یرو با نگاه اشک بارم تماشا م رفتنش
که گرفتم عزمم رو جزم کردم و از جام بلند  یمیدادم. با تصم یرفتن م یاون قدر راحت بهش اجازه  دینه نبا

صداش  شد یکه با تمام توان از گلوم خارج م ییاز هم باز کردم و با صدا یشدم؛ قفل دندون هام رو به سخت
 :لب زدم یکردم. به طرفم برگشت. پلک باز و بسته کردم و به همون سخت

 ...ص... صبر کن-

 .مغمومش روم ثابت موند نگاه

 !هم مونده یا گهیمگه حرف د-

نسبت بهم عوض بشه اون هم اون  تشیدادم ذهن یاجازه م دیکردم نبا یاز خودم دفاع م دیکه بود با یطور هر
 !آدم گناه کار کیو مثل  یجور
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 رونیو شوکه ب جیاز اون حالت گ قیعم یسینف دنیهم مشت کردم و با کش یمحکم تو یهام رو با فشار دست
 :اومدم؛ به خودم جرأت حرف زدن دادم و با لحن دلخورم لب زدم

و حکم  یشد یخودت قاض ی! واسه یر یم یحاال هم دار ،یو دوخت یدیو خودت بر یحرفا رو زد یسر هی-
 !یو هم بشنومن یحرفا یبخوا یکه حت نیبدون ا یداد

 .زد یشخندین یکالفگ با

 .دمیو شن دمیکه د ییزایمن براساس شواهد حکم دادم، براساس چ-

 :اسمش رو صدا زدم ملتمسانه

 .کنم یخواهش م ن،یحس سایوا-

کم مردد بودن آروم آروم با فرو کردن دست هاش  هیو بعد از  ستادیازم ا یرو همون جا با فاصله ا یا قهیدق
هم  یرو یدرخت نشست، لب یکنده  یرنگش به سمت قدم برداشت. باز رو یطوس نیشلوار ج بیج یتو

 .فشرد

 .شنوم یم تمییدفا نیو بشنوم... بگو، آخرخواد حرفات یدلم م-

شدم و آب  رینشستم. سر به ز یدرخت با فاصله ا یهمون تنه  یباز رو یا قهینشستنش، من هم بعد از دق با
 .دمیدهنم رو بلع

 .ستین یکن یاون طور که تو فکر م زیبه خدا قسم همه چ-

 .تو بگو ه؟یپس چه طور-

 فیرو که افتاده بود براش تعر یاتفاقات یصورت پاک کردم و همه  یپشت دستم رو دنیهام رو با کش اشک
کردن اون  فی. همزمان هم با تعریمرتض هیتا زنگ زدنش شب خواستگارباغ  یتو ربدیه یکردم؛ از حرف ها
 یقسمت هاش حساب یعضکردن ب فیاومد چرا که تعر یصورتم به حرکت در م یرو میمال یاتفاقات آروم اشک

 .دمیدندون کش ریز ی. لبم رو همراه با قطره اشکدمیکش یخجالت م نیبرام سخت بود و از حس

 یداد و م بیو فرچون تا خوده اون شب من نمشینخواستم بب گهید یخواستگار یماجرابه خدا بعد از اون -
کار ممکن  نیکرد که مجبور شدم دست به احمقانه تر یکنه کار یست که مخالفت م یگفت فقط به خاطر مرتض

 .خواستم یکنف بشه، به خدا که نم یخواستم مرتض یمن نم نیبزنم، ح... حس

 .چشم هاش زل زدم یچشم هام تو یپر شده  یا کاسه و ب دمیسمتش چرخ شتریب

 ...رابط چیبه روح آقاجون قسم من و اون... من و اون تا االن ه-

اون من رو  ایدادم. خدا رونیشد ب یام فشرده م نهیهم گذاشتم و نفسم رو که سخت به س یهام رو رو پلک
 !وادار کرده بود ییزایبه گفتن چه چ

 ...شد یام م یهر بار باعث له شدن غرورِ زخم چرا
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 :ادامه دادم یسخت به

 .من فقط از احساسش خبر داشتم... اما االن ازش متنفرم-

 .زدم یو درمونده حرف م ختمیر یم اشک

 ...حرفا رو به تو زده... ازش نیکه ا نیازش متنفرم، متنفرم به خاطر ا-

بد شده بود و بعد از مدت ها باز دست هام شروع به لرزش کرده بود.  یهق هق افتاده بودم و حالم حساب به
 .نگاهم کرد و با حرکت سر و دست هاش خواست آروم باشم یحال بدم شده بود با نگران یکه متوجه  نیحس

 هو؟یشد  یتو چ ینگو، سوگند خوب یزیچ گهیخب آروم باش د یلیخ-

 .زدم ینگرانش حرف م یردن به چشم هاو ملتمسانه ام با نگاه ک فیضع یبا صدا همچنان

 ...نکردم باور کن یم...من کار-

خب،  یلیخ»خواست آروم باشم گفت: یکه ازم م یهاش رو همچنان مقابل صورتم گرفته بود و در حال دست
بگو باالست  ارمیآره؟ کجاست بگو برم برات ب یکن یهنوزم قرص مصرف م نمیخب باور کردم، ب... بب یلیخ

 «آره؟

 یاز جاش بلند شد و با گفتن جمله  عیسر یلیاون حالم خ دنیکه با د ختمیلحظه فقط هق زدم و اشک ر اون
 .سمت پله ها رفت "گردم یبر م"

آب  وانیبا ل نیکه حس دیطول نکش یلیکرد. خ یو درد زق زق م ادیز هیداشتم و چشم ها از گر یدیشد سردرد
 .کم خوردم هیو رو ازش گرفتم  وانیبرگشت و به طرفم اومد. ل

 .نگاهم کرد نگران

 .کنم دایو پنتونستم قرصات-

خواست  یدلم نم گهیدادم و چشم هام رو بستم. د کهیپشت سرم ت یسنگ واریسرم رو به د یحرف چیه بدون
 ...رو یچیه ارم،یب ادیرو به  یزیچ

آروم  یلیتنه درخت جا به جا شد وخ یرو یهنوز هم کنارم نشسته بود کم نیچشم هام رو باز کردم حس یوقت
 :دیپرس

 ؟یبهتر-

 .بلند بسنده کردم ینفس دنینزدم و به کش یحرف

 .کنم تتیقدر اذ نیخواستم ا یباورکن نم-

 رمیآدم پست و حق هیمن  یمگه نگفت ؟یچرا نرفت»رمقم آروم گفتم: یب یپر زهر و حرکت پلک ها یلبخند با
 «؟یذاریپس چرا تنهام نم
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و  یساعته که چشمات و بست میجا نشستم و ن نیساعته که ا میاالن ن»گفت: شونشیفشرد و با حال پر لب
 «!یفتیحال ب نیمن باعث شدم به ا یبرم وقت یچه طور ،یگ ینم یچیه

 .تر کرد یلب

 .خوام یمعذرت م دمیلحظه واقعاً ترس هی ینگرانم کرد یلیخ-

 .گفت یرفته و آرومم اسمش رو صدا زدم که جانم لیتحل یبا صدا قهیاز چند دق بعد

 ...نیحس-

 جانم؟-

 .پردردم رو آروم باز و بسته کردم یها پلک

 بهت گفت؟ یاون چ-

 ...نگفت ربدیه-

 .موهاش چنگ شد ونیبهش انداختم، دستش م ینگاه مین

 میبا هم رفته بود شیزنه. چند روز پ یحرف نم یبا کس شیدرمورد مسائل شخص یاون تو حالت عاد یعنی-
 ادهیخورد و باز ز یلیخ میکه داشت یایدورهم یتو میآشفته و کسل بود، با چند تا از دوستام بود یلیخ رونیب

 .نیاز بچه ها بردمش تو ماش یکیکه با کمک  یکرد طور یرو

 ...زدم. بازم مشروب، بازم مشروب یمحکم پلک

 یلی. حالش واقعاً خوب نبود، راستش ختیبردمش سوئ نمیهم یتونستم با اون حال ببرمش خونه واسه  ینم-
بهش رو اورده بود، فکر کنم درست از بعد  یبیمدت به طرز عج هینبود اما  زایچ نیو ا *یدنیاهل خوردننوش

 !شد یم رضکردم بهم معت یم یرو ادهیمنم ز یوقت یبا تو بوده باشه، اون حت شییآشنا

 :مجدد ادامه داد ین نفسدو کف دستش بهم و فوت کرد دنیمال با

مست بود، کم کم شروع کرد به حرف زدن و  ادیزدم تو گوشش که حالش بهتر شه و به خودش ب یمحکم م-
اما  یکردم منظورش تو باش یاسم تو رو اورد و از دوست داشتنت گفت اولش فکر نم یاون حالت مست یتو

به دوست  ،ییتوزنه  یکه درموردش حرف م یهم از سامان گفت متوجه شدم که اون دختر ییزایچ هی یوقت
قدر حرف زد که خوابش برد. تا صبح از  نیبعدشم ا گهیبه سامان م زویداشتنن اعتراف کرد گفت، گفت همه چ

شوکم کرده  یحساب گهیبودم از طرف د دهیهم که شن ییزایطرف و چ هیسرش بودم. اون حالش از  یترس باال
 !نیستیربط ن یبه هم ب یلیکه خ دمید دمش قیشما دوتا دق یرفتارافکر کردم و خوب که به  یبودن، کل

. دمیگز یلب م ریشدم و دندون ز یم ریسر به ز یدونم چرا اما با هر جمله اش با خجالت و شرمسار ینم
 «.دونم یم ،یتو هم دوستش دار»کردن با لب و دهنش گفت: یکم باز هیانداخت و بعد از  نییسرشو پا

گ... گفتم  یکن یم یفکر نیچرا همچ»هم، گفتم: یهم گذاشتم و با مچاله کردن صورتم تو یهام رو رو چشم
 «.که من ازش... ازش منتفرم
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 :توجه به حرفم ادامه داد یب

 ...ستیاز اون نباشه کمترم ن شتریحست ب یکه دوستش ندار یانکار کن یتون یاما نم ینکرد یدرسته تو کار-

 «.فهمم یم ربدویتو ه یعاد ریاون همه رفتار غ لیتازه دل»در ادامه گفت:لبش نشست و  یکج گوشه  یلبخند

 .معذبم کرده بود یبرام سخت بود و حساب نیاون حرف ها از حس دنیشن

 ...کنم ادامه نده یخواهش م نیحس-

 .داد یاش رو تکون کله

 .کنم تتیاذ نیاز ا شتریخوام ب یخب نم یلیخ-

مست  گهیبار د هیاگه... اگه »گفتم: دیچرخ یسرم م یکه تو یاز افکار یرو سمتش سوق دادم و با نگران نگاهم
 «؟یتو س... سامان کنارش باشه چ یدفعه به جا نیکنه و ا

 :لرزونم ادامه دادم یبغض و چونه  با

 .دمیاز دستش م یطور نیشه ا تیخوام سامان اذ یمن نم نیحس-

ها  وونهیبود مثل د بیبرام عج یلیخ نمیب یم یطور نیا ربدویکه ه هیبار نیاول نیاما ا یگیم یدونم چ یم-
 !شده بود

 .چشم هام زل زد یتو

 .سوگند اون واقعاً عاشقته توئه-

 :التماس و عاجز لب زدم پر

من خواست راجع به  یبود که دلم نم نیکردم فقط به خاطر ا فیبرات تعر زویخواهش کردم اگه همه چ نیحس-
 .نیهم یبکن یفکر بد

 .یتو به خوا یباشه هر چ-

 .باز اسمش رو صدا زدم و

 بله جانم؟-

 بکنم؟ یخواهش هیشه ازت  یم-

 .حرکت چشم منتظر شد با

ً  نیحرفا ب نیا-  .خودمون بمونه. لطفا

 .هم گذاشت یرو یپلک نانیاطم با
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 گهید یدفعه  یکه تو گفت یطور نیهم دیحرف بزنم شا ربدیبا ه دیمونه اما با یخودمون م نینگران نباش ب-
 ؟یاالن که خوب نمیباهاش مفصل حرف بزنم، بب دیشه با ینم یکه طور نیمن کنارش نباشم و ا

 یو تموم کنه من نم زیقانعش کن، قانعش کن همه چ نیحس»کردم و با پر خواهشم گفتم: دییحرکت سر تأ با
 «.فتهیب یخوام اتفاق

 نتت،ینب یجور نیکم استراحت کن مادرجون ا هیزنم تو هم پاشو برو  یخب گفتم که باهاش حرف م یلیخ-
 .خوام یبازم معذرت م

 .با گفتن اون حرف از جاش بلند شد و

 .بود بهم زنگ بزن یزیچ ای یکار داشت رمیبرگشت، فعالً م عیداشت و سر یا یبه مادرجون بگو کار فور-

 .رمقم نگاهش کردم یب یشناسانه با چشم ها قدر

 .ممنون-

 ؟یگردیبرنم ؟ییجا نیا یتا ک-

 .نه فعالً که هستم. تو برو-

 .کرد نییپا و اون پا کرد و بعد از مطمئن شدن از حالم سر باال و پا نیا یکم

 .کنم یهم نباش درستش م یزیباشه پس مواظب خودت باش. نگران چ-

زدم و فکر و  یباغ قدم م یبود. تو یکیکم کم رو به تار گهیگذشته بود. هوا هم د نیاز رفتن حس یساعت مین
از قبل هم  زیدادم. چه قدر همه چ هیقطور تک ینشستم و به درخت نیزم یکرد. رو یولم نم یلحظه ا الیخ

 گرفتم؟ یم یمیچه تصم دیشد؟ من با یم یسخت تر شده بود حاال چ

 یوجودم نفوذ کرده بود طور یتو یاون سرما بدجور سرد شده بود و ی. هوا حسابجیاندازه گ یبودم و ب کالفه
 یزییپا یاون سرما یگلگون گرفته بود و تو یدستم رنگ فیو ظر دی. پوست سفدیکش یم ریکه تا مغز استخونم ت

به راه افتادم. مادر جون  آقاجونبلند شدم و به طرف ساختمون  نیزم یخشک و چروک شده بود. از رو یکم
ِ یبرگشته بود و با ورودم به خونه با کفگ  :دیپرس دنمیدستش جلوم دراومد. با د یتو ر

 .رو فرستادم دنبالت یاالن عل نیسرد هم یهوا نیا یسوگند جان تو یکجا بود-

 .حوصله و دمق جواب دادم یب

 .باغ بودم یتو-

 .بهم کرد یقیدق نگاه

 ؟یلرز یشده چرا م یچ-

در مقابل سرما کم تحمل  یافتاده بود چراکه حساب فمیبه بدن نح یخودم نگاه کردم، آره از اون سرما لرزش هب
 .شد یم رهیزود بهم چ یلیبودم و خ
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 .نهیهم یکم سرد بود واسه  هی رونیفقط ب ستین یزیچ-

 «.مادرجون یخور یخب سرما م»گفت: یو شاک متعرض

 .نه االن که خوبم-

 :دیداد و پرس یدستش تکون یرو تو ریاون حرف کفگ با

 اومده بود مادر؟ نیحس-

 .کرده بود، کارش داشت مجبور شد با عجله بره دیهم خر یآره دارو هاتون رو گرفته بود و کم-

 مونهیم شیپسر جوون بوده. مثل آت هیگفت  یعل گهیفکر کردم عمو محسنت خودش اورده باشه د یول دمید-
 ...ریم ومدهیبچه ن نیا

 .من ثابت موند یقبل تموم شدن حرفش باز نگاهش رو و

 .مادر یلرز یم یتو بد جور دار-

نگران  تمیکردن وضع یام گذاشت، بعد از بررس یشونیپ یتر اومد و دستش رو رو کینزد یبا اون حرف کم و
 «؟یموند رونیسرد ب یهوا نیا ی! آخه چرا تویقدر داغ نیچرا ا»گفت:

 .رو کنار زدم دستش

 .شما برو به کارت برس ستین یزیچخوبم -

 ی. مادرجون همچنان در حالدمیبخش نانیکم رنگ بهش اطم ینگاهم کرد که با لبخند یگفت و شاک یاکبر الله
 یسرد تو یاون هوا یو تو ستیزد که چرا حواسم به خودم ن یلب غر م ریرفت ز یکه به سمت آشپزخونه م

ً  دیکنم و معتقد بود که حتماً سرما خوردم. شا یباغ گشت و گذار م کردم  یحس نم یزیخودم هم چ اولش واقعا
هم اضافه شده  یخودش رو کم کم نشون داد. سردرد  یضیمر فیخف ییاما بعدش با باال رفتن تبم و سرفه ها

ر شده بود و تبم شب حالم بدت یها مهیزود به رختخواب رفتم. ن یلینتونسته بودم شام بخورم و خ یبود که حت
سرم نشسته  یاوردن تبم باال نییپا یبرا یآب سرد و دستمال یکه مادر جون با کاسه  یهم باال تر رفته بود؛ طور

خسته اش  یموضوع که خواب رو از چشم ها نیهم جوشنده برام درست کرده بود. چه قدر هم از ا یبود و کل
 .بودم یگرفته بودم از هودم عصبان

**** 

حس لذت  یلحظه ا یخروس آقا کمال که برا زیبلند و ت یچشمم و صدا یخوردن نور آفتاب با شدت تو با
گذاشتم.  یشدم. رختخوابم رو جمع کردم و گوشه ا داریکرده بودم از خواب ب دایپ دنشیرو از شن یبخش و خوب

مادر جون باز برام  .مکرد یمتورم شده و مرتب سرفه م یکردم حساب یسوخت، احساس م یگلوم همچنان م
بود  کیلحظه نزد هیکه  یکم به اصرار ازش خوردم. تلخ بود و بشدت هم بد مزه طور هیجوشونده اورده بود که 

 .بخورم دیبهتر شدنم با یاما اصرار داشت که همه اش رو برا ارمشیباال ب
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اگه »و منتظر بودن گفت:زهر مانند داشتم که مادر جون با نگاه کردن بهم  یدر خوردن اون جوشونده  یسع
 رمیخوبه االن م یلیداره که اونم خ یاهیگ یدارو هیزن آقا کمال هم گفت  یش یزود خوب م یلیخ یبخور ونیا

 «.دخترم یخوبه خوب ش گهیکه د ارمیبرات م

 .نگاهش کردم یشرمندگ با

 .دردسر انداختم یببخش مادر جون شمارم تو-

 .کرد یفیظر اخم

 .ارمیمادر، تو استراحت کن، برگشتم صبحانه اتم م هیچه حرف نیاِ ا-

رسم البته با اون حالم  یبه کالسم نم گهیدونستم که د یرفت. ساعت ده بود و م رونیبا اون حرف از اتاق ب و
بهتر  یبودم، اون جوشونده ها حالم رو کم دهیتخت مادرجون دراز کش ی. رونمیتونستم سر کالس بش یهم نم

 یهمون لحظه بود که متوجه  ی. تومتخت نشست یبه پشت هیتخت جا به جا شدم و با تک یروکم  هیکرده بود. 
خونه  یبود. صدا شون تو نیحس یزد خوب که دقت کردم صدا یحرف م یبا کس ایمادرجون شدم که گو یصدا

 .بود دهیچیپ

 ؟یپس چرا نموند یکه کرده بود ییدای:دستت درد نکنه مادر به خاطر خرمادرجون

 سوگند نگفت؟ ،ی:عجله داشتم مادرنیحس

 .:چرا گفتمادرجون

 االن کجاست؟ ی:راستنیحس

 «.بود ضیاز بس که مر دهیاصالً نخواب شبیبچه ام د»مادر جون با لحن دلواپسش گفت: ن،یاون سؤالِ حس با

 :دیجا خورده بود پرتعجب پرس ایکه گو نیحس

 !خوب بود که روزیشده؟ اما د ضیمر-

که تازه اومده بود.  نیمثل ا دم،یشون شنکالم ونیرو هم م ربدیه یصدا یناباور نیه در عهمون موقع بود ک و
 !کار کرده بود یچ نیشوکه بودم، حس یحساب

 :دیکرد کنجکاو پرس یکه با مادرجون سالم و احوال پرس نی. بعد از ادمیشن یصدا هاشون رو م همچنان

 ضه؟یمر یک-

 ن؟ی:پسرم با هم اومدمادرجون

 .میسرم به شما بزن هی میگفت میشد یجا رد م نی:آره از انیحس

 :دیباز پرس رتریگیپ ربدیه

 ضه؟یمر یک نینگفت-
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سوزه اما قبول نکرد و اجازه  یداره تو تب م شبیگم مادر، از د یسوگندو م»مادرجون هم در جواب گفت: که
 «.کم بهتره هیدکتر البته االن  مشینداد که با آقا کمال ببر

 .یباال رفت کم ینگرانش کم یصدا

 اجازه نداد االن کجاست؟ یچ یعنی-

 .دهیگوش نم یگفتم بهش ول یلی:تو اتاقه، واال مادر جون خمادرجون

 .دکتر نشیبرد یم دیبا نیو قبول کرد:شما چرا حرفشربدیه

 .که چه قدر لجبازه دیدون یباهاش حرف بزنم م رمیخب من م یلی:خنیحس

 .:بذار من برمربدیه

 «.تا من برگردم نیجان شما لطفاً کن بش ربدیه»خطاب بهش گفت: یبا لحن متذکرانه ا نیاون حرفش حس با

در زد و  یا قهیشالم رو برداشتم و سرم کردم و بعد از دق عیخواست مانع اومدنش بشه. سر یبود که م معلوم
تر اومد، سالم کرد و بالفاصله  کینزدکه کرده بود روم رو برگردوندم.  یاز کار یبا دلخور دنشیداخل اومد. با د

 «دکتر؟مادرجون با آقا کمال ببرتت  یچرا نذاشت»با لحن معترضش گفت:

 یدونم که همش تقصر منه ول یم»تخت نشست و باوسرزنش کردن خودش گفت: نییرو ندادم که پا جوابش
 «.یفتیحال و روز ب نیخواستم به ا یبه خدا نم

 .م نگاهش کردمتما یکردم و با دلخور یا سرفه

 !جا نیا شیاورد یبرداشت یاون وقت رفت یکن یدرست م زویهمه چ یگفت یتو به من قول داد-

 :تمسخر ادامه دادم با

 !یفراموش کرد وروزتید یحرفا یزود نیآدم پست بود، به هم هیشد از نظر تو که اون  یچ-

 «.میزن یحرف م هیقض نیبعداً در مورد ا ستیتو حالت خوب ن»سرفه کردم که گفت: دوباره

 .اصرار کردم لجوج

 !قدر زود فرو کش کرد؟ هان نیا شتیآت یاصالً چه طور ؟یکرد یکار نیچرا اتفاقاً االن وقتشه، چرا همچ-

 یاما... اما حرفا قتیحق دنیبعد شن یبودم حت یعصب یلیخ روزیآره د»اش گفت: یجد یزد و با چهره  یپلک
 یحرف م ربدیدرمورد ه میبعدشم دار نیفقط عاشق شده هم نکرده سوگند یکار اشتباه ربدیه دم،یاونم شن

 «.آدم بد، اون عاشقه، عاشق هینه  میزن

 .زدم یخند زهره

 ؟یقانع شد یاصالً چه طور-
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حال و روزش قانعم کرد، اون همه عجز و »نگاهم کرد، سر باال گرفت و محکم شمرده شمرده گفت: یرگیخ با
 ست،یسابق ن ربدیه گهیکه اون د دمیاورد قانعم کرد، با حرفاش فهم یو به زبون ماسم تو ر یوقت شیناتوان

 شبید ستیخوبه نه خوب ن یلیخ یکشه، با وجود تو، با وجود سامان، فکر کرد یسوگند اون داره عذاب م
 «.بود دهیبد بود، معده درد امونشو بر یلیحالش خ

 .انداخت اشیشونیبه پ ینیمدافعانه چ یتر کرد و با حالت لب

تونم عذاب  یداداش منه نم ربدیکنه ه یم تمیاذ نمشیبب یجور نیکه ا نیهم که کرده باشه اما ا یهر کار-
 .بفهم نمیبب ودنشیکش

 .انداختم نییسرم رو پا شونیپر نیغمگ

 .یانجام بد یتون یم گهیرو که د یکی نیجا ببرش ا نیاز ا-

 .ستیحالت خوب ن دهیاونم حاال که فهم رهیکه نم یدون یم-

 .التماس حرفم رو تکرار کردم پر

 .جا ببرش نیکنم از ا یخواهش م نیحس-

و به زور جلوش ییجا نیا دهیکه فهم شبیاز د»گفت: نیزم یچرخوند و با ضربه گرفتن پاش رو یو دهن لب
شه  ینم یجور نیسوگند ا نیبهتره. بب امیکه گفتم منم با هاش ب ادیخواست خوش تنها ب یم ادیگرفتم که ن

 «.زود درست شه یلیتونه خ یم زیرفتار نکن همه چ یجور نیباهاش ا

 ...امیخوام تنها باشم حداقل بذار با خودم کنار ب یم-

 .دمیلب ورچ دهیکردم رنج یدستم مچاله م یتخت رو تو یرو یکه ملحفه  یتلخ در حال یبا زدن لبخند و

 ...گوشمه اون وقت یتو روزتید یهنوز حرفا-

 .از حرفم پلک بست متأثر

 یدون یخواستم ناراحتت کنم خودت م یبودم نم یعصبان یلیکردم، گفتم که خ یعذر خواه روزیمن که بابت د-
 .یکه چه قدر برام با ارزش

 «؟یایب یخوا یپس دکترم نم»رو ساکت شد و گفت: یا قهیدق چند

 .تکون داد یگفتم که سر ینه ا مصمم

 !رهینم نهیتو رو نب یتا وقت یعنیکنم بره  یکار کنم فکر نم یچ ربدویخب اما ه یلیخ-

 .دادم رونیپر تالطمم رو ب نفس

 .بهش بگو نویکنم، ا... ا یتو صورتشم نگاه نم یحت گهیبهش بگو، بگو به جون سامان اگه نره د-

 ...مارستایبرمت ب یم امیفقط اگه حالت بهتر نشد بهم خبر بده، خودم م-
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رنگ  یدر قرار گرفت. شوکه و بهت زده با صورت ونیده بود که در اتاق باز شد و سامان محرفش تموم نش هنوز
 !اومده بود اصالً چرا اومده بود؟ یک گهیکردم. اون د یبه رنگ شده نگاهش م

که همون  کردیبود و مارو نگاه م دهیجاخورده بود. ابروش متعجب باال پر دنشیهم درست مثل من از د نیحس
مگه تو کالس  ینگرانت کنم مادر ول خواستمینم»لحظه مادرجون هم کنارش قرار گرفت و خطاب بهش گفت:

 «سامان جان؟ ینداشت

زنگ زدم و از حالش  یوقت»من به طرفم اومد و در جواب مادرجون گفت: شونیحال زار و پر دنیبا د بالفاصله
 «.ومدمو بالفاصله ا ارمینتونستم طاقت ب نیبرام گفت

خوش رنگ اما متالطم و  یصورتم رو گرفت. آب یرو یاش عرق ها گهیچونه ام رفت و با دست د ریز دستش
 :دینگران چشم هاش رو بهم دوخت و پرس

 ه؟یچه حال نیتو ا یشدیفدات شم چ یخوب-

 :دیکرد و پرس نیرفت که رو به حس نیدهنم رو فرو دادم و نگاهم ناخودآگاه سمت حس آب

 !شده آشفته بود یزیچ زدیباغ قدم م یتو دیکن یکار م یچ نجایا ربدیو و هت نمیبب-

 .زد یزورک یو با بلند شدن از جاش لبخند دیتو موهاش کش یدست

مادرجون گفت  گهید میدوستم، کار داشت یباغ عل میرفت یم ربدیبا ه زهیبشه خب ما چ یخواستیم ینه بابا چ-
سرتق و  یادیدکتر اما قسم خانوم ز میکنم بر شیراض امیب میاومد نجایگفتم حاال که تا ا ستیسوگند خوب ن

 .بود دهیفا یاصرار کردم ب یلجوجه هرچ

کرد. هر سه اصرار داشتند که آماده بشم  تیسامان شکا شیازم پ یمادرجون مداخله کرد و کل نیحرف حس با
آماده  نیدادن خودم و حفظ ظاهر، حرف و خواسته شون رو رد کردم. حسو به درمونگاه برم که با خوب نشون 

 ربدیبه موضوع ه ییبا چشم و ابرو نرو بهانه قرار داده بود. موقع رفت ربدیرفتن شده بود و کار خودش و ه ی
با همون مضمون  یامکیکه بالفاصله بعد از رفتنش پ رمیبگ میفکر کنم و درست تصم شتریاشاره کرد و خواست ب

 یندادم و برا یدوباره. جواب یو صحبت ربدیتموم کردن عذاب ه یو محتوا برام ارسال کرد و خواهش هاش برا
مادرجون باز  بالشتم بردم. ریام رو ز یازم سر نزنه گوش یرمعقولیسامان دستپاچه نشم و رفتار ع یجلو نکهیا

زن آقا کمال رو که اصالً قابل مزه کردن  یجوشونده ها کردیم یبرام سوپ درست کرده بود و سامان هم سع
و  برادرانهاز اون همه محبت  یکرد که لحظه ا یم ینبودند به خوردم بده. اون قدر برادرانه و پر مهر ازم پرستار

به باغ رسونده بود، دلم براش ضعف رفت و پر ذوق و با  کالسش رو زده بود و خودش رو دیق یاون جور نکهیا
هم بردم  یشرمسار پلک رو ربدیحسم به ه یادآورینگاهمون و  یبهش چشم دوختم که با تالق قیعم یلبخند

 .کردم بهانهپر اعتماد و پاک  یفرار کردن از اون نگاه ها یو خواب رو برا

رسوندن خودش به کالس بعد ازظهرش،  یرختخواب بودم و سامان هم به اصرار باالخره برا یعصر رو تو تا
 .شده بود یراه

که برام داشتند همراه آقا کمال به خونه برگشتم. نسبت به  یایمامان و سامان و نگران یبا زنگ زدن ها شب
 یفیکم رنگ خف یالبته سرفه هامادرجون کار خودش رو کرده بود  یبهتر شده بود و جوشونده ها یلیصبح خ
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 یماجرا ی. وقتمیحرف زد یکم وزنگ زده بود که شماره اش و گرفتم  یرو همچنان داشتم. رخساره چند بار
که بتونه حرف هام  دیطول کش یا قهیشوکه شد و چند دق یکردم حساب فیرو از پشت تلفن براش تعر نیحس

 .رو باور کنه

***** 

بهم  یا هیچند ثان یرفتم و نشستم. نگاه رمیبابت تأخ یسرکالس بود و بعد از سالم و عذر خواه یمیرح یآقا
از کالس  یزیچ یلیکه خ یحوصله بودم و کِسل طور یداد. در طول کالس ب یکرد و جواب سالمم رو با لبخند

 .متوجه نشدم

 نینشسته بود. از ماش نشیماش یه توآموزشگا یشدم. جلو یمیرح یآقا یاومدم که متوجه  رونیآموزشگاه ب از
 «.نیفکر کردم رفت»که به صورت داشت گفت: یشد و به طرفم اومد. متعجب نگاهش کردم که با لبخند ادهیپ

 .رو به طرفم گرفت یکه منتظر جواب باشه کتاب نیجمله بدون ا نیبعد از ا و

 ومده؟ین شیکه پ یمشکل دیاورده بودم که بهتون بدم اما نبود روزیاز تون گرفتم د شیکه چند روز پ هیکتاب نیا-

 «.ممنون امیکه ب دمیبودم نرس ییجا روزینه د»زدم و با گرفتن کتاب گفتم: یلبخند

 هم فشرد یلب رو یشدن دیسرخ و سف با

 .کم هم نگران شدم هیکم تعجب کردم البته  هیآخه -

 یمشک نیرفتن که به ماش یکج کردم برا ریاز گرفتن کتاب مس هم قرار دادم و تشکر کردم. بعد یهام رو رو لب
 «.رسونم یم ییجا هیشما رو هم تا  دیاگه بخوا»بلندش اشاره داد و گفت: یرنگ و شاس

 .کم هول و دستپاچه شده بودم هیکه زده بود  یتعارف و حرف از

 .ممنون از لطفتون رمینه متچکر خودم م-

 .گفتم یتعارف نبود جد نی:ایمیرح یآقا

 نیا یاما برا ،یچند تا کتاب درس هیته یآموزشگاه بود برا کینزد یِ که واقعاً قصدم رفتن به کتاب فروش نیا با
لب هام  یرو یساختگ یمعقولش نجات بدم با لبخند ریو خودم رو از اون همه تعارف غ ارمیب یکه بهونه ا

 «.بهترهبرم  ادهیپس پ ییجا هی دیسر راه با یبازم ممنون ول»گفتم:

 .داد لمیتحو ضیعر یلبخند باز

 .نمتونیب یپس فردا م دیهر طور که راحت-

 .رفت نشیکردن ازم دور شد و به سمت ماش یبا خدا حافظ و

خواست سوار  یخودش کرده بود که ازم م شیپ یدونم چه فکر یاز درخواستش در تعجب بودم، نم یحساب
 !بشم نشیماش

 !دید یآدم م نیا نیمن رو سوار ماش ربدیبود که ه یلحظه هم استرس گرفتم چون فقط کاف هی
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شده بود. به  ریذاشت. رسماً از جونش س یکنم که زنده اش م یانداخت، فکر نم یفکرشم لرزه به تنم م یحت
صدا خارجش کردم. چه  یاوردم و از حالت ب رونیکوله ام ب یام رو از تو یبه راه افتادم. گوش یطرف کتاب فروش

 !پاسخ یقدر هم که تماس ب

داشتم  یقدم بر م یرو به سمت کتاب فروش ادهیپ یکه آروم تو یهم دو تماس از رخساره بود. در حال شیآخر
 .دیچیگوشم پ یاش تو یشاک یکه سالم کردم صدا نیشماره اش رو گرفتم. بعد از دو سه تا بوق جواب داد. هم

 تو؟ یدیجواب نم وتیسالم کوفت چرا گوش-

زد تازه خودش کم بود  یسر کالس زنگ م زیر هی ربدیکار کنم ه یآروم بابا، خب چ یزن یخب چرا داد م یلیخ-
 .حرفا نیو از ا دمینم ربدویزنه که چرا جواب ه یهم اضافه شده، بچه پرو زنگ م نیحس

 .کرد یا خنده

 .شدن با هم یگروه خوب-

 ؟یایخونه نم رمیم گهیکمه د هیمن  ییکجا نمینخند تو هم، بب-

 .دیگوشم کش یتو یپوف

 .ادینه آخه باز قراره واسم خاستگار ب-

 :دمیپرس متعجب

 هست حاال؟ یک یاِجد-

 :دل و دماغ جواب داد یب

گه مثل دفعه قبل  ی. بهم ممیهم با هم دعوا کرد یکنه، البته کل یم دشییتأ یلیدونم بابا، مامان که خ یچه م-
نداره  یباشه، بهش گفتم حت یاگه جوابم منف یآدم رفتار کنم حت یمثل بچه  دیکردن ندارم و با یادب یحق ب

بار معارفه رو  کیو  ییگه ارزش آشنا یم رهینمبار  ریجا اما ز نینکشونتشون ا یو الک هیوجوابم صد در صد منف
 .گهیحرفا د نیدارن و از ا

 .رو به گوشم چسبوندم یدوش جا به جا کردم و گوش یام رو رو کوله

 .خوشت اومد دیشا نشیدونم حال بب ینم-

 دیامشب رو هم با هیکار کنم  یاما چ هیمن قصد ازدواج و ندارم بهشم گفتم که جوابم منف هیچ یدون یاصالً م-
 .تحمل کنم

 .کردم یزیر ی خنده

 .خوره که یبر نم ییبه جا گهید رنیو م انیینکن م تیو اذقدر خودت نیحاال ا-

 دم؟ید زیکافه لم یو تو یک روزیبگو د گه،ید زیچ هی یو برن راحت شم. راست انیب گهیآره د-
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 و؟یک-

 :گفت یبدجنسانه ا یاون سؤالم با خنده  با

 !پسر گوالخ هیرو، اونم با  نایم-

 :رو رد نکنم و در همون حال پر تعجب گفتم یرو بود که کتاب فروش ادهیچشم حواسم به پ با

 واقعاً؟-

 :سر داد یا خنده

که من  یدون یالبته خودت م دمشونیو بفهمه که د ادینگاش کردم که حساب کار دستش ب یآره تازه جور-
 .بود دهیکرخ یاما حساب رمیآتو بگ یکه بخوام از کس ستمین یآدم

 .کرد یخنده ا باز

درصد فکر کن  هیمنگل،  یبا هاش قرار گذاشته بود! دختره  نیهم داره اَد تو پاتوق حس یچه دل و جرأت یول-
 .خواد نامزد کنه یسرشم م ریکرد خ یقطعاً از وسط نصفش م دشیدید یاون جا م نیحس

 ربد؟یه ینکنه با همون پسر عمو-

 .دمیاز مامان شن ییزایچ هیمنم  گهیآره با همون د-

خونه باز زنگ  دمیرس رمیچند تا کتاب بگ هی رمیدارم م قطع کنم آخه دیمن با یندار یاگه کار گهیآهان، خب د-
 .زنم یم

 .پس میزن یبعداً حرف م زمیباشه عز-

داخل رفتن باال رفتم. بعد از گشت و  یچند تا پله رو برا یکتاب فروش یجلو دنیرو قطع کردم و با رس یگوش
کردم و  یرو حرکت م ادهیپ یاومدم. تو رونیرو که الزم داشتم گرفتم و ب ییکتاب ها ،یکتاب فروش یتو یگذار

هم همراهش  گهید یکیبود، البته  رنگو قرمز  یپرش یشدم. سوار موتور نیحس ینرفته بودم که متوجه  یلیخ
چون کاله کاسکت  نمیتونستم چهره اش رو بب ینم یو درست و حساب روندیبود که جلو نشسته بود و موتور رو م

قدم  ابونیخ ی گهیرو، سمت د ادهیپ یآموزشگاه که تو یر چند تا از بچه هاکنا یسرش بود. با سرعت کم یرو
ام گرفت و با لحظه از کارش خنده هی یزد که برا یکه با اون ها حرف م نیا لکرد و مث یداشتند حرکت م یبر م

 .خود به خود تکون دادم یخنده سر

شروع کرد به  دنمیمن شد و با د یسر چرخوند و متوجه  نیحس یکردم که بعد از چند لحظه ا ینگاه م بهشون
 !روندیکه موتور رو م یکنار گوش کس یزیگفتن چ

 !کارا نیو ا ربدیزده بودم اما برام قابل باور نبود چون ه ییها حدس

 ً  !اومد یبا هم جور در نم اصال
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متوقف  عیسر یلی. موتور خدندین رسکنار م یاصل ابونیکه با دور زدن خ نیاز اون دختر ها گذر کرد و تا ا موتور
به موهاش، با سپردن موتور به  یسرش و حرکت یبا برداشتن کاله کاسکت از رو ربدیه یناباور نیشد و در ع

 .بلند به طرفم اومد یبا قدم ها ن،یحس

و معترض  ستادیرو به روم ا یرو باز حرکت گرفتم که با دور زدن ادهیپ یدرهم تو یتوجه و با چهره  بدون
 یعنینگفت  یزیاما چ دمیتا حاال منتظرتم از رخساره پرس یاز ک یدون یحاال م یریقدر تند م نیچرا ا»گفت:

 «.جا منتظرت بمونم نیمجبور شدم ا یکالس دار ینگفت چه ساعت

 .پر خشمم رو حواله اش کردم و با رد شدن از کنارش تند تند قدم بر داشتم که باز مانع عبورم شد نگاه

 حالت بهتره؟ یخوب نمیتو بب یقدر عصب نیچرا ا هیچ-

 «.برم خونه دیشده با رمید ینیب ینم»گفتم: یهمون نگاه غضب آلودم نگاهش کردم و با لحن پر حرص با

 .اشاره کردم ابونیخ ی گهیبه سمت د یزیآم هیدر ادامه با لحن کنا و

 !شونیدیم وقت از دست هیتو برو به کارت برس -

بعدشم من  ادیماجرا ها خوشم نم نیکه اصالً از ا یدون یچرت نگو خودت م»گفت: یکرد و شاک ظیغل یاخم
خواست  ینگاشونم نکردم! مثالً م یزد من حت یباهاشون حرف م نیدونم بابا حس یچه م روندم،یفقط موتورو م

 «.شعوریب یشه اما مشغول کار خودش شد پسره  یازشون بپرسه کالساشون ساعت چند شروع م

 :دیغر یزد عصب یکه با خودش حرف م یدر حال و

 .نیتو روحت حس یا-

 .اما باز هم نسبت بهش گارد گرفته بودم نهیسر حس ریز زیهمه چ دونستمیم نکهیا با

 .مشخص بود زیهمه چ یبد حیتوض ستیالزم ن-

از اون فاصله مشغول رو نشسته بود و همچنان  ادهیکنار پ یموتور اون ور جو یرو که رو نیاون حرفم، حس با
پارک  یموتور رو گوشه ا عیسر یلیآموزشگاه بود صدا کرد که سرچرخوند و خ یزدن و خوش و بش با دخترا دید

با من کار  هیچ»رو بهش گفت: ن،و سالم کردن به م بشیج یاش تو یو به طرفمون اومد. با فرو کردن گوش
 «؟یداشت

 .آلود نگاهش کرد غضب

بهش  ؟یشد یم تیاَلبات الیخ یب قهیدو دق یمرد یپس بدم م دیتو رو من با یجواب کارا نیو ببند، ببدهنت-
 !من یعنی میبه اون دخترا نداشت یربط چیبگو ما ه

 .هم حق به جانب نگاهش کرد و شونه باال پروند نیحس

 ...واستداشتم بعدشم دختره خودش شماره مو خ یربط چارهیتو، حاال مگه من ب یچه قدر هم که رو دار-

 .که متوجه نشند لب هام رو جمع و جور کردم نیا یزود برا یلیکردم که خ یزیر یاون حرفش خنده  با
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 «.حرف زدنت نیبا ا گهیببند د»گفت: یهم با تشر ربدیه

 یچه وضعشه؟ چرا مثل آدما نیفهمم ا یمن نم»و پر اخمم گفتم: یجد ی افهیکردند که با ق یهم بحث م با
 «د؟یکن یرو سد م هیراه بق کاریاالف و ب

 .من اومده بودم با تو حرف بزنم ؟یچه سد کردن یگ یم ی:چربدیه

 :موهاش ادامه داد یتو یشد و با چنگ یجد

همه  نیاز ا یسوگند بسه من خسته شدم تو خسته نشد گهیآخه! بسه د یتا ک یخوایفرصت م یگفته بود-
 ؟یلجباز

دست تو هم درد نکنه حاال »معترض و دلخور گفتم: یبا لحن نیازش گرفتم و رو به حس یتفاوت یرو با ب نگاهم
 «بود که ازت خواستم؟ یزیچ نیدنبال من ا نیفتیباهم راه م گهید

 .باال داد یباز شونه ا یتفاوت یفرو کرد و با ب بشیج یهاش رو تو دست

 که؟ ادتهین گفتم اتاق مادرجو یبهت تو روزیگفتم، د یم دیرو که با ییزایمن چ-

 .دمیخند یعصب

 .ممنون دیکن یرفتار م حانهیآره خوب وق-

 !یزنیکه م هیچه حرف نی:اِ انیحس

رفت با  یکه کنارم راه م یباز دنبالم اومد. در حال ربدیاز کنارشون رد شدم که ه یا گهیحرف د چیبدون ه و
 «ست؟ آره؟ یدردت سامان و مرتض یهمه »به غضب نشسته اش گفت: یو چهره  یکالفگ

 .ستادمیجام ا سر

 .کنم برو یخواهش م ربدیه-

 .قرار نگاهم کرد یب

 .هر چه قدر هم که سخت باشه ،یو کنارم باش یتو هم بخوا هیکنم فقط کاف یمن حلش م-

به جون  متیهان؟ به ق یمتیخوام، به چه ق یخوام، نم یچون نم یبکن یفکر نکن که کار نیوجه به ا چیبه ه-
 دونه داداشم؟ هیتنفر سامان؟ تنفر  دنیخر

 :دهنم رو فرو دادم و متالطم لب زدم آب

 .بفهم ونیشه ا ینم ستیراهش ن نیا ربدیه-

 .لب هاش نشست یتلخ رو یلبخند

واسه چند  ومیاالف کار و زندگ یکه مثل آما دهیرس ییکارم به جا یاز غرورم نمونده حت یزیچ گهید ؟ینیب یم-
 م؟یراض تیوضع نیاز ا یلیخ یمنتظر تو! فکر کرد ابونیسر خ امیکنم و م یول م ساعت
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 :پر غمم زمزمه کردم یو با صدا دمیدندون کش ریرو ز لبم

 ...ممکنه ریشه، غ ینم-

به سمت خونه به راه افتادم.  ینیرفتم و با گرفتن ماش ابونیسمت خ گهید یو گزنده نگاهم کرد که بدون حرف تلخ
 یم یدرمونده و عاجز بودم. واقعاً تا ک بیبودم و عج ختهیدادم. باز هم بهم ر هیتک یسرم رو به پشته صندل

 !کردمیکار م یچ دیبره، من با شیپ یخواست اون جور

 چیو دماغ ههم مشغول کار خودش شده بود. به اتاقم رفتم اما دل  یو هرکس میرو در سکوت خورده بود شام
 .شدیذهنم تکرار م یتو ربدیه یرو نداشتم و حرف ها یکار

تمام نشده بود و بعد  یکه هنوز هم خواستگار نیو منتظر تلفن رخساره شدم اما مثل ا دمیتخت دراز کش یرو
 .هم گذاشتم یچشم رو یانتظار با خواب آلودگ یاز کم

**** 

اومدم.  رونیمطالعه بلند شدم و از اتاق ب زیاز پشت م فونیآ یکالس نداشتم و خونه موندم. با صدا صبح
که در رو باز کردم خودش رو با  نیمنتظر بودم و هم یورود یرخساره بود و با فشردن دکمه در رو باز کردم. جلو

 .مبود ستادهیبغلم انداخت. هاج و واج ا یباره تو کیاندازه  یب یذوق

 :دمیکه خودش رو ازم جدا کرد متعجب پرس نیهم

 ؟یزن یشده چرا نفس نفس م یچ-

سوگند اگه  یوا دمییجا دو نیآخه تا ا»قلبش گفت: یو با گذاشتن دست راستش رو دیکش قیعم ینفس باز
 «شده؟ یچ یبدون

 .پر پرسش چرخوندم یچشم

 !؟یخوشحال یلیکه خ نیشده مثل ا یچ-

 :با خنده ادامه دادم و

 .یقدر تو ذوق نیکه ا یسر خاستگارت اورد ییبال هینکنه دوباره  -

با هم به  یسنگ یاز پاش دراورد و با بستن در داخل اومد. بعد از گذر از سه پله  عیسر یلیهاش رو خ کفش
 شبیسوگند د یوا»چشم هاش گفت: یانداره تو یب یمبل انداخت و با برق ی. خودش رو رومیسالن رفت

 «.بود میشب زندگ نیبهتر

 .از اون حالش متعجب بودم یحساب

 ؟یهمه سر شوق نیچرا ا یبگ یخوا ینم-

 .دیلبش کش یرو یتر اومد. با ذوق دندون کیکم جا به جا شد و نزد هی یراحت یرو

 !بود یخاستگارم ک یسوگند اگه بدون-
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 «.حدس بزن»کردم که گفت: زیر چشم

 .باال پروندم یا شونه

 .کنجکاو شدم گهیدونم بگو خب د ینم-

خودمون  یدک»که نفسش به شماره افتاده بود گفت: یدر حال یادیز جانیهتا بناگوش باز شد و با  ششین
 «!شه؟ یباورت م

 .از اندازه گشاد شده بود شیب رت،یهام از ح چشم

 !شه یبرو مگه م-

 .تند زد یکه داشت پلک یشور و شوق با

 .بود غش کنم کینزد دمشید یوقت یعنیگم  یبه خدا راست م-

 ؟یآخه چه طور-

 یو خوشحال جانیکنه که با همون ه فیرو کامل برام تعر زیمبل ازش خواستم همه چ یبا جا به جا شدنم رو و
 .کرد فیشروع به تعر رشیوصف ناپذ

تموم بشه بره پشت تلفن که  زیبدم و همه چ یو منم جواب منف انیفقط منتظر بودم که ب شبیراستش د-
لحظه خشکم زده بود  هیسالن کُپ کردم، واسه  یکه رفتم تو نیهماما  نیک دمیاز مامانم نپرس یبهت گفتم، حت

 .دیکردن مخصوصاً خوده سع یو همه با تعجب بهم نگاه م

رو شوک  یساعت میقشنگ ن گهید یچیه»و با ذوق گفت: دیورچ یگفتم که لب ینگاهش کردم و خب مشتاق
 «.دیخند یم انهیموز یبود ه دهیو دحال من یقلبم تو دهنم بود، عوض میگفتن که حرف بزن یوقت یبودم، وا

 ً  .صورتش کردم یحواله  یبا ذوق لبخند متقابال

 !؟یکه قبال زده بود چ ییپس اون حرفا یزیچ هیواقعاً برام دور از تصور بود اما -

شده البته از قبل هم ازم خوشش اومده بوده  رمیدرگ یلیرد کردم خ وشنهادشیکه پ یخب گفت از اون روز-
نظر  ریو زچند وقت من نیکرده. گفت ا یهمش به من فکر م گهیبعد د یگفت، ول ین طور که خودش ماو

کارشم فقط به خاطر  نیل ایامتحان کردن من داده بود دل یرو فقط واسه  شنهادیکه اون پ نیداشته جالبتر ا
بهش  یبد یکه دختره بدجور ناراحتش کرده و ضربه  نیناموفق داشته مثل ا یرابطه  هیقبالً  ایبوده که گو نیا

 .رو سر بسته بهم گفت نایاعتماد کنه، ا یتونسته به کس ینم گهیزده د

سوگند »دستش گفت: یبهم کرد و با فشردن دست هام تو یخوشحالش نگاه قدرشناسانه ا یبا چشم ها و
 ،یلیو دوست دارم خآدم نیچون من واقعاً ا اشتباه کنم ینذاشت یبهم کمک کرد یلیبخاطر توئه، تو خ نایهمه ا

 «.باور کن االن رو ابرام

 .بهش زدم یلبخند یپلک زدن آروم با
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 خب پس جوابت مثبته رخساره خانوم؟ ،ینکردم خودتم خواست یمن که کار یخودت گرفت ومیتصم نیاما ا-

 .سر داد یقهقه ا سرمست

فکر  یزیچ نیتو خوابم به همچ یجوابت مثبته! معلومه که مثبته حت یگ یاون وقت م رمیمیدارم م یاز خوشحال-
 .نکرده بودم

چه طور شد  نایقصد ازدواج ندارم و ا یگفت یکه م روزیاِ تا د»کردم و با خنده و لحن پر طعنه ام گفتم: نگاهش
 «حاال؟

 .نازک کرد یکش دار پشت چشم یخنده اش گرفته بود و بعد از خنده ا خودشم

بود که دلم بدجور  نیکه قصدش رو نداشتم ا لمیاز دال یکیبعدشم  میازدواج کن یزرت ستیه حاال قرارم ناوالً ک-
 .یسرزنشم کن دمیبود اما نتونستم بهت بگم، ترس ریگ یدک شیپ

 .کردم زیر یاخم

خوشحال شدم خب  یلیبود، باور کن خ یا گهید زیسرزنشت کنم بحث اون روز ما چ دیچرا با وونهید یدختره -
 گفتن؟ یچ نایعمه ا

شناختن هم  یمامانه، م یاز دوستا یکیکه مامانش دوست  نیازش خوشش اومده جالب ا یلیمامانم که خ-
به  یاقدام کرده، وقت ریقدر د نیا نیهم یخواسته از انتخابش مطمئن بشه واسه  یهم فقط م دیرو، سع گهید

تازه گفته  ستیسن ن نیا یتو اجمموافق ازدو یلیکرد اما بابا خ رتیح یکل چارهیمامان گفتم که جوابم مثبته ب
 .میقدر زود ازدواج کن نیکه ا ستمیالبته خودمم موافق ن م،یبا هم آشنا بش شتریب دیبا

 .یلیدلم خ زیبرات خوشحال شدم عز یلیبازم بگم که خ ن،یگرفت یخوب میبصالحتونه تصم یهر چ-

 .ابرو باال پروند یداد و با لحن متأثر به دستم یاون حرف باز فشار با

 .دونم تو دلت چه خبره یمن فدات شم م یگشتن، اله یتو هم بر م یبابا کاش خنده ها یا-

اش رو خراب نکنم فرو  یکه خوشحال نیا یبرا عیسر یلیگلوم نشسته بود خ یرو که تو یکه زد بغض یحرف با
 یاش م یریکه زده بودند و اون همه غافلگ ییو حرف ها دی. رخساره مدام از سعدمیدادم و باز به روش خند

 .کردم یکه کمتر از ذوق اون نبود بهش گوش م یگفت و من هم با شوق و ذوق

هم خسته ام بودم.  یشلوغ پشت سر گذاشته بودم و حساب یسخت و فشرده رو بعد از دو هفته  یها آزمون
و مامان تو سالن نشسته بودند. سالم کردم که جواب سالمم  در انداختم و داخل رفتم. بابا یرو تو دیرمق کل یب

تا با  ایبرو لباست و عوض کن و ب زمیعز یخسته نباش»به روم زد و گفت: نیدلنش یرو دادند و مامان لبخند
 «.میبخور یچا گهیهم د

 .زدم یلبخند یتمام خستگ با

 .هم خوب یلیچشم خ-
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مبل نشستم. دستش  یبه صورتم به سالن برگشتم. کنار بابا رو یلباسم و زدن آب ضیاتاقم رفتم و بعد از تعو به
 :دیاش پرس گهید یپا یپاش رو کیمبل دراز کرد و با انداختن  یدسته  یرو رو

 کالس چه طور بود سوگند جان؟-

 .به صورتم نشوندم حیمل یلبخند

 .واقعاً فوق العاده ان دیجد یخوب بود، استادا یلیخ-

 .ن دادتکو یسر

 .رهیم شیخوب پ زیپس همه چ-

 .طوره نیآره هم-

سر حرف رو باز  یدونستند چه طور یخوان بهم بگند و نم یرو م یزیچ هیکردم  یدونم چرا اما احساس م ینم
 یشما م»به ابرو هام رو به بابا گفتم: ینیقدم شدم و با چ شیمنتظر بودن خودم پ یا قهیکنند که بعد از دق

 «درسته؟ دیبه من بگ یزیچ هی دیخوا

دونستم از کجا شروع  یآره اما نم»مبل گفت: یکرد و با جا به جا شدنش رو دییکه به لب داشت تأ یلبخند با
 «.کنم

 «.شنوم یم دیخب بگ»و با حلقه کردن دست هام دور زانو گفتم: دیبه سمتش چرخ کامل

صاف  یبرا یاش و سرفه ا یشونیبه پ ینیکردن نشستنش رو به من، با چ میو با تنظ دیدور دهنش کش یدست
 یهمون ؟یشناس یرو که م یمیرح یخواستم در مورد استادت حرف بزنم، آقا یراستش م»کردن صداش گفت:

 «.منه یاز شاگردا یکه گفت

 .دقت گوش کردم با

 .آره، خب-

راستش »مامان و سکوتش مرموز بود و لحن بابا هم مردد. منتظر بهش چشم دوخته بودم که گفت: یها نگاه
امروز مجبور  گهید میهم با حرف زده بود شیچند روز پ یعنی. میزد یامروز درمورد اون با پدرش حرف م یرو بخوا

 «.شدم باهاشون قرار بذارم

 .کردم ینگاه جیگ

 ؟یشم چه قرار یمتوجه نم-

کرده و امشبم  یاز تو خاستگار یمیرح یآقا»هم گفت: یبا فشردن لب هاش رو یا قهیدق کی یسکوت از بعد
 «.جا نیا انیقراره که ب

هستن  یمحترم و بزرگ یاونا خانواده »به مامان و بعد هم به بابا کردم که بابا ادامه داد و گفت:  ینگاه جاخورده
 یاصرار داشت گفتم که تو در حال حاضر دار یلیخ یمیرح یچون آقا نیهم انیفقط ب ان،یو من قبول کردم که ب
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قرار  م،یو دور هم حرف بزن مینیگه رو ببیاما خواستن فقط هم د یرو ندار یقصد نیو همچ یخون یدرس م
 یقرارت بدم اما بهتر خودت با آقا تیموقع یخوام تو یگم نم یم یچ یدرک کن دوارمیام فتهیب یاتفاق ستین

 یمیرح یکم با آقا هی انیتونم بگم که ن یچون من نم ،یبد حیرو خودت براش توض زیو همه چ یف بزنحر  یمیرح
 «.مخالفت کنم نیاز ا شتریب ونستمدارم و نت یستیبزرگ رودربا

ات و بخور و بعدشم  ییچا»گفت: میمال یو لبخند یچا ینیشوک بودم که مامان با اشاره به س یتو همچنان
 «.برو آماده شو

که بهم نگفته بودند ناراحت بودم. بابا همچنان  نیکم به خاطر ا هیکه  نیبگم با ا یزیبابا چ یتونستم جلو ینم
بگم. به اتاقم رفتم  یمیرح یخواست که خودم جوابم رو به آقا یزد و ازم م یدر مورد اون قرار برام حرف م

 !بودمنشده  یزیچ نیاما چه طور متوجه همچ ریبودم و متح جیهمچنان گ

 .بود نیموردش هم هم یاون همه توجه ب لیدل پس

اومد  یم رونیکه از اتاقش ب یکم بعد اومد. در حال هیو آماده شدم. سامان هم  دمیپوش یرسم یناچار لباس به
 «.دیکه همه تونم آماده ا نمیبیبه سالم سوگند خانم م»زد و گفت: یکردن سر تا پام چشمک یبا بررس

 .م گرفتمبغل یهام رو تو دست

 ؟یتو که االن اومد یریم یکجا دار-

 .به ساعتش انداخت ینگاه

 .برم دیکار دارم با رونیب-

 ؟یباش یخوا ینم یعنی-

 .باال پروند یتفاوت شونه ا یب

جوابت کامالً  زونتیآو ی افهیق نیموندم و قطعاً برام مهم بود اما از ا یافته حتماً م یم یدونستم اتفاق یاگه م-
 .باشم ستین یازیمشخصه، پس ن

 «.میزن یبرگشتم حرف م»تکون دادم که گفت: یسر

تا اون لحظه  ربدیبود که ه نیبود ا بیبرام عج یلیکه خ یزیرفت. چ رونیب چشیبا اون حرف و برداشتن سوئ و
 !نشون نداده بود یواکنش چیه

 یو تو میها رو شست وهیهم مثل سامان از جوابم مطمئن بود. با کمک مامان م دیشا ایدونست  یهم نم دیشا
اومده بودند  گهیو خانوادش د یمیرح ی. ساعت نه بود و آقامیکه الزم بود رو انجام داد ییو کار ها میندیظرف چ

کردم و  ینمچون اصالً فکرش رو هم  بودکم سخت  هیبه عنوان خاستگار برام  یمیرح یآقا رفتنیهنوز هم پذ
بود، باالخره زنگ زده  ربدیام زنگ خورد ه ینشسته بودم که گوش نهیآ ی. جلودمیکش یازش خجالت م یحت

 :دیچیگوشم پ یتو اشیعصب یکه برداشتم صدا نیفوت کردم و هم یبود. نفس

 ؟یدیکه دوباره چ هیچه بساط نیباز چه خبره اون جا؟ ا-
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 گفتم که کیجمع و جور عل یپوزخند با

 «.قدر با کلمات باز نکن نیپس ا گما،یبهت م یزیچ هیسوگند اعصاب ندارم »گفت: یتفاوت و عصب یب

 ل؟یاون وقت به چه دل-

 شده نه؟ ریو گذاشته اون جا از جونش سپاش یبه چه جرأت ارویاون  هیچ هیقض ؟یچ یعنی-

 .دمیکش یپوف

 .کنم یقطع م یحرف بزن یجور نیا یخوا یاگه م-

 :گفت دشیلحن پر تهد اون حرفم با با

از  یدید یاون موقع ست که هر چ یکن میکه عصب یگم اگه کار بکن یدارم بهت م یاریدر ن لمیسوگند دوباره ف-
 دی. االنم باارمیدمار از روزگارت در م ستیقبل ن یدفع مثل دفعه ها نیبه جون خودت ا ،یدیچشم خودت د

 .ادیقطع کنم چون سامان داره م

 !بود یچه جور آدم گهید نیا ایرو روم قطع کرد. خدا یگوش ییدر کمال پرو و

 هیهم خوشم اومده بود.  ییجورا هیحال چه قدر که از حرف هاش خنده ام گرفته بود و  نیبود اما با ا بیعج
 !خودش کرده بود ی وونهیهاش من رو هم د یباز وونهید نیکه با هم وونهید

کار رو انجام بدم چون  نیمجبور نبودم ا گهیرو خودش برده بود و د یینگذشت که مامان صدام زد، چا یلیخ
گذشت و بعد از اون رفتم و  یرو به سالم و احوال پرس یا قهیاومد. چند دق یهم از اون کار خوشم نم یلیخ

اومدنش رو به خونه امون هضم  ودمکردم که هنوز هم نتونسته ب ینگاه م یمیرح یکنار مامان نشستم. به آقا
داشت گرم حرف  دهیمتشخص و اتو کش یحدوداً پنجاه ساله بود و ظاهر یکه مرد یمیرح یم. بابا و پدر آقاکن

که سنش هم همون حدود ها بود.  نیدلنش یو محجبه بود با چهره ا یچادر یهم زن یمیرح یبودند. مادر آقا
شوکه بودم تا مضطرب.  شترینبود و ب یطور نیباشم اما اصالً ا داشتهکردم ممکنه اضطراب  یکه فکر م نیبا ا

بحث شون  ونیخانم و مامان هم م ایهمچنان مشغول و گپ و گفت بودند و ثر یمیرح یبابا و پدر و مادر آقا
که اسمش  یمیرح یحضورشون، قرار شد من با خوده آقا لیدل یادآوریکه باالخره با  نیکردند تا ا یشرکت م

تلفن که دو  زیم کیاز سالن و نزد یمنظور به گوشه ا نیو به ا میحرف بزن ،دیبودم؛ مج دهیزبون بابا شن ازرو 
رنگ هم به تن  یطوس یپوش بود و کت شلوار کیش شهیمثل هم یمیرح ی. آقامیگذاشته بود، رفت یراحت

 قهیاش که چند دق یشونیپ یرو از قطرات آبِ رو نیاسترس داشت و ا یداشت و فکر کنم بر خالف من اون کم
مبل  یکم رو هیکردم به منظور شروع حرف که  فیخف یگرفتشون متوجه شدم. سرفه ا یبار با دستمال م کی

 « ...خرده هیفکر کنم شما  دیببخش»جابه جاشد و گفت:

 «.خورده شوکه شدم هیبله »گفتم: ج،یگ یکردم و با لبخند دییتمام شدن حرفش، تأ قبل

دادم اول با پدر تون حرف بزنم  حیترج نیهم یاهم بشه واسه خواستم سؤتف یخوام نم ی:معذرت میمیرح یآقا
 ستین یطور نیا دیشما احترام قائل نبودم اما باور کن میحر یآموزشگاه واسه  یکه تو دیبا اومدنم فکر کن دیشا

 «.ماجرا شدم نیا ریدرگ یچه طور دمیخودم هم نفهم
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 «د؟یندار یشما نظر دیبگ یزیچ دیخوا ینم»گفت: یاز اون حرفش گذر کردم که بعد از سکوت یساختگ یلبخند با

هم و  یکنم با چفت کردن دست هام تو یکه بخوام وقت گذرون نیخواستم حرف رو کش بدم و بدون ا ینم
که  یبه جواب یربط چیه نیکم شوک شدم اما ا هیهمون طور که گفتم  یمیرح یآقا دینیبب»گفتم: یبعد از مکث

 «.خوام بدم نداره یم

 :دوباره، ادامه دادم یبا مکث و

 .موضوع فکر نکردم نیاصالً به ا یعنیخب راستش من درحال حاضر قصد ازدواج ندارم -

رو  گهیهم د شتریب میتون یاما م»اش رو گرفت و متبسم گفت: یشونیپ یدستش عرق رو یدستمال تو با
 «.بمونم تونم منتظر یم یعجله ندارم تا هر وقت که بخوا یلیخب منم خ میبشناس

 .کردم یدو کف دستم به هم من من دنیکردم و با مال یکم با لب و دهنم باز هی

 .تونم خواستتون رو قبول کنم ینم یلیدونم چه طور بگم اما... اما به دال ینم-

 .نگاهم کرد شیتشو با

 ه؟یجوابتون منف یعنیپس -

 «د؟یفکر کن شتریب نیخوا ینم یحت یعنی»کردم که گفت: دییحرکت سر و تر کردن لبم تأ با

 .خوام یعذر م ه،یکه گفتم جوابم به درخواستتون منف یقائلم اما همون طور یادیشما احترام ز یمن برا-

که بهش داده بودم  یکه از مصمم بودنم در جواب یو وقت میحرف زد یمیرح یرو همچنان با آقا قهیدق چند
 .میجلوه دادنش داشت، خواست که به سالن برگرد یعیدر طب یدگرگون که سع یمطمئن شده بود با چهره ا

 زهیهمه چ یکننده  نییگفته بود نظر من تع یمیرح ی. بابا به پدر آقامیحرف هامون به سالن برگشت ی جهینت با
 ییناراحت نشه با خوش رو یمیرح یکه آقا نیا یشده بودند. بابا هم واسه  هیقض نیا یو اون ها هم متوجه 

کنه، بچه ها حرف زدن و  یو مکدر نم ردهرو آزا یخاطر هیقض نیدونم که ا یم»کرد و گفت: یمیرح یرو به آقا
 «.ادین شیپ یکه کدورت دوارمیقدر راحت نظرشون رو گفتن قابل احترام و مهم، ام نیکه ا نیا

داد  هم قرار یرنگ روشنش رو رو یکه به صورت داشت چشم ها یهم با لبخند یمیرح یحرف بابا، پدر آقا با
 .کرد دییو تأ

 .طوره نیقطعاً هم-

 دیمج»و حفظ ظاهر کنه گفت: ارهیکرد به رو ن یم یکنف شده بود و سع یدر ادامه رو به پسرش که حساب و
 «.ادیموضوع کنار ب نیهم اون قدر عاقل و بالغ هست که بتونه با ا

پس »بزرگ گفت: یمیرح یحرف آقا یرو به جمع زد و بابا در ادامه  یساختگ یجواب حرف پدرش لبخند در
 «.نیدوست دارم روابطون همچنان پا برجا باشه البته اگه شما هم دوست داشته باش

 :همچنان متبسمش سر تکون داد یبزرگ با چهره  یمیرح یآقا که
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 .باعث افتخار منه یبزرگ نیقبالً هم که گفته بودم معاشرت با شما، آدم به ا-

عزم رفتن کردند. با بدرقه  یمیرح یآقا یکه خانواده  نیها گذشت تا ا دیو تمج فیتعر نیحرف هام به هم هیبق
کردم  یکمک م زیجمع کردن م ی. به مامان تومیجمع و جور کردن به سالن برگشت یاستاد و خانواده اش برا ی

درمورد  گهیبود که بابا و مامان د نیا دکه خوشحالم کرده بو یزیکرد و چ یو بابا هم دندون هاش رو مسواک م
راحت شده بود. بعد از شستن ظرف  الشیانگار خ ییجورا هیهم نکرد و  ینزدند و بابا اعتراض یحرف یمیرح یآقا
درس خوندن نبود و  یهم برا یوقت بود و زمان ریو باالخره جمع و جور کردن سالن به اتاقم رفتم. د وهیم یها
 .دمیرختخوابم خز یتو

**** 

ازم خواسته  یناباور نیروش حساس شده بود و به درع یسامان حساب ،یمیرح یآقا یخواستگار هیاز قض بعد
 ییرو سر کالس هاش حاضر نشم، البته اولش که ازم خواسته بود کالً سر کالس ها یبود که دو سه جلسه ا

داره و  یرو برام بر م هااون کالس  یو گفته بود که به صورت خصوص نمیکنه نش یم سیتدر ییرحم یکه آقا
 !بود که تا حال ازش سراغ نداشتم ییتر بود حرف ها بیکه عج یزیچ

که  نیدر مورد ا ییها زیچ هیجا خورده بودم و  یحساب دنشونیکه با شن یو دور از باور یمنطق ریغ ییها حرف
اون آدم  ینگاه ها ریکه دوست نداره ز نیشه و ا یکارش به شاگردشه استاد نم یکه حواسش به جا یاستاد

اون  نیگفته بود که ب ینیمقدمه چ یلبودم با ک دهیرو که زده بود پرس ییحرف ها لیهم که دل یباشم، زد. وقت
 !شده کیوجود اون هم تحر یهستش که حال تو یرتیفرق بزرگه و اون هم احساس تعصب و غ هیها و زن ها 

گوشش خونده چرا که حرف  ریز ییها زیچ هیننشسته و  کاریب ربدیتونستم بفهمم که ه یاز حرف هاش م البته
 .رو داشتند ربدیه یحرف ها یهاش رنگ بو

 یاز اون حساس نشه دو، سه روز اول رو بعد از خاستگار شتریکه ب نیا یطور که سامان خواسته بود و برا همون
کم  هینشستن سر کالسش خودم هم رو به رو شدن و  یسر کالس نرفته بودم. البته واقعاً برا یمیرح یآقا

آرامش درس  یکه تو نیا یبرا بودمرو هم که کالس نرفته  یداشتم. اون سه روز تیرضا یسخت بود و تا حدود
 .بخونم به باغ رفتت بودم

گرفته بودم سر کالس هام حاضر بشم. مادرجون و مابَس خانم، همسر آقا  میتصم بتیبعد از سه روز غ باالخره
بود و خود به خود بذاق  دهیچیخونه پ یهم تو یترش بودند که بوش حساب بِ یکمال مشغول پختن لواشک س

سبز و خوش بو  یب هایخورد کردن س یبهشون کمک کرده بودم، تو یشد. من هم تا حدود یدهن ترشح م
 یبود که چشم هام رو م نیکار ها برام ا نیاز لذت بخش تر یکیبودند و  یرام دوست داشتنهم ب یکه حساب

پر لذت  یاندازه اش، حس یب یِ که ترش یکردم و در آخر گاز یسبز رو با لذت استشمام م یها بیبستم و س
از ساختمون  کردم و یو مابس خانوم خداحافظ جونمختصر از مادر  یکرد. بعد از کمک یوجودم پخش م یرو تو

که مامان گرفته  ییکردن تماس ها یام و بررس یگوش یداشتم به صفحه  یاومدم. همزمان که قدم بر م رونیب
سر بلند کردم که متوجه  یلحظه ا یداشتم برا یکه به سمت در باغ قدم بر م یکردم و همون طور یبود، نگاه م

 شیدود نکیچرمش ست شده بود به تن داشت و ع یپوت ها میکه با ن یرنگ یمشکشدم؛ کاپشن  ربدیه ی
کرده بود. اون قدر اون روز ها با هم وسط  دیخر ایدستش بود که گو یهم تو ییچشم بود. پاکت ها یهم رو

 یاوقات فراموش م یگاه یکه حت میزد یهم م یسر و کله  یو مدام مثل سگ و گربه تو میدعوا و بحث بود
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باعث برق زدن چشم  بشیبردم. ظاهر پر فر یم ادیکه بهش داشتم رو از  یکه چه قدر دلتنگشم و حس دمکر 
بدون توجه از کنارش رد شدم  یو نگاه ستادنیا یا قهیتفاوت باشم و بعد از دق یکردم ب یم یهام شد اما سع

 .زد بیکه با صداش بهم نه

 ؟یریکجا م-

 «مگه؟ یبا توام کر»رو ندادم که باز گفت: جوابش

 .پهنم انداختم یابروها نیب ی. اخمدمیو به سمتش چرخ ستادمیاون حرف ا با

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 .باال پروند ییابرو یاش تا یفرِم مشک نکیگذاشت و با جا به جا کردن ع نیزم یها رو رو پاکت

 !رمیاومدنم به باغ از تو اجازه بگ یواسه  دیدونستم با ینم-

 .عبوسم بهش نگاه کردم یهره بغلم گرفتم و با چ یهام رو تو دست

 جام؟ نیبهت گفت من ا یک-

 .زد یمرموز لبخند

مادرجون  یکه برا ینیب یم ومدمیدور ورمه، البته فقط به خاطر تو ن یادیز یکه کالغا یدون یکالغا! خودت م-
 !کردم دیهم خر

 .زدم یتمسخر پوزخند با

گردم خونه، گفتم خودم بهت بگم که کالغا  یکنم و برم یرو جمع م لمیو وسا امیخب منم بعد از کالس م یلیخ-
 .وقت هی فتنیتو زحمت ن

 .دیدندون کش ریمرموزش لب ز یزد و با لبخند ها یخمار پلک

 .دنیانجام م وفشونیوظ یچه زحمت-

 !یدونست یم یبامزه ا یلیخ-

 .لج درارش سر کج کرد یکردنم رو داشت با لبخند ها تیکه قصد اذ یجور

 .گن یو بهم م نیا ایلیخ-

خواستم  یو م دمیپر حرص راهم رو کش یلجم گرفته بود، رسماً دستم انداخته بود و با فوت کردن نفس ازش
 «استاد چه طورن؟ یراست»گفت: کبارهیبرم که 

 .کردم و پر تعجب بهش چشم دوختم یگرد عقب

 !استاد؟-



 

 
702 

 «.تر بگم اون معلم چش چرونتونبه ای»و حرکت دستش گفت: یکرد و با گرفتن ژست یرو کمون ابروش

 .یمؤدب باش کمیشه  یم-

 .دمیدر ادامه پر تمسخر خند و

 .ادیکار اصالً از تو بر نم نیا یعنینه -

 .زد یخند پوز

 حاال؟ یشد یچرا عصب هیتونم مؤدب باشم، چ ینم نیاز ا شتریب-

 .کردم زیر چشم

 بود؟ یچ یکه زد یمنظورت از حرف-

و هم بهش سالم من شیدیاگه د دمیفقط حالش و پرس یچیه»شونه هاش رو باال پروند و گفت: الیخ یب
 «.برسون

 .چرخوندم یچشم جیاوردم و گ یاز حرف هاش درنم سر

 .به حال خودت بکن نگرانتم یفکر هیبه نظر من  ستیحالت خوب ن یکرد یرسماً قاط-

 «!تو نگران من»خنده و با مسخره گفت: ریزد ز یپق

که چه قدر راحت  یبهم از کنارم رد شد و به سمت ساختمون آقاجون رفت. وا یحرف با برخورد تنه ا نیبا ا و
 .از باغ رفتم رونیمنتظر شدن آژانس ب یسر دادم و برا یکنه، باز نفس میتونست عصب یم

 یمیرح یبا آقا یدونستم چه طور یکردم چون هنوز هم نم یم یباز زیم یهم مضطرب با خودکار رو یو کم دمق
بعد از اون  ی قهیکرده بود. چند دق ریبود و واقعاً د ومدهیگذشته بود و هنوز هم ن یساعت میرو به رو بشم. ن

براش  یمشکل یمیرح یمسئول آموزشگاه با ورودش به کالس بهمون خبر داد که آقا یهمه انتظار خانم منصور
بود واقعاً خوشحال بودم چراکه  ومدهیکه ن نیو کالس امروز کنسله. از ا ادیتونه به آموزشگاه ب یاومده و نم شیپ

 .رو درو شدن باهاش رو نداشتم یاصالً حوصله و آمادگ

گرفتم و  یزرد رنگ با آرم تاکس ینیشلوغ و پر عبور ماش ابونِ یکنار خ ستادنیاومدم و با ا رونیآموزشگاه ب از
 .سوار شدم

کردم رفته باشه اما همون لحظه  یباغ بود فکر م یافتاد که هنوز هم جلو دربیه نیچشمم به ماش دمیرس یوقت
رنگش  یخردل نیشلوار ج بیکرد، بعد از گذاشتنش داخل ج یگوشش بود قطع م یکه تلفنش رو که رو یدرحال

 یرو بشیمرموز و عج یها. همچنان لبخند ستادیا نیسر جاش کنار ماش دنمیرفت. با د نشیبه سمت ماش
که بهش توجه کنم از  نیام راه کج کردم و باز بدون ا یشونیبه پ یکردند. با اخم یم یبهم دهن کجلب هاش 

 !داشت یبه اون ربط ومدنشین یعنیکه زدع بود افتادم،  ییو حرف ها یمیرح یآقا ادیآن  هیکنارش رد شدم اما 

 یقدر زود برم نیدونستم ا ینم»برداشتم که از پشت سر پرتمسخر گفت: یمغشوش چند قدم یو فکر دیترد با
 «!خرده کسالت دارن خدا بد نده هی دمیاستاد محترمتون چه طوره؟ شن یراست ،یگرد
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کار تو »گفتم: یبه طرفش برگشتم و با ناباور جیدرست متوجه شده بودم به اون ربط داشت. شوک و گ پس
 «بود هان؟ ومدهیچرا امروز ن ،یکارش کرد یبوده آره؟ چ... چ

 یکه رو ییمو کهیچشمش برداشت و ت یرو از رو شیدود نکیآرامش ع تیو در نها لکسیر یلیم خاون حرف با
 «.خورد زدمش یتا م»بود، با تکون سرش باال داد و با حرص گفت: شیشونیپ

 .کردم یزده نگاهش م رونیاز حدقه ب ییبودم و با چشم ها شوکه

 ...گرانمید تیفکر کنم باعث آزار و اذ یش یچرا باعث م ،یکار کرد نیشه، نه... چرا ا یب... باورم نم-

 :. مضطرب نگاهش کردم و لب هام رو تکون دادمدیگز یکه اصالً ککش هم نم یکرد طور ینگاهم م الیخ یب

 ؟یچ شیکشت یاگ...اگه م-

 .کرد دایپ یشتریصداش وضوح ب یتو ختهیو حرص آم خشم

نتونه از  یماه کیزدمش که  ینشدم، طور یا یقدرام آدم ناشنه متأسفانه هنوز زنده ست چون هنوز اون -
 .مزخرف تو تموم شه یکه کالسا یحداقلش تا زمان ادیب رونیخونه ب

 .تکون دادم یو سر دمیخند یعصب

 .ذهن تو مسمومه و ذهن سامانم مسموم کرده هیچ یدون یم ،یو تو پر کرده بودآهان پس سامان-

 .رو به باال پروند ییوو آرمشش ابر یالیخ یهمون ب با

گرفتم،  یبهتر میو عوض کنه اما من تصمخواست کالسات یو انتخاب کردم، سامان ممن فقط راه درست-
 گرفتم که خود استادو عوض کنم بهتر نشد؟ میتصم

 گهیزدمش که فکر نکنم د نیچیهم»کردم که با لحن پر حرص و خشمش گفت: یافسوس و تأثر نگاهش م با
فکر نکنم بخواد  یوجه، حت چیآموزشگاه دخترونه که به ه هی یکنه حداقل تو سیتدر ییبخواد جا افهیبا اون ق
 «!رد بشه شمیمتر لویاز چند ک

 .زدم یشخندیچفت کردم و ن نهیس یدست هام رو رو یکردم و بعد از لحظه ا یمتأثر نگاهش م همچنان

 یسابق ربدیتو واقعاً همون ه یعنیهمه مال توئه؟  نایا یعنی یهمه بد نیهمه نفرت ا نی! اشهیهه... باورم نم-
 ...و تیکه شخص یکه شناختم اون آدم

 :دمیرو خاروندم و پرس امیشونیگوشه پ یلپ هام بود با درموندگ یکه تو یکردن باد یندادم و با خال ادامه

 ل؟یاصالً به چه دل! ؟یهست ینگفت تو ک یزد یکتکش م یوقت یعنی یکارو کرد نیا یآخه چه طور ؟یچ طور-
 ؟یا...اگه بفهمه چ

 .ابروهاش انداخت نیب یاخم

 یداد و منم تا م کیکش نیدادم و بعدشم که حس ریبهش گ یالک یبهونه  هینگران نباش، چون به  فهمهینم-
 .رو یعوض ی کهیخورد زدمش مرت
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 ؟یکن یم فیقدر با افتخار تعر نیمدالم بهت بدم که ا یخوا یالبد م-

 .و حق به جانب سر باال گرفت دییهم سا یرو دندون

 گناه داشت واقعاً چرا؟ ؟یکار رو کرد نیا چارهیآخه چرا با اون ب-

 .دیو به چشم هاش رس دیصورتش زبونه کش یتو خشم

 .رو کهیکشتمش مرت یحقش بود م-

بود  ستادهیاکه ازم  یکم یچشم هام زل زده بود و با فاصله  یکه تو یدر حال تیادامه با حرص و عصبان در
 «!ست ابراز عالقه نکنه گهینفر د هی"عشق "که  یبه دختر گهیتا اون باشه که د»گفت:

 .پاشنه پا بلند یو براق شدم و رو زیصورتش ت یاون حرفش با حرص تو با

 !ستمین یمن عشق کس-

 ....یخوب اومد ونیا-

آره تو »صورتم با باال دادن ابروهاش گفت: یکرد شمرده، شمرده تو یم دیتأک "یکس"کلمه  یکه رو یدرحال و
 «.تونه باشه یهم نم نیاز ا ریمن، غ یفقط برا ،یمن یچون تو فقط و فقط برا ،یستین یعشق کس

فقط و فقط  نیو ا»خودش شمرده شمرده با نگاه کردن به چشم هاش و گرفتن انگشتم به طرفش گفتم: مثل
 «.خام الیخ هیخامه  الیخ هی

 «.گهید اتمیلجباز نیعاشق هم»گفت: تم،یپر لذتش از عصبان یتر اورد و با خنده ها کیرو نزد سرش

 .کنار گوشم زمزمه کرد یبیزدم که با لحن جذاب و دل فر یمحکم پلک

 ...یتو عشق سرکش خودم-

 یتیمالک میخود شده بودم و از اون م یاز خود ب شهیاش بهم مثل هم یکیاون حرف و اون همه نزد دنیشن از
غلبه به  یاندازه وجودم رو پر کرد. برا یب یباره داغ شد و لذت کیکرد گوشم  یجمله هاش استفاده م یکه تو

پر تمسخر دست به کمر  یلبخند اتسلط به احساسم ب یبه عقب برداشتم و بعد از کم یقدم جانیاون همه ه
 .شدم

 هان؟ یتا ک-

 .نگاهم کرد پرسشگرانه

 ؟یواقعاً تاک ؟یکنه بزن ینگاه م ای یرو که ازم خاستگار یهر ک یخوا یم یتاک-

 دنیکردن ابروهاش و خم کردن سرش به سمتم، با خط و نشون کش یهم دست به کمر شد و با کمون اون
 «اوالً که غلط اضافه ست، بعدشم تهش کجاست؟»گفت:

 :رفتارش بود ادامه داد یکه تو یالیخ یلحن محکم و کوبنده اش و همچنان ب با
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 .زنم تو راحت باش، ادامه بده یاما خوبم م ستیکتک خورمم بد ن یهمون جا، ته تهش، ه-

 یهر دختر ؟یباالخره که چ»گفتم: یابا خنده ارمیکم لجش رو در ب هیکه  نیا یکردم و برا زیحرص چشم ر با
 «!کنه یازدواج م یروز هی

 .ابروش رو باال داد یتا

 به من داره؟ یاون وقت چه ربط-

 گفتم؟ یچ یدینشن-

 :با لحن محکم و کوبنده ام باز ادامه دادم و

 !کنه یم "ازدواج"نفر  هیروز با  هی یگفتم هر دختر-

 !به من ربط داشته باشه؟ دیچرا با یخب ازدواج هر دختر-

بگم  یدونستم چ ینم گهیداشت. د یجواب هیهر حرفم  یاش لجم گرفته بود و واسه  یاون همه زبون نفهم از
 :دمیچشم هاش پرس یتو یرگیبا خ یعد از لحظه او ب

 ه؟یچ یهمه اصرارت برا نیا-

تبدار و نافذ به وجودم،  یاز اون نگاه ها یچشم هام زل زد و با رعشه ا یشد، تو کیاون پرسشم باز بهم نزد با
 .جلو اومد یعقب رفتم که باز چند قدم کمی

 ؟یدیاصرارم و پرس لیدل-

 :سکوت پر اضطرابم ادامه داد با

دونم که دلت با منه و تو هم به همون اندازه  یدونم، م یکه م نیدل خودم بود اما االن به خاطر ا یقبالً واسه -
 .یخوایو ممن

 یو چه قدر دوست داشتن ختیر یاش م یشونیپ یرو یو دوباره  گرفتیم زیر یزد موهاش تکون یحرف م یوقت
خواست محکم بغلش کنم از اون همه سماجت و اصرارش برام خواستنم. نگاه  یدلم م شد و اون لحظه یتر م

اون چشم ها من رو با  شهیشده بودم و باز هم مثل هم خکوبیتابم سر خورد. م یخمارش در امتداد نگاه ب
م چشم ها یکه چشم تو یکشوندند. زمزمه وار لب هاش رو در حال یکه داشتند به سمت خودشون م یجاذبه ا

 :حل کرده بود تکون داد

 ...باشه ایمجازات دن نیاگه تاوانش بدتر یحت ارمیسخته اما بدست م-

و باز هم فکر سامان که تمام معادالتم رو  یلحظات یحرف هاش قوت قلب بود برام اما فقط برا د؛یباز لرز دلم
اون همه مقاومت  یکردم چه طور یکار م یچ دی. من واقعا عاشق اون آدم بودم تا سرحدمرگ اما بازدیبهم م

 !کردم یم

 !انداخت یهر نگاهش لرزه به تنم م یبودم وقت یدر برابرش محکم م یطور چه
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که به قفسِ  یشکیمثل گنج یو قلبم با نا توات دمیشن ینفس هاش رو م یبود که صدا کیقدر بهم نزد اون
که به خودم مسلط شم و از  نیا یبرازد.  یام نوک م نهیتنگ س یزنه، به قفسه  یاش نوک ممحبوس شده

 یکیعطر و اون حس نزد یو بو دیلرزیاون حس و حال دور چشم هام رو محکم بستم، لب هام همچنان م
جرأت باز کردن پلک هام رو هم نداشتم که  یسکوت باغ و حت یتو میتابم کرده بود، غرق شده بود یب یحساب

 یرفت واقعاً نم یم شیپ گهید یذره  هیچشم باز کردم و فوراً به خودم اومدم.  اشیگوش یهمون لحظه با صدا
عقب رفتم که  یاش اون موقع زنگ خورده بود. کم یو چه قدر خوب که گوش فتهیممکنه ب یدونستم چه اتفاق

 .اش انداخت و سرش رو به چپ و راست تکون داد یگوش یبه صفحه  یبا حرص نگاه

 !االن چه موقع زنگ زدن بود ،نیحس یبترک-

 .کردم یزیر یجمع شده ام خنده  یحرفش خنده ام گرفته بود و با لب ها از

 .امیگفتم که م میافتاد یچه ادم االغ ریگ ام،یتا خودم ب ریبگ لیبابا تو جنسارو تحو یخب ا یلیخ ه؟یالو؟... چ-

-... 

حرف مفت نزن، تو برو فعالً اون دختره رو خفش کن با اون  گهی!باشه د؟یدار یاالف چه کار مهم یتو آخه
 .خش دارش که گوشم و کر کرد یصدا

-... 

 :گفت یهم گذاشت و شاک یلحظه با مچاله شدن صورتش محکم پلک رو هی یبرا و

دهن من و وا نکنا اعصاب  نی... حسنی! حسیزن یگفتم اون و خفه کن تو چزا داد م یزن یزهرما چرا داد م-
 .گهیرم گمشو دندا

 :اون حرف نگاهش به من افتاد و گفت با

 .کنن یدهن آدمو وا م یچطور نیبب-

 نیاز تو، اونم از اون حس نیمشت آدم زبون نفهم افتادم ا هی ریگ»رو قطع کرد و گفت: یهمون حرص گوش با
 «.شعوریب

 .زدم یکج لبخند

 !؟یکن یرو درک م زیو همه چ یفهم یجا تو م نیالبد فقط ا-

 یدوباره قاط هیچ»زد گفت: یو اون حالت مسخم طعنه م شیپ ی قهیکه انگار به چند دق یبیدل فر یخنده  با
 «؟یکرد

 .شدم و اخمو یجد

تئاتر که به خاطر  هیبشم، اون از قض یخوام باعث آزار کس یجا تموشه نم نیجلو تر نرو بذار هم نیاز ا گهید-
از کار امروزت.  نمیشد با الناز روبه رو بشم، ا یروم نم گهیچون د... گهیرو زدم چون د یقیکالس موس دیتو ق

 ؟یانجام بد یتون یکه م ونینشو ا یالاقل باعث آزار کس
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 .نگاهم کرد یو عصب دلخور

نبودم  یآدم نیجا اومدم، من همچ نیزدم و تا ا میبه خاطر تو از زندگ یدیو آزار ممن یتو هم دار ؟یپس من چ-
 !هات یکرده زبونفهم یجور نیتو منو ا یایرفتم، اما لجباز ینم شیحد پ نیبه قول خودت تا ا

 یادیداخلش نشست و با سرعت ز نیرفت، با باز کردن در ماش نشیبا گفتن او حرف با خشم به سمت ماش و
محکم  یو با قدم ها یلب نثارش کردم و عصب ریز یا وونهیوحشتناک از کنارم عبور کرد و رفت. د یو خط ترمز

باهاش کرده بودند برام  ربدیهو  نیکه حس یو کار یمیداخل باغ رفتم. هنوز هم هضم کردن موضوع استاد رحم
دلم رو  یحرف بزنم و الاقل عقده  نیفکر بودم که حتماً درموردش با حس نیباور بود و به ا رقابلیسخت و غ
 .کنم یسر اون خال

رو فرستاده بودند که از  یا گهیبود و به جاش استاد د ومدهیه نشد که به آموزشگا یم یدوهفته ا یمیرح یآقا
 نیکنه و به ا یسر م یتو چه وضع و حال چارهیدونست ب یعذاب وجدان داشتم. خدا م یاون موضوع حساب

هاش رو هم نداده بودم البته  فنبعد از اون روز جواب تل گهید یبودم و حت یعصبان ربدیخاطر هنوز هم از ه
از ذهنم  یباغ حرف هاش لحظه ا یکار بود اما از اون روز تو ریدرگ یچون حساب دمید یکمتر م خودش رو هم

با وجود تمام کار هاش و  یتونستم ازش بگذرم حت یپر کرده بود؛ واقعاً نم یدیرفت و وجودم رو ترد ینم رونیب
زد و قلبم  یبهم تشر م یبردارم ترس و نگران یخواسمتم قدم مثبت یم کهکه وجود داشت اما هر وقت  یموانع

 یشد. تو یم ریهم مچاله و گوشه گ یتو تیکرد و باز با مظلوم یاز رفتن به سمت خواسته اش عقب گرد م
 رونیب الیام از فکر و خ یگوش یکردم که با صدا یرو نگاه م رونیحوصله و مغموم ب ینشسته بودم و ب نیماش
 .بود رخساره یشدم. شماره  دهیکش

 الو؟... جانم؟-

 تو؟ ییسالم کجا-

 :حوصله جواب دادم یب

 خونه چه طور؟ رمیدارم م-

 ...باغ یایشه ب یاِ... م-

 شده؟ یزیچ نمیباغ؟ چرا؟ بب-

 .حاال ایتو ب ینه ول-

 هیفکرم مشغول شده بود و البته  دمیشن یم یکه از پشت گوش ییکم از اون مرموز حرف زدنش و صدا ها هی
 .کم هم نگران

 افتاده آره؟ ینکنه اتفاق یزن یقدر مرموز حرف م نیرخساره چرا ا-

نگران شده  هویدونم چرا اما  یرو قطع کرد. نم یزود هم گوش یلیهمچنان اصرار داشت که به باغ برم و خ اما
که قرار رو  یزنگ زده بودم جوابم رو نداده بود و دلشوره ا یهر چ گهیبودم چون بعد از قطع شدن تماس د

 !افتاده باشه یمادرجون اتفاق یازم گرفته بود. اما نکنه برا یحساب
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دور کنم چون  شونمیرو از ذهن پر زیرعب انگ یها الیکردم فکر و خ یفرو دادم و سع یدهنم رو با نگران آب
بود و هر لحظه  ختهیدونم اما اون روز ها ذهنم بد جور بهم ر ی. نمدیرس یناراحت به نظر نم یلیصداش که خ

رو پر کرده بود. با گفتن آدرس به  ما یخأل درون بیعج یاتفاق بد بودم و ترس کیمنتظر  یاراد ریبه طور غ
دادم و با حال مشوشم به سمت باغ به راه افتادم. نگران بودم و راه از نظرم از قبل هم  ریمس رییراننده تغ

 .ام به جاده گهیچشم د هیم بود و ا یفلز یچشمم به ساعت مچ هیتر شده بود.  یطوالن

 یو بعد از حساب کردن پول راننده داخل باغ رفتم. بدون معطل دمیبه باغ رس زیدلهره انگ یبعد از ساعت باالخره
 یسنگ یتک پله  یگرفتم. رو شیساختمون آقاجون رو پ ریها مس زهیشن ر یتندم رو یراست با قدم ها کی

 !اما قفل بود دمیکش نییرنگ و بزرگ رو به سمت پا یقهوه ا یدرِ چوب ی رهیقرار گرفتم و باالفاصله دستگ

 نیاول یرو یکه قدم نیته دلم انداخت و نگران راه رو به سمت ساختمون خودمون کج کردم و هم یلرزش دلهره
 یسالم کجا دار»که گفت: دمیبه سمتش چرخ مهیگوشم زنگ برداشت. سراس یزهره تو یپله گذاشتم صدا

 «؟یریم

 :دمیپرس دهیبر دهیرب

 جا...؟ نیم... مادرجون کجاست، تو... ا-

 .بهم زد یلبخند

 .عمه زهراست یمادرجون خونه -

 افتاده؟ یشده اتفاق یچ-

 ؟ی:نه چه اتفاقزهره

و  دمیکش یپله نشستم، نفس یآسوده رو یکم آروم گرفته بودم و با خاطر هیاش که بشاش بود و  چهره
 «.پس چه خبره اصالً رخساره کجاست؟ اون بهم زنگ زد»گفتم:

و متعجب بهش  جیسراسر شادش دستم رو گرفت و خواست دنبالش برم. گ یطرفم اومد و با خنده و چهره  به
 «چه خبره؟ یبدون یخوا یمگه نم گهی ادیب»نگاه کردم که گفت:

 .دمیکش یپوف کالفه

 .و نترسون زهرهترکه من یداره مبابا شما چتون شده به خدا سرم  یا-

 !ناراحته یآدما هیمن شب ی افهیاصالً ق ی:چه ترسوندزهره

. میرفت قیباغ و سمت آالچ ینگران بودم. از جام بلند شدم و همراهش به وسط ها یادیگفت انگار ز یم درست
من شروع به دست  دنیکردم. با د یشوکه به بچه ها نگاه م ستادمیسر جام ا میدیرس قیآالچ کیکه نزد نیهم

شده بود و پر از بادکنک  نیتزئ یحساب قیرو تکرار کردند. آالچ "تولدت مبارک" یزدن کردند و همه با هم جمله 
 .لبم رو کش داد جیپر غم و گ یرنگ بود. لبخند یو مشک دیسف یها

 !بود تولدم
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 یکه عاشقانه ها یفصل ن؛یزم آسمون و یفصل عشق باز ز،ییپا یاون رو هم فراموش کرده بودم. زاده  یحت
دو نفره با  یعاشقانه ها دنیکه با د یزد، فصل یفرش شده رقم م یبرگ ها یدو نفره رو یناب رو با قدم ها

پر از حسرت رو  یکه بغل یفصلشد و گاه زرد، همون  یکرد و گاه قرمز م یچهره سرخ م ایمحفوظ به ح یشرم
 !کرده بود میبهم تقد

 :دیسرم زمزمه وار چرخ یتو یخود آگاه شعر نا

 فصل خداست نیتر وفادار

 شهر را یها ابانیخ سیخ ی حافظه

 کند یم یهمراه شهیهم

 …بارد یبارد و م یم یه ،یلعنت

 هر سال و

 شیتر از گذشته ها عاشق

 سرخ درختان شهر را یها گونه

 بوسد و یم

 اندازد به اندام درختان یم لرزه

 عاشق یشوند برگ ها یچقدر دلتنگ م و

 نیلمس تن زم یبرا

 افتادن یگاه که

 …عشق است ی جهینت

 ینشست. دستم رو رو میشونیرو پ یباره عرق سرد کی. دندیکش یزدند و هو م یها همچنان دست م بچه
لحظه احساس کردم ممکنه از حال برم البته  هیبود نشستم،  کمیکه نزد یدرخت یتنه  یگذاشتم و رو امیشونیپ

 .همه استرس که واقعاً سستم کرده بودند دور از تصور هم نبود نیو حاال هم ا یبعد از اون همه خستگ

 یکردند و مرتب حالم رو م یدورم حلقه شدند. نگران بهم نگاه م یبعد همگ یها قطع شد و لحظه ا صدا
ً یتقر یمرتض نا؛یو م ی. همه بودن جز مرتصدندیپرس رو که  نایشده بود و م یشد که عازم سرباز یم یماه کی با

که از همه  ربدیکردم. ه دایپ یفگبچه ها دور خودم حس خ یهم البد به خاطر من خبر نکرده بودند. با حلقه 
 :دیزدند پرس یدلواپسش که دو دو م ینشست و با چشم ها نیزم یجلوم رو دیرس ینگران تر به نظر م

 ؟یخوب هو؟یشد  یچ-

کم  هیکم فشارش افتاده باشه، رخساره که بهش زنگ زده  هیفکر کنم  ستین یزیچ»اون سؤالش زهره گفت: با
 «.نگران شده
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بود دوخت که رخساره هم حق به جانب شونه رو به  ستادهیسرم ا یغضب آلودش رو به رخساره که باال نگاه
 .نگران شده ینگفتم خودش الک یزیمن چ»شل کرد و گفت: نییپا

و زهره و  میکم خلوت کنند تا بتونم نفس بکشم. مر هیخواست دورم رو  هیرو به بق ربدیکه ه دمیکش ینفس
 .گرفتند و رخساره کنارم نشست یفاصله ا نیطور حس نیهم

 .خواستم نگرانت کنم ببخش یبه خدا نم-

 «کنه؟ یسکته م یگ ی! نمگهید یفهم ینم»گفت: تیدر جوابش با عصبان ربدیه

 .اشاره داد نیبه حس ییمظلوم نما با

 یدرست و حساب دمیگفت بده به من حرف بزنم منم نفهم یکه هولم کرد و ه نهیحس ریبه من چه خب تقص-
 .سر بسته حرف زدم یلیبگم و خ یچ

با وفا دروغ  اریبس وانیح کیکه داره مثل  ربدیبه جون ه»گفت: ربدیمعترض رو به ه نیاون حرف، حس با
 «.گهیم

 .در ادامه رو به رخساره کرد و

 خانم؟ ونایکردم ف تو من هولت یدار ییعجب رو-

 .براش در اورد یهم شکلک رخساره

ً یآره دق-  .خان نیخود تو حس قا

هم به رخساره اشاره داد و  ربدیبرند. ه قیدادن از خوب بودن حالم، از بچه ها خواستم به آالچ نانیاطم با
 :دی. همچنان نگران نگاهم کرد و باز پرسارهیکم آب برام ب هیخواست که 

 ؟یبهتر-

 یرنگ و موحشش رو تو یقهوه ا یکه چشم ها یدر حال یبستن پلک هام جوابش رو دادم که بعد از مکث با
 «.تولدت مبارک»صداش زمزمه وار گفت: نیغمگ تمیآروم و با ر ختیر یچشم هام م

دستش  ربدیرمق بودم که ه یکم ب هیخواستم از جام پاشم اما هنوز هم  یلب ممنونم رو زمزمه کردم و م ریز
 .رو به طرفم اورد

 .بذار کمکت کنم-

 «.تونم یخودم م»جواب با همون لحن آرومم گفتم: در

بچه ها رفت. رخساره  هیزد و رخساره رو صدا کرد تا کمکم کنه، خودش هم به طرف بق یاون حرفم لبخند تلخ با
 ی. رومیبچه ها رفت شیبه سمتم اومد و بعد از خوردن چند قلپ ازش، همراه رخساره پ یا وهیآب م وانیبا ل

دستم گذاشت  یدستش رو رو می. مرودخوردم، حالم بهتر شده ب وهیاز اون آب م گهیکم د هینشستم و  یصندل
 :دیپرس یو با فشار پر محبت
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 سوگند؟ یخوب-

خودمم  یسرم اومده بود واقعاً ممنون حت یتو یبد یفکرا دیببخش»زدم و رو به بچه ها گفتم: یکم رنگ لبخند
 «.نیخوشحالم کرد یلیخ یلیاز تون تشکر کنم خ یدونم چه طور یرفته بود که امروز تولدمه. نم ادمی

 .میگ یم کی:بازم تبرزهره

 .بود ادتونیکه  یممنون، مرس-

 یساکت بود و نم یلیکه خ ربدیبچه ها شده بود البته جز ه یکه باعث خنده  نیحس یها یباز شلوغ باز و
نبود سامان هم نشده بود و روبه  یمتوجه  یبودم که حت جیتو خودش رفت. اون قدر شوکه و گ هویدونم چرا 

 « ...پس سامان کو؟ کجا»رخساره کردم و گفتم:

اومد، با  یکه به سمتمون م یبلند سامان من رو به خودم اورد. در حال یحرفم تموم نشده بو که صدا هنوز
 «!اوردن فیاِ اصل مطلب که زود تر از من تشر»گفت: زیم یرو کیشدنش و گذاشتن ک کینزد

 .دمشیبوس گهیرو بهش از جام بلند شدم و با بغل کردن هم د یلبخند با

 .یداداش یمرس نیکرد رمیغافگ یلیخ-

 .داغم زد یگونه ها یرو یا بوسه

 .دلم زیمبارک باشه عز-

مسخره  یواسه  نیحس م،ینشسته بود زیدور م یگفتند. همگ کیبلند تبر یبا صدا گهیبار د کی یباز همگ و
 زیت ییهم با صدا یشده بود. بوق هیبق یباعث خنده  یهم واسم گرفته بود که حساب یکاله عروسک هی یباز
 یرو ،ی. نگاهم بعد از چرخشبودلب هامون اورده  یبامزه اش لبخند رو رو یها یدهنش بود و باز با لودگ یتو
لبخند  هیبار فقط  کی یا قهینظرش داشتم، گرفته و ساکت که چند دق ریثابت شد هنوز هم پکر بود. ز ربدیه

 .بود و ذهنم رو مشغول کرده بود ختهیبهمم ر یحساب دنشید یگرفت. اون جور یگمرنگ گوشه لبش رو م

من روش چاپ شده بود، رفت.  ریبود و تصو تاریپر خامه که به شکل گ کیبچه ها سمت اون ک یبا صدا نگاهم
شمع ها رو روشن  میبرام شده بود. مر یقشنگ زیازش خوشم اومده بود و سوپرا یلبم اومد؛ حساب یرو یلبخند

 «.نوبت فوت کردن شمعاست بفرما سوگند خانم گهید»گفت: یکرد و با چشمک

گفت  یبلند "نه"خواستم شمع ها رو فوت کنم زهره  یکه م نیو هم میبود ستادهیا زیدور م زیخ میدخترا ن با
 .نگاه همه یعنیشد،  دهیم به سمتش کشکه نگاه

 «.خواستم بهش بگم اول آرزو کنه دیکن ینگاه م یبابا چرا اون جور هیچ»کرد و گفت: یا خنده

آرزو کردن چشم هام رو بستم. اما  تیخنده و بعدش هم خواستند که اول آرزو کنم. به ن ریزدند ز یپق همه
گذروندم،  یکه از سر م یزییپا نیو دوم ستیب یبست، تنها آرزو یچشم هام نقش م یجلو ریتصو کیفقط 

که تمام  یبود و سرگشته؛ دل قکه عاش ده،یرس ییقرار و ترک برداشته ام درست مثل انار ها یدل ب یتنها آرزو
 لیکوبش قلب نا متالطمم، دل لیعاشقونه ام، دل یزمزمه ها لیکَس بود... دل هیو  زیچ هیتمنا و آرزوش فقط 

 ..گرفتند یم یسرم خرامان خرامان جا یتو ییمه شعر هاه



 

 
712 

 که باشد زییپا ،یکه باش عاشق

 ، چیکه ببارد انار که ه باران

 یهم اگر باش سنگ

 ...دارد یترک بر م دلت

افتاد که  ربدیهم فشردم و ته قلبم آرزوش کردم، با تمام وجودم. چشم که باز کردم نگاهم به ه یپلک رو محکم
شمع ها رو با دَم پر غم و نا متالطمم فوت  عیسر یلیدوختم و خ کیبه ک دنیبهم زل زده بود. نگاهم رو با دزد

گفتند و دخترا  کیبچه ها مجدداً تبر اشروع کردن به دست زدند و بعد از خاموش شدن شمع ه یکردم. همگ
 .دندیبوس کیو صورتم رو با تبر دندیباز به آغوشم کش

بود اون قدر کِسل  ربدیزدند. حواسم فقط به ه یحرف م گهیبود و بچه ها هم با هم د کیک دنیمشغول بر زهره
بشقاب  یرو تو کیک یمثلث یاون حالش، مثل مرغ سر کنده شده بودم. زهره برش ها دنیبود که با د نیو غمگ
فکر  یکه تو ربدیه یرو جلو خرکرد و دسته آخر هم بشقاب آ یبچه ها پخش م نیهم ب میذاشت و مر یها م

 «ربد؟یتو ه ییکجا یه»بود گذاشت و گفت:

قسمت چشمم بود و به  کیک ی کهیشد؛ ت رهیتو بشقاب خ کیچرخوند و بعد هم به ک ینگاه یحوصلگ یب با
رو که روش بود به  یکیک کهیکه چنگال و ت یکرد که سامان در حال یاون زل زده بود. هنوز هم بهش نگاه م

 .برد آروم با آرنج بهش زد یم طرف دهنش

 ؟یخور یپس چرا نم-

 ادهیاش زخامه نیا»منقلب بشقاب رو با دست عقب زد و رو به زهره گفت: یداده و با حالت هیتک یصندل به
 «.ندارم لیهم م یلیتر برام بذار، البته خ کیکوچ ی کهیت هیشه  یاگه م

 یسام ینیب یم»گرفتن موضوع گفت: یشده بود و با به شوخ ربدیمتوجه حال ه اینگاه کردم که گو نیحس به
 «.برنامه و باشگاهشه بندیچه قدر پا نیبب ستیخان مثل من و تو که ن

 .دهنش گذاشت یرو تو کیاز ک گهید ی کهیت هیتفاوت  یب سامان

 .بابا تو هم الیخ یدفعه رو ب نیا هیحاال -

 نیداد و حس یجواب م یمختضر یبه حرف زدن نداشت و با جمله ها لیهم تما یلیحوصله بود خ یب ربدیه
شکم  میکم کم دار م؟یپس من و تو خوب»گفت: ربدیحال ناآروم ه یسرپوش گذاشتن رو یباز مداخله کرد و برا

 «.کنه تو نذار یهم که طبق برنامه عمل م یکیحاال  ما،یاری یم

 ید اما چون حواسم بهشون نبود متوجه حرف هاشون نمپروندن یم یجمله ا گهیدر جواب هم د یهمون طور و
و  ختهیبهمش ر یحساب کیاون ک یمن رو ریتصو دنیکردم معلوم بود که د ینگاهش م یچشم ریشدم. ز

 «.یدست بزنه طفل کیبه ک ادیدلش نم یحت»آروم کنار گوشم گفت: شونشیاون حال پر دنیرخساره هم با د

 کیک کهیرو با ت ربدیکه بشقاب ه ی. زهره درحالزمیبود که من هم بهم بر یرخساره کاف یجمله  هیهمون  و
 «.آقا کمال یخونواده  یواسه  نیذارم که ببر یاش رو هم م هیبق»کرد گفت: یعوض م یکیکوچ
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سراغ  میخب بر»بچه ها گفت: یبا جمع کردن بشقاب ها از جلو میشون رو خورده بودند و مر کیها ک بچه
 «.کادو ها

بچه ها  یکم جون به خواسته  یمثل حال و روزم تلخ شده بود و با لبخند نیریش کیز زهره شدن اون کا کامم
اشاره  گهید زیچ یعطر، ساعت و کل تار،یتونم به گ یکه م یمتفاوت یمشغول باز کردن کادو ها شدم. کادو ها

 زیم یروش بود، رو یدو رنگه ا ونیپیرنگ که کرم بود و پا یمشک ینفر بود جعبه ا نیهم که آخر ربدیکنم. ه
 «.گم یم کیبازم تولدت و تبر»گفت: یگنیکرد با لحن غم یکه بهم نگاه م یگذاشت و در حال

 «.گهیبازش کن د»گفت: میکردم که مر یجعبه نگاه م به

 .هم آروم بهم زد رخساره

 .بازش کن خب یکن یقدر جلب توجه م نیچرا ا-

گرد که  ی شهیش هیداشت؛  یقشنگ یلیخ ی شهیعطر گرفته بود. ش ی شهیش هیجعبه رو باز کردم. برام  و
قرمز رنگ به طور شناور توش در حال حرکت بود، ازش  عیما هیکه  کیقلب کوچ هیبود و  یوسطش تو خال

 .شده بود زونیآو

 .محو تشکر کردم یبد نباشه با لبخند هیبق یکه جلو نیا یبرا

 .قشنگه یلیممنون خ-

 .کرد بالفاصله بوش میمر

 .هیعال یکه عطر خودشه ول نیاِ ا-

 .تکون داد یحوصله لب یهم ب ربدیه

 .رو نزنه یا گهیعطر د دیگفتم شا-

 .میبچه ها بابت کادو هاشون تشکر کردم و همراه رخساره اون ها رو به اتاقم برد از

 «ن؟یچشه ا یراست»ذاشت گفت: یم زیم یکه جعبه ها رو رو یدرحال رخساره

 .دادم هیو به قفسه کتاب هام تک دمیاز سر دل کش ی. آهربدهیمنظورش ه دونستمیم

 .خواستم از تو بپرسم یدونم، من م ینم-

گفت  نیبود، حس یطور نیهم هم یایکه ب نیقبل از ا»کرد گفت: یم یتر بررس قیکه کادو ها رو دق یحال در
 «.به زور اوردتش ادیخواسته ب ینم

 چرا؟-

 .داد لمیپر تمسخر تحو یلبخند

 .خب یکن یم تشیاذ ی! هر دفعه کلنیهم یواسه  یریگ یم لشیتحو یلیچرا! آخه خ-
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 :تلخ لبخند زدم یو با بغض ریدلگ

 .دیبگ یجور نیا دمیبا دیندار یکه از دل من خبر یمقصر منم وقت دیفکر کن د،یفکر کن یجور نیباشه همه تون ا-

عطر  ی شهیچه ش نیذوق بب یخانم ب»تفاوت به حرفم گفت: ینگاهش کرد و ب یعطر رو برداشت کم ی شهیش
 «.هم واست گرفته یقشنگ

 .شدم رهیرو به رو خ واریدادم و به د رونیب ینفس کالفه

 .چشه دمیفهم یکاش م-

 :نگاهم کرد یچپ چپ

 .و برم سوگندچشه روت یگ یاون وقت م ،ییچشه؟! تمام دردش تو-

 «.بچه ها منتظرن نییپا میبر ایب ا،یبگم؟! ب یخب چ»نگاهش کردم که گفت: دلخور

 .امیم گهیکمه د هیتو برو منم -

 .ایباشه فقط زود ب-

 .رفت رونیاز اتاق ب و

براق  یایش یجعبش بذارم متوجه  یعطر رو تو ی شهیخواستم ش یکه م نیتخت گذاشتم و هم ریها رو ز کادو
رنگ رو  یمشک یشد. کنجکاو پوشال ها یچشم هام منعکس م یجعبه، برقش تو یپوشال ها ریشدم که از ز

 شهیهم از ش اشهیبود و بق یفلزگِردش  زیدور آو ؛یگردن یدرست مثل ساعت زیآو هیگردنبند بود با  هیکنار زدم. 
 هی یهم رو گهید یاِس بود و عقربه  نیجهتش سمت حرف الت شیکیساعت دو عقربه داشت،  هیبود که مثل 

بودم. چه قدر که ازش خوشم اومده  دهیند یزیچ نیقشنگ بود و تاحاال همچ یلیو قرمز رنگ. خ کیقلب کوچ
به فکر فرو رفتم، با قبول  یلحظه ا یبهش نگاه کردم و برا رقمپر ب یرو با ذوق و چشم ها یا قهیبود. چند دق

 ...هم من هم اون میشد یم داوریکردنش فقط ام

تونستم قبولش کنم چون  یکردند دوست نداشتم، نم یم یتلخ رو برام تداعرو که خاطرات  یادگاری یها کادو
دادم. پلک  یپسش م دیبود با یکنم و هر طور دوارشیاز او ام شتریب ت،یاون وضع یخواست تو یاصالً دلم نم

 .بدم سفرصت مناسب بهش پ هی یگذاشتم که تو بمیج یزدم و گردنبند رو تو یمحکم

سفارش داده بود. بعد از خوردن  تزایشام پ یواسه  نیشده بود و چون مادر جون خونه نبود حس کیتار هوا
شده بود. چند  رهیخ شیحرف به آت یانداختم که ب ربدیبه ه ینگاه م،ینشست شیدور آت شهیمثل هم تزا،یپ

آخه »ه با شوق گفت:که زهر  شتبرگ قیبرام گرفته بود از آالچ نیکه حس یتاریبعد سامان با همون گ ی قهیدق
 «؟یواسمون بزن یخوا یجون م

 .چرخوند ربدیرو به ه یچشم سامان

 .ربدیمن نه، ه-
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روشن  شیآت یشعله ها یرنگش که تو یقهوه ا یکم رنگ و جمع کردن موها یسر بلند کرد و با لبخند ربدیه
 «.شو الیخ یامشب حوصله ندارم ب»تر شده بودند گفت:

 «.میبهش اصرار کن یکل دیهر دفعه با»هم معترض گفت: میاصرار کرد و مر سامان

 تاریگ یتار ها یاش رو ییجادو یانگشت ها دنیبا کش هیبق یشنهادیمثل هر دفعه به اصرار بچه ها و آهنگ پ و
حوصله بود اما در برابر خواسته بچه ها نتونسته بود  یاندازه ب یاون ها رو به رقص در اورد. هر چند که ب

نشست، بعد از  یکه بد جور به دل م بایز وآشنا  یبود و ترانه ا تاریگ یفقط صدا یا قهیچند دق مقاومت کنه.
 .احساسش یهوا پرواز داد با همه  یکه ترانه رو رو ییاون هم صدا

 ادیپات از همه جاده ها م یصدا یایم یوقت

 ادیم ایشهر دور که از همه دن هینه از  انگار

 رسهیم دنید یلحظه  شهیکه در وا م یوقت تا

 رسهیمن م ی نهیبه س نیکه جاده اس رو زم یچ هر

 نفسم رهیگیتو م یهمه کسم ، ب ییکه تو یا

 رسمیم خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ اگه

 تکرار بکنم یقلبمو واسه ک یستیتو ن یوقت

 بکنم داریب یخواب آلوده رو واسه ک یها گل

 دونه بپاشه یعشق واسه ک یکبوترا دست

 بدون تو زنده باشه تونهیتن من م مگه

 نفسم رهیگیتو م یهمه کسم ، ب ییکه تو یا

 رسمیم خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ اگه

 :کردند یتکرارش رو بچه ها همزمان باهم زمزمه م قسمت

 تو راهنیغبار پ یسوغات نیزتریعز

 تو دنییو بو دنیدوباره منه د عمر

 خوامیمن تو رو واسه خودم ، نه از سر هوس م نه

 خوامی، تو رو واسه نفس م یمن یدوباره  عمر

 نفسم رهیگیتو م یهمه کسم ، ب ییکه تو یا

 رسمیم خوامیم یتو رو داشته باشم به هر چ اگه



 

 
716 

 !بشه یما قرار بود چ یبست. واقعاً ته قصه  خیبود،  شیچشم ها یاز اون هم غم سرد که تو قلبم

 !ام رقم بخوره یزندگ زییپا نیتر زیو خاطره انگ نیشد قشنگتر یمحالم م یبا ممکن شدن اون آرزو یعنی

رفت سامان متعجب رو به  یاز جاش پاشد و قدم زنون به سمت یبا حال آشفته ا ربدیکه تمام شد ه آهنگ
 :دیپرس نیحس

 ه؟یجور هیچشه از سر شب  نیا-

سامان گذاشت و با بلند  یشونه  یدستش رو رو نیخواست از جاش بلند شه که حس یبا اون حرف م و
 «.گردم یمن االن بر م ن،یتو بشن»شدنش گفت:

از جام  یبا بهونه ا ه،یپنهان کردنش از بق یشدن که برا ریسراز یچشم ها لغرون بود و لجوج برا یتو اشک
صورت پر التهابم سر  یغم رو یشدن از بچه ها قطره هابلند شدم و به سمت ساختمون به راه افتادم. با دور 

 یکه برخالف خواسته  ییرفتار ها زا دم،یکش یکه م یخودم هم خسته شده بودم، خسته از عذاب یخوردند. حت
 ...دادم از عذاب دادنش یانجام م یقلب

باغ رفتم. با  یآروم به انتها یسر در اوردن از حالش، با قدم ها یبود و برا ربدیه شیکم راه رفتم. فکرم پ هی
 یهم دست به کمر کنار نیرفت و حس یتمام راه م یپنهان کردم. با آشفتگ یخودم رو پشت درخت شوندنید
 یتون ینم یباشه؟ حت یطور نیا شهیهمقراره  یعنی»از راه رفتنش، گفت: یبود و باالخره با کالفگ ستادهیا

 «.یختیهمه بهم ر نیو ا یو تحمل کنحضورش

چه  نیآخه ا»رفت و با برگردوندنش به سمت خودش لب تر کرد و گفت: ربدیبا گفتن اون حرف به طرف ه و
 «چته تو؟ هیحال

 :گردنش سخت لب زد یاش رو گهیدستش به کمر بود و دست د هیکه  یحال در

 .شم یدارم خفه م ن،یشم حس یدارم خفه م-

 .شه داداش من یکه نم یجور نیو جمع جور کن، اکم خودت هیبابا  ی:انیحس

 ...ستیجا ببر حالم خوب ن نیمن و از ا نیمقاومت کردم، حس یلیتونم خ یشه، نم ی:نمربدیه

 چت شد هان؟ هویبگم؟ بگم  یچ هی:اون وقت به بقنیحس

 یبگو حالش خوب نبود چه م ن،یتو ماش رمیتونم. م... من م ینم گهیدونم اما د ینم»تر از قبل گفت: کالفه
 «.ایفقط زود ب گهیبگو د یزیچ هیدونم 

 .کرد نییباال و پا یسر دییدور دهنشدر تأ یدست دنیناچاراً با کش نیحس و

 .یزنیوضع حتماً گند م نیچون با او امیتا ب نیخب برو تو ماش یلیخ-

 «؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا»متعجب گفت: دنمیرفتم که با د نیبه طرف حس عیسر یلیخ ربدیرفتن ه با

 :دمیو نگران پرس نیغمگ
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 چشه؟-

 .اخم نگاهم کرد پر

 مگه واست مهمه؟-

 ...من فق... فقط-

 .نگاهم کرد یعصب

 ؟یفقط چ-

 :دمیبغض لب ورچ با

 ؟یثابت کن یخوا یرو م یچ-

 .نگاهم کرد ییو با پروندن ابرو دلخور

 !و ثابت کنم یزیخوام مثل تو چ یمن نم-

بردم و گردنبند رو به طرفش  بمیج یکه دستم رو تو ستادیخواست بره که صداش کردم. ا یبا اون حرف م و
 :دیبه گردنبند متعجب نگاهم کرد و پرس یگرفتم. بعد از نگاه

 کنه؟ یکار م یتو چ شیپ نیا-

 :لب زدم مردد

 ...بهش پس بده ونیا-

 !ربدیبهت داد؟ ه نویا یک-

 .عطر بود یجعبه  یپوشاال ریز-

 .بهش کرد یتر قیدق نگاه

 .اسمش عشق نماست مشیبودمش چون با هم گرفت دهید-

 «؟یپسش بد یخوا یچرا م»گفت: یبعداز لحظه ا و

 .هم فشردم یرو یلب

 .من درست باشه شیکنم بودنش پ یفکر نم-

 !ست هیهد هیفقط  نیا یک یکارو م نیچرا ا-

 .تلخ نگاهش کردم یزدن لبخند با

 بهم نداد؟ هیبق یبود چرا جلو هیست؟ اگه هد هیهد هیفقط  نیاز نظر تو ا یعنیچرا؟  گهیتو د-
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 .شو سوگند الیخ یب ستیاما االن وقتش ن-

 .من باشه شیخوام پ ینم-

خودت بهش  یتون یاگه خودت م هیتیوضع نیهمچ یتو یکنم، اونم وقت یکار رو نم نیگفتم که ا»گفت: دیپرتأک
 «.بهش پس بده نویا یحمر  یبده، آره برو، برو و با تمام ب

 .سخت فشردم پلک

ً  نیحس-  .لطفا

 نیاز ا شتریپس ب ییحالش تو نیباعث ا»نگاهم کرد و با به سمتم گرفتن انگشت اشاره اش گفت: مغضوب
 «.ستین ینکن حاال هم برو چون االن اصالً وقت خوب تشیاذ

 .از کنارم رد شد و رفت و

بود چه  نیگذاشتم. حق با حس بمیج یباز تو دیچشمم چک یکه از گوشه  یگردنبند رو با قطره اشک سرخورده
که  یرحم باشم، چه قدر که از خودم بدم اومده بود و در حال یهمه ب نیا تشیاون وضع یتونستم تو یطور م

که سامان به طرفم اومد با  مبچه ها برگرد شیخواستم پ یم یکردم با عقب گرد یلب خودم رو سرزنش م ریز
 :دیمن بالفاصله پرس دنید

 ؟یدیو ند نیو حس ربدیه-

 .باز برگشت نیهمون فاصله بود که حس یتو

 :دیرو بهش پرس یمن رو کنار زد و با نگران سامان

 کجاست؟ ربدیه-

 «.بازم معده اش ن،یکم حالش خوب نبود رفت تو ماش هی»به من کرد و گفت: ینگاه نیحس

 .اش کشبد یشونیپ یدستش رو رو یعصب سامان

 .ششیپ رمیخوره م یکه م هیهمش به خاطر اون زهرمار-

سامان  دنیاالن د»کالفه گفت: ینفس دنیبه من کرد و با کش یباز نگاه نیبا اون حرف از ما دور شد. حس و
رفتن بشن، تو بهشون بگو منم زود  یخواستم به دخترا بگم آماده  یم ششون،یپ رمیکنه م یم تشیاذ شتریب

 «.بردام ببرم تا داستان نشده نویتر ا

 یو کادو ها لیپله ها منتظرم نشسته بود. وسا ی. رومیها زودتر رفته بودند و فقط من و سامان مونده بود بچه
جا  یزیچ یآماده ا»پله جفتش نشستم. آروم و با لحن کالفه اش گفت: یگذاشتم و رو یبچه ها رو کنار

 «؟ینذاشت

 .نه-

 .بهش کردم ینگاه میگرفته بود و پکر. ن حالش
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 ؟یقدر ناراحت نیشده؟ چرا ا یزیچ-

 .دیموهاش کش یتو یداد و چنگ رونیب ینفس

 .نگرانشم یلیخ-

 :دمیاما با قورت دادن آب دهنم آروم پرس ربدهیه یبرا اشیدونستم منظورش از اون حرف نگران یکه م نیا با

 ؟ینگران ک-

 .فرستاد رونینفس ب شیپر تشو ربد،یو بعد از گفتن اسم ه دیلب هاش کش یرو یدندون

 گهیدونم چرا اما د یکنه، نم یم تشیاذ یلیکه خ یزیچ هیکنه  یرو ازم پنهون م یزیچ هیکنم داره  یاحساس م-
 .نمشیبب یطور نیتونم ا ی. نمگهیبهم نم یزیزنه، چ یمثل سابق با هم حرف نم

 .بود و عجز ی. لحنش سراسر آشفتگدیسمتم چرخ به

 .گهینم گه،یکشم سوگند، اما نم یکشه منم عذاب م یاون عذاب م یوقت-

 ی. مدام از نگراندنیشن یاون حرف ها برام سخت بود و به جون کندن گوش شدم برا دنیشن شهیهم مثل
طاقتم طاق شد و بر آشفته از  کهیطور کردیمن و شرمنده تر م یگفت و قلب شرمنده  یم ربدیه یهاش برا

کنم کردم  دایپ یخالص تاش رو کم کنم و از ادامه صحب یذهن یریکم درگ هیکه  نیا یبرا پله بلند شدم، یرو
 :که بود لب ها رو مضطرب تکون دادم یا یبا هر سخت

 .گفت یبود خب، خب حتماً بهت م یمهم زینگران نباش اگه... اگخ چ-

 .باال داد یا شونه

 .یگ یباشه که تو م یطور نیهم دوارمیام-

از باغ بود  رونیکه ب نیبه سمت ماش یا گهیحرف د چیرو بر داشتم و بدون ه لمیوسا دم،یکش یقیعم نفس
 .رفتم

*** 

کرده بودم  یبود که سع یو بعد از شب تولد همون گردنبند دمشید یکه نم ییروزها یام تو یدلخوش تنها
 یساعت کیز خواب خوشحال بودم. شب ها قبل ا یمانع ام شده بود حساب نیکه حس نیبهش پس بدم و از ا

 ی. عذاب مذاشتمیم هم یپلک رو یقطرات دلتنگ ختنیو فرو ر الیفکر و خ یزدم و بعد از کل یرو بهش زل م
 .سرشارش پر شده بود یرو که ماالمال قلبم از دوست داشتن ب یدادم کس یو عذاب م دمیکش

 یاون چند روز از زنگ زدن ها یکه تو یناشناس یزنگ خورده بود و باز هم همون شماره  یام چند بار یگوش
از  ایکه گو قهیحرف بزنه بعد از چند دق یکه کلمه ا نیزد و بدون ا یشده بودم. مرتب زنگ م یعاص ادشیز

 !کرد یکرد و بوق اشغال گوشم رو پر م یشد قطع م یمن مطمئن م یصدا دنیشن
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آشکارا  یها یژگیاز و ییپروا یها نبود و ب یپنهون کار نیباشه اما نه اون اهل ا ربدیه دیکردم شا یفکر م یحت
 .و بارزش بود

سالن  یکه تو ینیدست گرفتم و به حس یبه سمت سالن قدم برداشتم. کوله ام رو تو یسنگ یپله ها یرو از
انداخت جواب سالمم رو داد و  یپاش م یکه پاش رو رو ینشسته بود سالم کردم که با حرکت سرش، در حال

 «.یخسته نباش»گفت: یبا لحن آروم

گذشت که سامان  نیرو به حرف و حال و احوال با حس یا قهیحوصله بود درست مثل من. چند دق یهم ب اون
 «؟یاومد ریقدر د نیسالم چرا ا»اومد. بهش سالم کردم که گفت: رونیاز اتاق ب

 .دست جا به جا کردم یام رو تو کوله

 .شد ریکم د هی نیاومدم واسه هم ادهیپ-

 .نشست نیمبل کنار حس یرو

 .میمنتظرت بود-

 !منتظر من؟-

قراره امشب  ،یاومده مرخص یمرتض»رفتم و نشستم که گفت: ن،یکنجکاو به حس یگفت که با نگاه ها یا آره
 «.میمنتظر تو بود م،یشام بخور رونیب میبر یبا بچه ها همگ

خواست بهم بفهمونه که  یانداخت و منگاه کردم که چشم و ابرو باال  نیبه حس یهم شاک یخورده و کم جا
بابا و مامان »بود برداشت و بعد از خوردن چند قلپ در ادامه گفت: زیم یرو که رو یآب وانی. لرهیتقص یاون ب

 «.رونیب میکه بر میاشتهمه دعوت بودن اما ما ها خودمون قرار گذ د،یعمو حم یهم رفتن خونه 

اما... اما من »دست، گفتم: یدر پنهون کردنش داشتم و با فشرده کردن بند کوله ام تو یکه سع یاسترس با
 «.امیتونم ب ینم

 .نگاهم کرد متعجب

 ...چرا؟ نکنه به خاطر مرتض-

 .نگاهم شد رهیخ یسراسر جد یا افهیرو خورد و با ق حرفش

به روال سابقش برگرده  دیبا زیمه چه یخوام ازش فرار کن ینم گهیتموم شده، د گهیسوگند اون موضوع د نیبب-
 .گم یم یکه چ یدرک کن دوارمینبوده، ام یزیکه انگار که اصالً از اول هم چ یطور

 .زدم یحس یرمق و ب یب لبخند

 .گفتم نیهم یشدم واسه  داریزود ب یلیکم خسته ام چون صبح خ هینه... خب آخه -

 .به ابروهاش انداخت یاخم

 .تونم تنهات بذارم یبعدشم نم یایاون ما رو هم دعوت کرده بده اگه ن ستین یخوب یبهانه -
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 .بعد از اون لحن محکم و قاطع اش از جاش بلند شد و

 .میزود آماده شو که بر یلیحاضر شم تو هم برو و خ رمیم-

 .به اتاقش رفت و

که  یجاش بلند شد و در حالنگاه کردم و از جام بلند شدم که اون هم از  نیبه حس تیرفتن سامان با عصبان با
 «منه؟ ریتقص یکن یچرا فکر م»و آروم گفت: دیکرد به سمتم چرخ یم یبه اتاق سامان نگاه

 یمگه نم یمن و اون و با هم رو به رو کن یخوا یچرا همش م ؟یراه انداخت هیچه بساط نیا»تر گفتم: آروم
کار  نیچرا ا م،یش یم گهیهر دفعه چه قدر باعث عذاب هم د ینیب یشه، مگه نم یهر دفعه اوضاع بدتر م ینیب

 «ن؟یحس یکن یو م

 .زد یتلخ لبخند

نکنه  هیهمه مخالفتت چ نیا لیا... اصالً دل ست،یسوگند اون حالش خوب ن ،یدیند ربدویپس حاال و روز ه-
 ست؟ یبه خاطر مرتض

 .هم فشردم ینگاه کردن به اتاق سامان دندون رو با

 .شنوه یم آروم تر االن سامان مک هیشه  یم-

 ؟یکن یم تشیقدر اذ نیپس بگو چرا ا-

 رم،یبگ دهیو نادتونم سامان یتونم، نم یمن نم»آب دهنم گفتم: دنیهم مشت کردم و بعل یهام رو تو دست
 «.که بهش دادم یرو اون هم بعد از اون جواب یمرتض یو قبالً هم بهت گفتم و حت نیا

 به خاطر سامانه؟ شترشیب نایا یهمه  یعنی-

 .کج زد یلبخند

 !ستین یکم لیدل-

 .کمرش زد و به سمت صورتم خم شد یدستش رو رو هی

 «.یش یو حاضر م یریاالن م نیسوگند هم-

 «.اصرار نکن امیگفتم که نم»گفتم: لجوج

چرا  دم،یاجازه رو بهت نم نیاما من ا»پر خط و نشونش گفت: یپر غضبش نگاهم کرد و با لحن یچشم ها با
 «؟یدیچرا زجرش م یکن یم میو ازش قاقدر خودت نیا

 .دمیعجز نال با

 .شه یکار کنم نم یخوام زجرش بدم اما چ یمن نم-
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خواهش  نتتیداره که بب ازین یلی... لطفاً، امشب خایب»رو ساکت شد و با لحن پر التماسش گفت: یا قهیدق
 «.کنم یم

رفتم که با گذشت  یاتاق راه م یبه اتاقم رفتم. کالفه و مردد تو یبگم بعد از نگاه یا گهید زیکه چ نیبدون ا اما
 یدستش م یدسته چرمش رو رو یِ که ساعت مچ یرفتم. در حال رونیسامان صدام زد. از اتاق ب قهیچند دق

 .بست متعجب نگاهم کرد

 !یاِتو که هنوز آماده نشد-

 .دندون فشردم ریرو ز لبم

 .امینماما من که گفتم -

ً »گفت: میمال یتشر با  «.سوگند لطفا

 .هم مداخله کرد نیحس

 .سوگند، برو گهیبرو د-

ازم خواهش کرده بود که امشب  امیپ یبالفاصله برام اس ام اس زد. تو نیبه ناچار به اتاقم برگشتم که حس و
 !خواد با سامان حرف بزنه یکه م نیرو حتماً باهاشون برم و ا

انگشت  دنی. دست به کار شدم و با کشدیمثل برق گرفته ها شدم و رنگ از چهره ام پر آخر یخوندن جمله  با
پر اضطراب  قهینگه. بعد از دق یزینکنه و به سامان چ یبراش نوشتم که کار عیسر یلیخ د،یصفحه کل یهام رو

 :جواب داد که نوشته بود

 «.باهاش حرف بزنم گهیموضوع د هیخوام درمورد  یراحت و م الیخ»

 ً رو  رونیکه ب یباز کردم و در حال مهیاوردم و به طرف در رفتم. در رو تا ن یسر از کار و حرف هاش در نم واقعا
 ربدیکردم. سامان از حال ه زیخواد به سامان بگه گوش ت یم یکه چ نیحرف هاش و ا دنیشن یزدم برا یم دید

 .ستیهم در جواب گفت که بد ن نیکه حس دیازش پرس

 نگفت؟ یزیچشه؟ بهت چ یدی:نفهمسامان

 !گه یگه به من م یبه تو نم ی:قبالً هم که گفتم وقتنیحس

 .شد یم دهیکالفه سامان که صدا دار شن نفس

 !دادن یاومده؟ چه قدر زود بهش مرخص یک یمرتض یراست-

 دش؟یمگه امروز ند شب،ی:دنیحس

 .دمیرو هم ند ربدیه ی:نه حتسامان

رو  یهفته ا کیبهش  گهیحال بوده د ضیکم مر هی ایمامانشه و گو ییپادگان دا سیکه رئ نی:مثل انیحس
 .کم حال و هواش عوض بشه هیداده که  یمرخص
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آخر هفته  یراست»ربط گفت: یباره و ب کی نیکه حس نیپر از دلهره تا ا یرو سکوت بود و لحظات یا قهیدق چند
 «گه؟یتو رو هم دعوت کرده د نمیست، بب یمصطف هیعروس

 :سؤال کرد یپرسش

 ؟یکدوم مصطف-

 .که شیشناس یداره، م نیماش شگاهینما ربدیه کی:همون که باالتر از بوتنیحس

 .:آهان آره با داداشش دوستمهسامان

. کف دو دستش رو بهم مالوند و دمیفهم یاون بحث رو نم دنیکش شیبودم و متوجه منظورش از پ جیگ
 «.یجوابش رو نداددعوتمون کرده، گفت بهت زنگ زده اما »گفت:

 .سر کالس بودم اون موقع دیدونم شا ی:نمسامان

 !بود یاوردم اما واقعاً هدفش از اون حرف ها چ یسر درنم نیگنگ حس یهم از حرف ها یذره ا یحت

 «شده؟ یحاال بگو داماده ک»گفت: جشیمه شیکه با لحن کم ب دمیرو شن نیحس یبعد باز صدا یلحظه ا و

 :دیمتعجب باز پرس سامان

 ه؟یداماد مگه ک-

ابروش  یمبل جا به جا شد و با عوض کردن حالت نشستنش گوشه  یکم رو هی نیکردم. حس ینگاه م بهشون
 .خاروند چشیرو با برداشتن سوئ

 .شده نایخواهر محسنه، داماد محسن ا-

 «منظورت کدوم محسنه؟»از اندازه گفت: شیب یدونم چرا اما سامان با تعجب ینم

 .گم همون که همش باهاشه یم شویش قیرف گه،ی:محسن دنیحس

 .مبل ابرو بابا انداخت یدسته  یو گذاشتن دستش رو یشتریتعحب ب با

 !نه بابا-

 .تفاوت رفتار کنه یکرد ب یم یبود و سع الیخ یب نیحس لحن

اما جرأت بهم گفته بود  ییزایچ هی یدونستم چون مصطف یجالب بود. البته از قبل م یلیمن که خ یآره واسه -
هم واکنش  یلیخ دیمحسن فهم یکرد به محسن بگه، باالخره حرف پونزده سال رفاقتشون وسط بود اما وقت ینم
 .نشون نداد یتند یلیخ

خواست  یشده بودم مثالً با اون ترفند م نیحس یحرف ها یلبم نشست تازه متوجه  یگوشه  ینیغمگ لبخند
تو فکر تو هم  یشد رفت یچ»گفت: نیرو باز ساکت شدند که حس یا قهیحرف دل سامان رو بفهمه. چند دق

 «نه؟ یتعجب کرد
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 :لب زد جشیلحن گ با

محسن نگاه  یروش شده تو رو یاصالً چه طور یمصطف نیچون واقعاً دور از تصورم بود آخه ا ،یلیخب آره خ-
 !رو بگه یزیچ نیکنه و همچ

هم  نیشد. حس یام خارج م ینیام از ب نهیس یقفسه  به یبعد از فشار یسامان نفسم به تند یهر جمله  با
توش نشون بده  شتریرو ب یالیخ یکرد ب یم یکه سع یجلوه دادن ماجرا داشت و با لحن یدر عاد یچنان سع

 یم ییحرفا هیکرده،  یاشتباه رهم شدن اصالً چرا روش نشه مگه کا لیخوبه که تازه فام»کرد و گفت: یخنده ا
 «!ها یزن

 .داد هیمبل تک به

 یهمش خونه  نایکنم روابطه شون بتونه مثل قبل باشه، آخه ا یندارم فکر نم یدونم من که حس خوب ینم-
 !سفره هیاونا بزرگ شد سر  یخونه  یتو یتونم بگم مصطف یبودند و م گهیهم د

 «داره آخه؟ یچه ربط»معترض در جوابش گفت: نیحس

 یجرأت نیبعد اون همه رفاقت به خودش همچ یرو درک کنم چه طور یتونم مصطف ی:خب چون اصالً نمسامان
 !قبول کرده یداده اصالً محسن چه جور

 .نکرده بود یکار اشتباه یبرخورد کرد، چون واقعاً مصطف یمنطق یلی:محسن خنیحس

 یمن جا یدونم ول ینم»گفت: یگوش یشدن به صفحه  رهیو با خ دیکش رونیب بشیج یاش رو از تو یگوش
 « ...با قتیرف نیتر یمیذاشتمش کنار آخه فکر کن صم یبودم قطعاً م یطفمص

 «.رهیاصالً تو کتم نم»رو خورد و در ادامه گفت: حرفش

خط  هیپر استرس و  ییمشوش و لبخند ها یسامان کنف شده بود، با چهره ا یاز حرف ها یکه حساب نیحس
 «.با نظرت مخالفم یول»گفت: ونیدرم

 .پاشد یباره از رو کی ن،یاون حرف حس با

 .شد ریپاشو بابا د یتو نخ محسن و مصطف یخوان بکنن، تو چه رفت یم یاصالً به ما چه مربوطه هر کار-

 هیمن  نیبب»اش زنگ خورد و رو به سامان گفت: یگوش نیحرف دوباره من رو صدا زد که حس نیبعد از ا و
 «.انیوم رستورانه، فقط زود بکه کد یدون یم د،یایبرم شما خودتون ب دیدارم با یکار

 .امیم گهیکم د هی:باشه تو برو ما هم سامان

باره باعث سر دردم  کیو  شدیم دهیمغزم کوب یتو نیضرب دار و سهمگ ییسامان مثل ضربه ها یها حرف
 .شده بودند

بردن اون رنگ  نیاز ب یکالفه و دلواپس بودم. برا یگرفته به ناچار آماده شدم. حساب یو حال شونیپر یفکر با
. دمیگونه هام کش یهدف رو یب نه،یآ یمسخ تو یرژ گونه رو با حالت ینشستم و فرچه  نهیآ یجلو یدگیپر
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صفحه تماس  یانگشتم رو دنیکش باهل دادم و  رونیزنگ زد. نفس پردردم رو به ب نیهمون لحظه بود که حس
 :گفتم که گفت ییبر قرار شد. آروم الو

 .خب گهید یایسوگند م-

 :پر غمم زمزمه کردم یصدا با

 .امیآره م-

 ه؟یطور نیصدات چرا ا-

 .ستین یزیچ-

 .رو مکث کرد قهیدق

 سامانه مگه نه؟ یبه خاطر حرفا ،یدیرو شن زیپس همه چ-

 .حرف هام آروم نشست نیب یبغض

 ...شه یبهت که گفته بودم نم-

 یاندازم و مزه  یموضوع رو وسط م یجور نیگفته بودم که ا ربدیداشت، به ه تیکه بهش گفتم واقع یزایچ-
 .بگم. ببخش تو رو هم ناراحت کردم یدونم بهش چ یفهمم اما االن نم یدهن سامان رو م

 .حس یبودم و ب مسخ

 ...سیمهم ن-

 .نمتیب یخب، م یلیخ-

دربان به طرف بچه ها که  ییو خوش آمد گو یو بعد از عبور از ورود میشد ادهیپ یکیرستوران بزرگ و ش یجلو
دستپاچه  یبعد از نگاه دنمیافتاد با د ی. سالم کردم که چشمم به مرتضمینشسته بودند رفت یبزرگ زیدور م

 گهیهم د یا هیثان یاز دست دادن دبه سمتش رفت و بع نشیسر و سنگ شیکم و ب یسالم کرد. سامان با رفتار
 .شده بود دهیو تک فیهم نح یکه البته بد هم نشده بود، کمبود  دهیرو بغل کردند. موهاش رو از ته تراش

 هیهم حضور داشت. رو به بق دیمج مینامزد مر یشگیهم بودند و عاله بر اون ها و جمع هم ربدیو ه نیحس
که نشستم  نیرخساره رفتم و کنارش نشستم. هم یبا اشاره  یسالم کردم و بعد از حال و احوال کردن معمول

 «ن؟یکرد ریقدر د نیچرا ا»گوشم گفت: یآروم تو

 :قرار دادم و من هم با لحن آروم جواب دادم زیم یرو رو فمیک

 .و سامان اومدم وگرنه قصدش رو نداشتم نیو به ناچار به خاطر اصرار حس امیخواستم ب یچون نم-

 چرا؟-

 .حوصله بودم یب
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 .میزن یبعداً حرف م-

 نا؟یاوم... نکنه به خاطر وجود م-

گرفته بود، اون  افهیهم برام ق یکه حساب یقابل تحملش درحال ریغ ینگاه کردم که با چهره  نایاون حرف به م با
 .حق به جانب و طلبکار روش رو برگردوند یهم مثل آدم ها عیسر یلینشسته بود و خ زیور م

 .ازش گرفتم نگاه

 .هوجود دار  نایم یاز مسئله  یمهم تر یلیخ یزای! االن چیگ یم یچ-

 .آها پس بعداً بگو-

 ن؟یکارا کرد یچه خبر چ دیاز سع یراست-

 .دیذوق لبش رو به دندون کش با

 .یگفتم از االن آماده باش ستیهم دور ن یلیکه خ میکن نییتع ینامزد یرو برا یخیتار هیقراره  گهید یچیه-

پاش بود محکم فشردم. بچه ها گرم حرف شده بودند و مدام  یبهش زدم و دستش رو که رو یرمق لبخند یب
متانت خاص خودش رو داشت  شهیکه مثل هم یرو به مرتض نی. حسدندیپرس یم یاز مرتض یدر مورد سرباز

 «چه طوره خوبه؟ یسرباز نمیبگو بب»کرد و گفت:

 .زد یآروم پلک

 .گهید میگذرون یم یه-

 «.یغر شدال یول»اش کرد و گفت: یبررس یکم سامان

 .کرد دییهم حرف سامان رو تأ زهره

 سخته نه؟ یلیخ رمیبم یآره اله-

 «!باشه یتا سخت از نظر تو چ»و دو جواب گفت: دیخند یمرتض

 ییخدا»به ستوه اومده گفت: یبودمش با خنده و حالت دهیشد که ند یوقت هم م یلیکه خ م،ینامزد مر دیمج
 «.ماه باز خوبه کمش، کردن برام جدهیاون ه یشد تو دهیمن که امونم بر اره،یسخته پدر در م یلیخ

 «.میرفت یشد ما دخترا هم م یخوبه کاش م یلیکه خ یسرباز یول»با ذوق بهش نگاه کرد و گفت: میمر

 زد یچشمک زهره

 .جذاب باشه یلیآره فکر کنم خ-

 .زد یاز حرف شون تک خنده ا نیحس

 .نداره ها گفته باشم نایلوکس ا شگاهیخانوم اون جا پاساژ ماساژ و آرا میمر ن،یزن یحرفا رو م نیکه ا نینرفت-
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 :ادامه داد یرو به مرتض یبا چشمک و

 .یکن یخالدونت احساس سوزش م هایکنن که تا هم ف یهم با آدم م یکار-

 ید. لبخند روگفتن یم یزیچ هیخنده و همچنان بحث ادامه داشت و هر کدوم  ریزدند ز یاون حرفش همگ با
دستش رو هم  هیچرخونده بود و  نیاش رو کج و رو به حس یشد. صندل دهیماس ربدیلبم با نگاه کردن به ه

رفت، بنظر که خوب  یماش ور  یکه با گوش زیم یاش هم رو گهیدست د هیاش گذاشته بود و  یشونیپ یرو
 :گوش رخساره گفتم یاومد. تو ینم

 «باز؟ چشه»

 .انداخت ربدیبه ه یواشکی نگاه

 .دونم ینم-

 :به غم نشستم کنار گوشش لب زدم یدل و دماغ و صدا یب

خواد امشبم کوفتم کنه، درست مثل شب  یم هیمدل نیهم امیکنه آخه، هر وقت من م یم یجور نیچرا ا نیا-
 .تولدم

 . باال پروند ییابرو

 !سوخت چارهیب نیا یباالخره، تو دلت واسه  هیچ-

 .پر درد نگاهش کردم یلبخند با

 .هیطور نیا یکشم وقت یسوزه رخساره، عذاب م یدلم نم-

 .گفت ییبابا یا کالفه

 :دیشده بود پرس ییکه حالش، حال تابلو ربدیزدم که سامان رو به ه یرخساره حرف م با

 چته تو؟-

کم  هیفقط  ستین یزیچ»داد گفت: یاش بود و آروم آروم ماساژش م یشونیپ یکه هنوز هم دستش رو ربدیه
 «.سردرد دارم

 ...یخوا یم ؟ی:مطمئنسامان

 «.شم یبه صورتم بزنم بهتر م یآب هی رمیم ستین یازین»نذاشت ادامه بده و با بلند شدن از جاش گفت: اما

 «ام؟یمن همراهت ب یخوا یم»نگاهش رو به سمتش باال گرفت و گفت: سامان

 .باال پروند ییپر اخمش ابرو یچهره  با

 !یکن یقدر شلوغش م نیتونم چرا ا یخودم منه -
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 «.یایاما خوب بنظر نم»حرف سامان گفت: دییهم در تأ یمرتض

 «.گفتم که خوبم گهیاِ بسه د»گفت: یرو به سامان و مرتض یتشر با

 یامیگرفته بودم براش پ زیم ریرو ز یکه گوش یکردم و درحال ینگاه م نیبا اون حرف از مون دور شد. به حس و
 :فرستادم و نوشتم

 «بهش؟ یگفت یشده باز؟ چ یچ»

 :جواب داد که برام نوشته بود قهیبعد از دو سه دق و

بهم  یحساب دیشن یسامان رو بهش گفتم وقت یاصرار کرد، مجبور شدم و حرفا یلیخواستم بگم اما خ ینم»
 «.ختیر

 :کردم پیبراش تا یتند و عصب تند

 «.نیحس یگفت ینم طیراش نیا یکاش تو ؟یچرا بهش گفت آخه»

 :دیشده بود آروم کنار گوشم پرس نیمرموز من و حس ینگاه ها یکه متوجه  رخساره

 ه؟یچ ایاس مس باز نیا ی هیقض ن؟یکن یکار م یچ-

 :تر جواب دادم آروم

 .نگرانشم رخساره یلیخ دمیازش پرس ربدیدرمورد ه یچیه-

کردم. رخساره که  یم یمغموم مدام با انگشت هام باز یاز رفتنش گذشته بود و با استرس و حال قهیدق چند
تو چته؟ چرا »اورد و گفت: کمیمن کالفه شده بود، سرش رو باز نزد یو اون هم از کالفگ دید یحالم رو م نیا

 «؟یمثل مرغ سر کنده شد

 .نگرانم نگاهش کردم یچشم ها با

 کنه؟ یم یطور نیتحمل ندارم آخه چرا با خودش ا گهیکجا رفت؟ رخساره د-

 .کرد زیر یچشم

 ؟ینگران ش-

شد و با جا به  ریلباسم سرا ز یباره با برخورد دست رخساره رو کی موناتیل وانیبزنم ل یکه حرف نیقبل از ا و
نگاه ها به  یمانتوم با نوک انگشت، از جام بلند شدم که همه  یام و باال گرفتن لبه  یصندل یجا شدن از رو

زد از جاش بلند شد و  یم یزیچشمک ر همکه ب یکردم که رخساه درحال ینگاه م . به لباسمدیسمت من چرخ
 «.خوام اصالً حواسم نبود یمعذرت م یوا»گفت: یالک ییها یبا نگاه کردن به لباسم و با ادا

 «.شد یچ نیبب یوا یا»کرد و گفت: یهم نگاه میمر
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خب گفتم که »به رخساره نگاه کردم که گفت: تیمشغول پاک کردن مانتوم شد. با عصبان یبا دستمال زهره
 «.حواسم نبود

 .رستوران برم یبهداشت سیکردنش به سرو زیتم یاز خواست برا یهم با اشاره ا سامان

 یلیخانم ها خ یِ بهداشت سیبه سرو دنیکردن مانتوم از بچه ها دور شدم. با رس زیتم یزهره تشکر کردم و برا از
 سیکردم و به سمت سرو یاومدم. چپ و راست رو نگاه رونیب ییاز دستشوکردم و  زیلباسم رو تم عیسر

کرد و باالخره  یبهم نگاه م هوت. مات و مبدمیخودم د یرو جلو ربدیرفتم که همون لحظه ه ونیآقا یبهداشت
 «؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا»با بهت گفت: یا قهیبعد از دق

 :دمیغم آلودم با نگاه کردن بهش سر کج کردم و پرس یو با صدا دلواپس

 چته تو؟-

 .فوت کرد یزد و نفس یپلک خمار یاون پرسشم با آشفتگ با

 .شو الیخ یامشب اصالً حوصله ندارم سوگند ب-

 :دمیلب ورچ دلخور

 ...که چت شده نمیخواستم بب یخواستم... م یمن فقط م-

 .زد یتلخ لبخند

 احمقاست؟ هیمن شب ی افهیق نمی! ببینگو که نگرانم شد-

 :از حرفش اسمش رو زمزمه کردم دلخور

 !ربدیه-

 هان؟ ؟یچ ربدیه-

 ؟یکن یکار و م نیچرا ا-

 «کدوم کار؟»صورت پر اخمش نگاهم کرد و گفت: با

 .یکن یکار رو م نیا یکه دار ییتو نیاما االن ا رمیگ یبرات گارد م یگیبهم م شهیهم-

 ینیب یم یطور نیو امن یوقت یعنی ارمیاصالً سر از کارات در نم»نگاهم کرد و با لحن پر شماتتش گفت: کالفه
 «شه؟ یدلت خنک نم یش یخوشحال نم

 :ام لب زدم دهیلرزون و نگاه رنج یچونه  با

 ...یانصاف یب یلیخ ربد،یه یانصاف یب یلیمن! خ-

 یو فرو کردن دستش تو یبه چپ و راست با عجز و درموندگ یساکت بود و با برداشتن چند قدم یا قهیدق چند
 :سر به چپ و راست تکون داد شونش،یپر یموها
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کنم؟ خدا لعنتم کنه، خدا لعنتم  یکار م یدونه داداشم چ هیخوره من... من دارم با  یاز خودم حالم بهم م-
 ...کنه

 خوامیمن نم فتاده،ین یاتفاق چی... هنوز هم هه.»تر شد و ناراحت از لحنش گفتم: ریکه زد بغضم گلو گ یحرف از
 « ...به خاطر من با سامان

 :اش لب زد انهیزدن برام سخت بود. با لحن دلجو حرف

 .نبود نیمنظورم ا-

که دست هاش رو به کمر زده  یام سر خورد. درحالگونه یاشک تلخ و پر درد رو یگرفتم. قطره ها نییرو پا سرم
 گهیتو، سامان... سوگند د یکرد، رفتارا فیبرام تعر زویهمه چ نیحس ست،یدست خودم ن»گفت: یبود با کالفگ

 «.کشم ینم

 .دیتو موهاش کش یو کالفه دست یعصب و

 !؟یچه طور میدیجا رس نیبه ا یاصالً چه طور-

عذابش شده قدر باعث  نیکردم، چه طور ا یکار م یکردم، من داشتم با اون دو تا چ یخودم رو سرزنش م مدام
 !...بودم چه طور

 یرو یرارادیکردم اشک هام ناخواسته و غ یبهش نگاه م یو سرم رو باال گرفتم. وقت دمیکش ینفس سخت
هوا  یب یهم گذاشت. فکر یلحظه چشم هاش رو رو هیاشکم  یقطره ها دنیشدند که با د یم ریصورتم سرا ز

اون عذاب نجاتش بده،  ازتونست  یم دیکه شا یگرفته بود؛ تنها راه و چاره ا دنیسرم چرخ یرحمانه تو یو ب
 ...بار مردن و زنده شدنم سخت بود اما مجبور بودم کی ی یکه گفتنش به اندازه  یفکر

 :و با فرو دادن آب تلخ دهنم سخت لب هام رو تکون دادم دهیبر دهیبر

 ...خوامیازت م یزیچ هیم... من -

 زشیدندون فشردم تا باز ر ریو کنار چشمش، نگاهم کرد. لبم رو ز یشونیشدن خطوط پ قیعمبا  پرسشگرانه
 .اشک حرف زدن رو برام سخت نکنه

همه مون بهتره، من  یواسه  یطور نیا یعنی... نهیاما، اما تنها راه چاره هم ه،یدونم که خود خواه یم... م-
 ...ت... تو و سامان

 :دیاش نگاهم کرد و نگران پرس نانهیب زیت ینگاه ها با

 ؟یچ... چه راه-

بستم  یکه چشم هام رو م یدرحال هیتونستم مقاومت کنم و با گر ینم گهیسخت بود و د یلیبرام خ گفتنش
 زیجا دور شو... بجون عز نیمدت از ا هی... یجا برو... برو و فراموشم کن...  نیاز ا»مشت گره کردم و گفتم:

 «.وعذاب نی.. برو و تمومش کن ا.دمیکَست قسمت م نیتر

 :هام زمزمه کردم قهیشق دنیکش ریت با
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 ....ببخش ربدیو هببخش من-

غم گرفته و در مونده اش گوشم رو پر  یچشم هام سوق داد. صدا یباز کردم. عاجزانه چشم هاش رو تو پلک
 .کرد

 چه چه طور؟ ؟هان؟یبگ یزیچ نیهمچ یتون یچه طور م-

 .نهیراهش هم ببخش من و اما تنها-

 یتونم، چه طور ینم ییکَسم که خوده تو نیتر زیبجون عز»گفت: نیچشم هام تلخ و غمگ یزل زدن تو با
برم که تو توش  ییجا یکردم اما نشد... چ... چه طور یحد عاشقت نبودم سع نیفراموشت کنم قبالً که تا ا

که از  یاشم کس گهید رفط هیو  ییش توطرف هی ش،یشه... نه راه پس دارم نه راه پ ی... نمیکش ینفس نم
 یقدر عاجز و نا توان نبودم، کم اوردم بد جور نیوقت ا چیشم. ه یم وونهیتره، سوگند دارم د زیجونمم واسم عز

 «.هم کم اوردم

کنم نه تو رو نه سامان  تتیاذ گهیخوام د یمن نم میدیرو عذاب م گهیهم د میشه ما فقط دار ینم میطور نیا-
 .و... برو

چه  ،یخود خواه یلیدندون هاش تکون داد و شماتت گر گفت:خ دنیلب کش یاون حرف سرش رو با رو با
اون قدر عاجزم که  نم،یب یرو نم یزیو چ یکه من به جز تو کس یدرحال ،یباش رحمیقدر ب نیا یتون یم یطور
 عذاب بکشم؟ الیاز فکرو خ ایاز دوست داشتنت لذت ببرم  دیدونم با ینم یحت

 .بد تر نشه نیاز ا خوامیمن فقط م-

 «.خوام بهت گوش کنم ینم گهیبرو، د»هم و گرفتن نگاهش گفت: یتر کرد و با فشردن دندون هاش رو یلب

بست به  یکه چشم هاش رو م یدستم گرفتم. درحال یدستش رو تو ینفس دنیخواست بره که با کش یم و
 «.وگند، نکنکار رو نکن س نیبا من ا»لب تکون داد و گفت: یسخت

 .صورتم رو سوزوند اشک

 .پس به حرفام فکر کن نمتیبب یجور نیا گهیخواد د یدلم نم-

باره  کیبهم وصل کردند چون تمام بدنم  یقو یهام از حرارت دست هاش داغ شده بود و انگار که ولتاژ دست
نرم و لمس کردن پوستم، آروم دستش رو از دستم  یگر گرفت. صدا دار آب دهنش رو قورت داد و بعد از فشار

 .و رفت دیکش رونیب

کردم. باز باعث عذابش شده بودم؛ باعث  هیتک واریهمون حال مسخ به د یرو تو قهیچند دق ربدیرفتن ه با
مردونه اش  یکه حسرت گرفتن دست ها یانداخت، کس یابرو هاش گره به کار هام م یکه گره  یعذاب مرد

گره  یشد. با مشت ها یسوخت و جزغاله م یاون شعله ها م ونیم فمیبه دلم انداخته بود و قلب نح شیآت
رمق بودم و  یقرار دادم. ب نیو خودم رو مورد لعن و نفر دمیکوب یپشت سرم چند بار واریشدم، کم ضرب به د
بچه ها  شیکردم. دوباره پکم خودم رو مرتب  هیبه صورتم زدم و  ی. آبستادمیا نهیآ یسر درد داشتم. جلو

 !پس کجا رفته بوده د،بو ومدهیهنوز هم ن ربدیبود اما ه بیبرگشتم. عج
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شام آماده کرده بودند. نشستم که  یرو برا زیدور زدم اما نه نبود. م ربدیه یچشم اطراف رو در جست و جو با
 «.دنبالت امیخواستم ب یم گهید یکرد ریچرا د»زهره گفت:

 .دیکم طول کش هیکردن لباسم  زیتم-

 «؟یدیو ند ربدیه»کرد و گفت: یهم نگاه سامان

 .باال انداختم یا شونه

 .ن... نه-

 «.بهتره برم دنبالش»شد و گفت:  زیخ میاش ن یصندل یاون حرفم رو با

 :اون ور تر، گفت زیبا اشاره ابرو به چند م یخواست بره مرتض یکه م نیهم و

« ِ  «.اونا هاش ا

 زیآخه با اون م یزنه، ول یحرف م ییجلو زیکه داره با اون پسره سر م نیاما مثل ا» در ادامه با تعجب گفت: و
 «کار داره؟ یچ

که  یکس زیم یشد. دستش رو رو دهیاشاره داده بود کش یکه مرتض ییاون حرف نگاه ها همه به سمت جا با
 یبود که داره بحث م نیا هیشب شتریته بود و بصورتش رف یهم تو یزد گذاشته بود و حساب یباهاش حرف م

 !که حرف بزنه نیکنه تا ا

زنه که انگار داره جر و بحث  یحرف نم»گفت: اشیو لحن شاک تیموضوع شده بود با عصبان نیمتوجه ا نیحس
 «.وونهیکنه پسره د یم

تا  مشیاریب میآره فکر کنم، پاشو، پاشو بر»بهتر گفت: یبررس یبرا یحرفش و سر سر کردن دییهم با تأ سامان
 «.دردسر درست نکرده

رو که باهاش حرف  یزیم ،یبعد از داد ربدیآن ه کیاز جاشون بلند شند  نیکه سامان و حس نیقبل از ا اما
زد.  یکرد حمله ور شد، بشدت و با حرص کتکش م یکه با هاش بحث م یو به طرف پسر ختیزد و بهم ر یم
به طرفش رفتند.  عیرس دیو مج یطور مرتض نیو هم نیکه سامان و حس میکرد یمه مات و مبهوت نگاه مه

 یاز ترس زدند. حساب یمختصر غیهم ج یهاشون بلند شده بودند و عقب رفته بودند، چند نفر زیهمه از سر م
دادم. تپش قلب  یفشار م یدست گرفته بودم و با نگران یبودم و با وحشت محکم دست رخساره رو تو دهیترس

هم  هیبردند و بق رونیاون پسره رو از رستوران ب یبودند. چند نفر دهیترس یگرفته بودم و دخترا هم هم حساب
 ریمد قهیکردند و بعد از چند دق یرو آروم کنند. کارکنان رستوران که شوکه فقط نگاه م ربدیکردند ه یم یسع

 «جا چه خبره؟ نیا»گفت: اشیو لحن سراسر شاک تیو با عصبان رستوران با اومدنش، به طرف سامان رفت

 یم یباقر یآقا»بود و همراه سامان کنترلش کرده بود، اشاره داد و گفت: ستادهیا ربدیکه کنار ه یبه نگهبان و
 «.دیرو خبر کن سیشه پل

 یاعتبار یو هم زمان کارت ها عیخوان، سر شیبا رفتن به سمت پ نیو حس یلحظه بود که مرتض نیهم یتو و
که دست  یدر حال نیقرار دادند. حس زیم یو اون ها رو رو دندیکش رونیکاپشن هاشون ب بیشون رو از ج
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زنگ  سیکنم به پل یخواهش م»کرد گفت: یرستوران گرفته بود و به آرامش دعوتش م ریمد یهاش رو جلو
 «.دیزنگ نزن سیاز اون، فقط به پل شتریب یحت میکن یم میخسارتش هر چه قدر که باشه تقد د،ینزن

کنترلش  یداشت و سامان برا یکرد که حال آشفته ا ربدیبه ه یآروم تر شده بود نگاه ایرستوران که گو ریمد
 یفرهمند هستند، قبالً با آقا یشناسم، پسر آقا یم وشونیا»دستش گرفته بود گفت: یبازوش رو محکم تو

 «.بودمشون دهیفرهمند د

 .پر اضطراب زد یلبخند نیحس

 .نیبله پسر آقا مهت-

ً ح»تکون داد و با تأثر گفت: یرستوان سر ریمد  یمرد محترم و متشخص یلیفرهمند خ یکردم آقا رتیواقعا
ً  یبه ما و رستورانمون لطف دارند تعحب م یلیهستند و خ  «!کنم واقعا

کم حالش خوب  هیرمنده اما امشب ش»و رنگ عوض کردن گفت: یشونیپ یبا گرفتن عرق پر شرمش رو نیحس
 «.خوام ینبود، واقعاً معذرت م

 نیمتشنج رستوران داشتند. حس یدر آروم کردن فضا یپر استرس بود و خدمه ها هم سع یدر سکوت رستوران
ً یزد و بنظر آروم تر شده بود. تقر یرستوران حرف م ریبا مد ها رفته بودند و کارکنان  یاز مشتر یسر هی با

خواستند که  یو ازشون م ردندک یرو که هنوز اون جا بودند به آرامش دعوت م ییرستوران هم همچنان کسا
داشت و نفس  شونیپر یآشفته و حال یکم آروم تر شده بود. سر و وضع هیهم  ربدی. هنندیهاشون بش زیسر م

اون وضع  یرو تو دنشیشدند. تحمل د یاش خارج م ینیب یپر خشم و تندش صدا دار از سوراخ ها یها
منقلب در  یرخساره گذاشتم، با حال یشونه  یهم سرم رو رو ینداشتم و با محکم فشار دادن پلک هام رو

آروم »در آروم کردنم داشت و کنار گوشم گفت: ی. سعختمیر یزدم اشک م یکه لباس رخساره رو چنگ م یحال
 «.شند یاالن بچه متوجه م زمیسوگند آروم عز ست،ین یزیچ گه،یباش تموم شد د

 :دیاز رخسار پرس ریمتح میهام شده بودند و مر هیو زهره متوجه اون حال و گر میبود و مر دهیفا یب اما

 کنه؟ یم هیسوگند چشه چرا گر-

 .دهیکم ترس هی زهی:چرخساره

 .دیشونه ام کش یبغل رخساره بودم دستش رو نوازشگر رو یدر همون حال که تو میمر

 .میشام کوفت کن میخواست یزهرمارمون کردن، مثالً م یو چه طورامشب نیبب نایدلم، اوف از دست ا زیعز یآخ-

مون اومدند. حال و داشت به سمت یجلو تر ازشون قدم بر م ربدیکه ه یکم بعد هر چهار تا شون در حال هی
مجدد اشک هام  زشیتا مانع از ر دمیلبم رو به دندون کش د،یکش یم ریت دنشیبود و قلبم از د یدنیروزش د

شون بود کمک کنند اما دست ختهیسر و وضعش بهم ر یکه حساب ربدیخواستند به ه یم یبشم. سامان و مرتض
 «.کنار دیخب بر یلیخ د،یولم کن»گفت: یرو پس زد و با تشر

 «.نیمگه؟ چه مرگت شده دوباره؟ برو بش یخل شد»پر حرص گفت: سامان
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با بهت  یو همگ میبود ستادهیو نشست. سر پا ا دیرو به صورت کج کنار کش یا یصندل هیبدون دخالت بق و
هم افتاده بودند و  رهنشیپ یاومد و دکمه ها یلبش خون م ی. از گوشه میفرو رفته بود ینیسنگ یفضا یتو

رخساره نفس  یو به خواسته  رهینگ امهیباره و سخت فرو دادم که باز گر کیبود. بغضم رو  ختهیبهم ر یحساب
تشکر دوباره مشغول حرف زدن شدند.  یرستوران رفتند و برا ریبه طرف مد یو مرتض دی. مجدمیکش یقیعم

برداشت  زیم یدستمال رو از رو یجعبه  نیکه حس میو همه ساکت بود میکرد یشوکه و بهت زده بهش نگاه م
 .طرفش گرفت

 .ادیگوشه لبت داره خون م-

کس جرأت  چیلبش رو پاک کرد. ه یگوشه  دیکش رونیرو از جعبه ب یخودش دستمال ن،یبا اون حرف حس که
 :دیازش پرس جیگ یو حالت یکرد. باالخره سامان با کالفگ یبه من هم نگاه نم یکرد باهاش حرف بزنه حت ینم

 ؟یشد آخه؟ چرا کتکش زد یچ-

 یمشکل یطور نیهم»رفت گفت: یهم م یخمارش رو یپلک ها کهیدرحال یخنث یو حال یالیخیکرد و با ب ینگاه
 «هست؟

 :هم فشرد یدندون رو یپر خشم نگاهش کرد و با لحن سرزنشگر یبا چهره ا سامان

تو  تیدرحد شخص نیاصالً ا ؟یکن یو دعوا به پا م یدیم ریگ هیپا به بق یسر و ب یالت و ب یچرا مثل آدما-
 جا؟ نیهست؟ اونم ا

 کهیهوم مرت»که انگار از کنترل خارج شده بود سر تکون داد و گفت: یو با حال دیخند یم تیکه با عصبان یدرحال
 «!یکنم، عذر خواه یخورده عذر خواه زشونیکه پام به م نیخواست به خاطر ا یازم م

 «.یکن یکار م یچ یدار یدون یتو زده به سرت نم»تر گفت: یبا اون حرفش عصب سامان

سامان ول کن تو رو »کرد خشمش رو کنترل کنه گفت: یم یکه سع یهم گذاشت و در حال یور یمحکم پلک
 «.نفر رو ندارم هیتو  یتاینصح یکه اصالً حوصله  یدونیقرآن، م

کم  هیو سر و وضعش رو  رهنیکه پ نیا یبرا نیزمزمه کرد. حس یاحمق یلب پسره  ریهم با حرص ز سامان
دستش رو مقابل  یتدافع یپر خشم و حالت ییو با صدا دیمرتب کنه به طرفش رفت که لجوج خودش رو کنار کش

 «.به من دست نزن»سپر کرد و گفت: نیحس ی نهیس

 .خب داد نزن یلی:خنیحس

که  یناگهان یمعده اش گذاشت و درد یبلند دستش رو ینفس دنیکه بعد از کش میهمچنان ساکت بود یهمگ
 نیاز جاش بلند شد، قصد رفتن کرده بود که حس یو باعث مچاله صورتش شد، به سخت دیچیصورتش پ یتو

نداد کمکش  ازهاج یخواست که عقب بمونه. حت نیحس یدستش جلو یشد اما با گرفتن دوباره  کشیبهش نزد
 یکه با دست رو یمون درحالبه سمت دنیرو برداشت که بالفاصله عقب گرد کرد و با چرخ یکنه و چند قدم

دنبالم راه  یکس»رستوران شده بود، گفت: یها یزد و باعث جلب توجه همون تعداد کم مشتر یضربه م ز،یم
 «!فتهین
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 یفشرده شده اش از درد، رو یو چهره  دشیبا لحن پر تهد یا قهیو بعد از دق دیچیباز هم از درد به خودش پ و
 :کرد دیحرفش تأک

 .دنبالم ادیبکه بخواد  یبه حال کس یوا-

دست و پا بسته  نیتونستم و ا یبکنم، نم یتونستم کار یکرد اما نم یم اموونهیتو اون حال داشت د دنشید
لحظه از  هی یکه برا یطور دمیبلع یرو م نمیسنگ یکرد و مدام و پشت هم بغض ها یم اموونهیبودنم داشت د

 :زد بیبهش نه . سامان از پشت سر با صداشدمیترس رمیکه غم باد بگ نیا

 .یشد وونهیآخه؟ تو کالً د نیپشت ماش ینیبش یخوا یم یچه طور-

 :دیکرد و با خشم غر ینگاه مین

 .شدم پس دست از سرم بردار وونهیآره د-

کاپشن چرمش رو برداشت و از رستوران خارج  یبگه با دراز کردن دستش به سمت صندل یزیکه چ نیبدون ا و
تو دخترا رو برسون »گفت: نیان بالفاصله سامان از جاش بلند شد و روبه حسشد. با خارج شدنش از رستور 

 «.نهیحال پشت فرمون بش نیتونه با ا ینم تیبرمش سوئ یخونه، م

غذا به  یبا پاکت ها دیو مج ی. مرتضمیرفتن شده بود یبعد از اون حرف بالفاصله رفت. ما هم آماده  و
 «.خونه میببر میریغذا بگ میگفت نیشام که نخورد»با اشاره به پاکت ها گفت: دیمون اومدند که مجسمت

 رونیاز بچه ها همراه رخساره از رستوران ب یکرد. بعد از خداحافظ میدخترا تقس نیبا اون حرف پاکت ها رو ب و
 .میو سوار شد میرفت نیحس نیو به سمت ماش میاومد

 یبهش م دینبا»جلو گفت: ی نهیآ یبا نگاه کردن از تو نیه حسداده بودم ک هیتک نیماش ی شهیو به ش سرم
 «.گفتم

 :دیپرس جیگ رخساره

 رو؟ یچ-

که  ییزایچ هی»هم گفت: یبا سرزنش کردن خودش و فشردن دندون هاش با حرص رو نیاون سؤال، حس با
 «.من شد ریگفتم، همش تقص یم دینبا

 «!شم یخب بگو متوجه نم»باز گفت: رخساره

االن اصالً  گهیسوگند خودش بهت م»حوصله و دمق گفت: یبهم نگاه کرد و ب نهیآ یهمچنان از تو نیحس
 «.حوصله ندارم

 .کنه یمتوجه نشدم که رخساره داره صدام م یو منگ بودم که حت جیقدر گ اون

 :سوگند با توام ها؟رخساره

 «.نگه دار، ن... نگه دار»گفتم: یفیضع یکردم، با صدا یم یاحساس خفگ نیماش یداشتم و تو جیگ سر
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 :دیسرش رو عقب چرخوند و با نگاه کردن بهم پرس رخساره

 ؟یشده؟ خوب یچ-

 :شد سخت لب زدم یاز گلوم خارج م یکه به سخت ییالتماس و با نفس ها پر

 .ت... تو رو خدا نگه دار ن،ین... نگه دار حس-

 :طرفم برگشت به یرو متوقف کرد. با نگران نیماش عیاون حرفم سر با

 تو؟ یخوب یشد یجور نیچرا ا هیچ-

 یلیبگم خ یزیکه چ نیحالت تهوع بهم دست داده بود و بدون ا جهینفسم بسته شده بود و همراه با سر گ راه
خم کردم  نییسرم رو پا یرفتم. با دل بهم خوردگ ابونیآبِ کنار خ یشدم و به طرف جو ادهیپ نیاز ماش عیسر

تونستم خودم و اون حالم رو  ینم گهیشده و به سمتم اومد. د ادهیتف تلخ نبود. رخساره هم پ هیجز  یزیاما چ
قورت  یبغل رخساره انداختم، به بغض ها یپخش شده بودم خودم رو تو نیزم یکه رو یکنترل کنم و درحال

ناباورانه  تیضعاون و یمن تو دنیهم به طرفمون اومد با د نیکردم. حس هیگر یها یدادم مجال دادم و ها
 «هو؟یشد  یسوگند چ»گفت:

 «.آروم باش قوربونت برم، آروم»گفت: نشیسرم رو نوازش کرد و با لحن غمگ رخساره

 .دمیو هق هق نال هیگر با

 ...منه... من ریمنه... ت... تقص ریهمش تقص-

 .سمتم خم شد ینفس کالفه ا دنینشست و با کش نیزم یزانوش رو یرو کهیهم با ت نیحس

 .نکن یجور نیبا خودت ا یکیشه نکن فدات شم، نکن حداقل تو  یسوگند بسه االن دوباره حالت بد م-

 :دمیاشک باز نال لیرو باال گرفتم و با س سرم

 ...من بود ریم... من... تقص-

دست  نی. صورتم رو بدیکش یم ریسوخت و ت یکردم. قلبم م یم هیتونستم حرف بزنم و فقط گر ینم گهید اما
 ...بغض شکستم و بغض شکستم یگرفتم و با عجز و ناتوان هام

بعد از  نیبود که راه نفسم باز شده بود. حس نیآروم ترم کرده بود و حداقلش ا یکم هیاون همه گر دیشا
حرکت کرد و رفت. با کمک رخساره تن  عیسر یلیپشت سر همِ سامان خ یرسوندن من و رخساره با تلفن ها

 یکردم و بغ کرده گوشه ا رترو کف سالن پ فمیبودند. ک ومدهی. مامان و بابا هنوز ندمیرنجورم رو باال کش
 .بغلم گرفتم. رخساره جلوم نشست ینشستم و زانوهام رو تو

 مگه نه؟ نیباهم حرف زد-

 .تکون دادم سر

 .اوهوم-
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 بود سوگند؟ یمنظورش چ نیحس ه،یچ هیقض-

 «.شه یشه، نم یکه نم نیتهش ا»لخ گفتم:بغض آلودم ت یچشم هاش نگاه کردم و با صدا یتو

 تیاذ شتریاما اون که داره ب رهیازت فاصله بگ یتو خودت خواست ،یکن یم یجور نیا نیکم آروم باش چرا ا هی-
 .شه یم

 رمش،یبگ دهیکنم ناد یم یکنارمه و سع یشم هان؟ وقت ینم تیپس من اذ»گفتم: میو لحن پر از دلخور هیگر با
... رخساره منم نمشیب یم یتونم از احساسم باهاش حرف بزنم و... وقت یدوستم داره و من نم گهیبهم م یوقت

 «.بهش بگم که چه قدر دوستش دارم تونمینم یشم حت یم تیدارم اذ

 :بشدت لرزونم ادامه دادم یو با چونه  دمیرو باال کش امینیب

بلند بهش بگم که چه قدر دوستش دارم، ب..  یخواد برم و با صدا یدلم م رم،یگ یم شیرخساره من دارم آت-
 ؟یفهم ی... ب... بغلش کنم مرمیخوام کنارش باشم دستش و بگ یخوام... م یبگم چه قدر عاشقشم، م

فقط حالت بدتر  یطور نیدلم اما ا زیعز یگیم یدونم چ یم»و متأثر گفت: دیبازوم کش یدستش رو رو نوازشگر
 «.کارو نینکن ا یدکم بهتر شده بو هیشه، تو تازه  یم

گونه ام  یو پر درد رو یرحم یبا ب یکه قطره اشک یو درحال دیکش یم ریسوخت و قلبم همچنان ت یم گلوم
کار  یب... بدون اون چ یلیدوسش دارم، خ یلیمن خ»کنترل گفتم: یب یخورد با نگاه کردن و حالت یسرم

و جز من دستاش یاگه کس ،رخساره رمیم یاز من باشه... م... من م ریغ یبا کس یروز هیکنم... اگ... اگه 
... اون فقط مال منه مال من، حق نداره جز من یحتم ه،ی... اون روز... اون روز مرگ من حتمرمیم یم رهیبگ

 « ...رو لمس کنه حق نداره یا گهیدست کس د

 .اشک غرق شدم. دلواپس نگاهم کرد البیس ونیم و

هم  ییو زن دا ییوقت دا هی زمیپاشو عز یکم دراز بکش هیتو اتاقت  میبهتره بر ستیخوب ن سوگند تو حالت-
 .بده پاشو ننتیبب یجور نیا انیم

خودم جمع شدم. رخساره کنارم  یتختم رفتم و تو ی. رومیجون و سستم به اتاقم رفت یکمک رخساره با بدن ب با
 .دینشست و پتو رو تا نصفه روم کش

 ست؟یات که نگشنه نمیکم بخواب بب هیجام  نیمن هم-

 «؟یخور یم یزیچ میشام کوفت کن مینتونست یحت»زد گفت: یکه با خودش حرف م یدرحال و

 :لرزونم و رعب و وحشت زمزمه کردم یلب ها با

 نشه؟ شیزیرخساره... چ... چ-

 .نگاهم کرد میمال یاخم با

 .هم فکر نکن یزیبخواب فداتشم بخواب به چ-
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 .رفتند همچنان زمزمه کردم یهم م یرمقم رو یب یکه پلک ها یحال در

 ...... تو.... نمیتونم... ن... م یمن بدون اون نم-

 یسرم بود. برا یشده بودند. سامان باال نیپلک هام سنگ ادیز ی هیچشم هام رو باز کردم. از گر یسخت به
باز  مین یکرد. آروم با چشم ها یم سوخت و گز گز یم یسوزش دستم شدم، دستم حساب یمتوجه  یلحظه ا
 «.سوزه یدستم... دستم م»گفتم: یرمق یو حال ب

 .رو نرم لمس کرد امیشونیسامان پ دست

 .فقط به دستت سرم وصل کردن به خاطر اونه ستین یزیچ-

خواستم از جام بلند شم که رخساره مانع  ی. ممیبود مارستانیب یاون حرف چشم هام رو کامل باز کردم، تو با
 .شد

 .ُسرمت هنوز تموم نشده یکن یکار م یچ-

 من چم شده؟-

 .ی:رخساره بهم زنگ زد از حال رفته بودسامان

 .دهنم رو با سوزش گلو فرو دادم آب

 مامان کجاست؟-

 .تا االن رفته باشن خونه گهی:بهشون نگفتم اما فکر کنم دسامان

 .خوام برم خونه یم-

 .میری:باشد بذار سرمت تموم شه بعد مسامان

 «.از تو نمیا ربدیبود اون از ه یامشب واقعاً چه شب بد»گفت: یصورتش با کالفگ یرو یدست دنیبا کش و

 :دیتاب به رخساره نگاه کردم که رو به سامان پرس یب ییو با چشم ها پرسشگرانه

 حالش چه طوره؟ یراست-

 .تعلل جواب داد هیاش زنگ خورد و بعد از چند ثان یبگه گوش یزیکه چ نیقبل از ا اما

کم  هیکه سوگند  نیمثل ا ستین یخاص زینه نگران نباش چ مارستانمیکنه؟ من ب یکار م ی:چه طوره؟چسامان
 .حالش بد شده گهیو ضعفه شامم که نخورده بود د یفشارش افتاده از خستگ

...- 

اون جا، فعالً خدافظ،  امیبرمش خونه خودمم م یآره سرمش تموشه م گفتم که بهتره یایخواد ب ینه، نه نم-
 .کم بخوابه هیخب بذار  یلیخ

 .شلوارش فرو کرد بیج یرو بعد از تموم شدن تلفنش تو یگوش
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 :دیباز پرس رخساره

 بود؟ نیحس نمیچه طوره؟ بب ینگفت-

 .کرد دییتکون داد و تأ سر

 .اومدم نگران شده بود یآره عجله ا-

 چه طور بود؟ ربدی:هرخساره

 .آخ رخساره ببخش، عمه چند بار بهم زنگ زده بود قرار شد برسونمت خونه ده،ی:گفت خوبه و دراز کشسامان

 .دینداره، سر راه منم برسون یبیمونم ع یسوگند م شیبرگردن پ نایا یی:خودم بهش زنگ زدم گفتم تا دارخساره

متوجه نشدم  یرفت. اصالً تو حال خودم نبودم و حت رونیاز اتاق ب صیترخ یکار ها یحرف رخساره برا دییتأ با
 .میدیتا خونه رس یو چه طور میاومد رونیب مارستانیاز ب یکه چه طور

**** 

تختم نشستم که  یصبحونه به اتاقم اومد. آروم و با کمک دست هام تو ینیده بود و مامان با س کینزد ساعت
 :دیپرس

 زم؟یعز یبهتر-

 «.یفشارت افتاده و از حال رفت شبیرخساره گفت د»کردم که گفت: دییحرکت سر تأ با

 :ادامه داد یزیبا لحن سرزنش آم و

 ینم ینگران بود حت یلیکم هم به خودت استراحت بده، بابات خ هی ،یکن یخب از بس خودت و خسته م-
 .خواست دانشگاه بره

 .آروم زدم یتر کردم و پلک لب

 .بوده باشه یچم شد، آره فکر کنم از خستگ هوی مدیخودم هم نفهم-

 .زدم یصبحانه لبخند محو ینیبا اشاره به س و

 ن؟یکه اورد هیچ نیحاال ا-

و فقط استراحت  یاین رونیاصالً امروز و از رختخواب ب ،یحال باش یهنوزم ب دیگفتم شا گهیصبحونه است د-
 .مونم یم شتیو پ رمیکن منم امروز سر کار نم

 یبرم کالس نم دیبه خدا االن خوبم تازه خودم هم با دینه شما بر»گفتم: یزونیآو یو با لب و لوچه  متعرض
 «.خوام عقب بمونم

 .بازم حالت بد بشه دینه شا-
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خب پس دست و صورتت رو بشور، صبونت و بخور اگه  یلیخ»بهش اصرار کردم که در آخر گفت: یقدر اون
 «.یبر یتوت یقت مدادم اون و صیو خودم تشخ یبهتر شد

 .راحت ترم یجور نیا زیسر م امیم د،یریرو هم ب ینیس نیلطفاً ا-

 «.یباشه مامان جان هر طور تو بخوا»رفتن از اتاق گفت: رونیبه قصد ب ینیبه روم زد و با برداشتن س یلبخند

**** 

که از شب رستوران  یبود و بعد از گذشت چند روز سخت و حال دمق و گرفته ا دیرخساره و سع ینامزد روز
 یدنیحال روزش د جانیسر حالم اورده بود. از ه یحال و روز شاد و سر مست رخساره تا حدود دنیداشتم د

ً یشده بود. همه تقر بود محبت همه رو نسبت به  هتونست یمدت کم یآشنا شده بودند و اون هم تو دیبا سع با
زرباف بود و دو خواهر  یتک پسر خانواده  دیسعشده بود.  یمیهم با بچه ها صم یخودش جلب کنه و حساب

با نزاکت و متشخص  یلیطور هم خ نیداشت و هم یداشت که اون ها هم ازدواج کرده بودند. سر و ظاهر خوب
 .بود

رو بشناسند  گهیهم د شتریرو نامزد باشند و ب یمدت کیشده بود که  نیهر دو خانواده قرار بر ا یصحبت ها طبق
 .هم خونده شده بود یتیمحرم ی غهیص شوننیکه رفت و آمدشون درست باشه ب نیا یو برا

رو که تا  یرنگ یشلوغ شده بود. رخساره لباس دکلته گلبه ا یحساب اهویعمه زهرا از سر و صدا و ه ی خونه
 یسابکار شده بود، به تن کرده بود و ح دیسف یها یهفتش سنگ دوز ی قهی یکمر باز بود و از جلو هم رو یتو

 یمشک یچندان کرده بود. موها ورو د فشیپوست لط یدیاندام تو پر و خوش فرمش نشسته بود و سف یهم تو
از موهاش رو  یکه پشت گوشش دسته ا یبود و رز سرخ ختهیطرفش ر کیدرشت  یرنگش رو هم با فر ها

 یرنگم رو ییلخت و خرما یموها ختنیبه تن کرده بودم و با ر یرنگ کوتاه دیجمع کرده بود. کت و شلوار سف
هم دختر  یکردم. چند بار یرو تماشا م هیبق یکوب یپا ونشسته بودم و رقص  یمبل یرو اهویشونه بدور از ه

کم  هی ادیز یو با اصرار ها میهم شلوغ کرده بودند ازم خواسته بودند که با هم برقص یها که اون وسط حساب
 .شون کرده بودم یهمراه

چشم به رخساره دوخته بودم که  ضمیعر یکردم و با لبخند ها یم یهمراه هیومم با بقآر یدست زدن ها با
 یرنگش با کش اومدن لب ها دیسف یها دیرفت و مروار یلب هاش کنار نم یاز رو یاخنده لحظه یشکوفه 

کرد به سمتم  یو بش م شخو گهید یکه با مهمون ها یکردند. مامان در حال یم ییخود نما یحساب شیقلوه ا
داشبورت جا گذاشته بود برم و  یرخساره رو که تو یبه طرفم ازم خواست کادو نیماش چیاومد و با گرفتن سوئ

که به داخل خونه  ییرفت و آمد ها نیرنگم از ب یشال و پانچ مشک دنیرو گرفتم و با پوش چی. سوئارمیبراش ب
 .رفتم رونیشد ب یم

اش و  ییهم با کت تک رنگ آلبالو دیا چند نفر گرم حرف و خنده بود. سعب یشلوغ بود و هر کس یحساب اطیح
رو  ربدیبود و با اون ها مشغول حرف زدن بود. هنوز ه ستادهیا نیرنگش کنار سامان و حس یمشک نیشلوار ج

رفتم. درش رو باز  نیطرف ماش بهاومدم و  رونیب اطیگشتم. از ح یبودم و با چرخوندن چشم دنبالش م دهیند
 یرو بستم چشم هام رو نیکه در ماش نیداشبورت برداشتم. هم یرنگ رو از تو یکردم و جعبه مخمل مشک

 .به عقب چرخوندم عیسر یلیافتاده بود و خ شهیش یبود که رو ربدیه ریثابت موند؛ تصو نیماش ییجلو ی شهیش
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بود که از نظرم  دهیپوش یرنگ جذب ییمویل رهنی. پکردن سر و ظاهرش شد زینگاه اول چشم هام مشغول آنال با
 یرینظ یب بیچرم و هم رنگش ترک یکه با کالج ها یکتان و مشک یاومد. شلوار یهم اون رنگ بهش م یلیخ

که قبل از  یشگیعطر هم نبود و همو زیبرانگ نیکننده و تحس رهیخ شهیرو ساخته بودند. درست مثل هم
اومد؛  یخوب م یگرفت. به نظر بعد از اون شب رستوران و ماجرا هاش حساب یم یشیاومدنش، از خودش پ

 یپر جذبه نگاهم م یبهم و صورت کینزد ییفرو کرده بود و با ابرو ها نشیشلوار ج بیج یدست هاش رو تو
عد از اون رو فقط سر تاپام رو برانداز کرد و ب یا قهیدق ندسالم کردم که چ ،یرگیخ یا قهیکرد. باالخره بعد از دق

نبود  یبخش تیکرد اما سکوت رضا یم یرو بررس گهیتشنه مون هم د یهم آروم جواب سالمم رو داد. نگاه ها
به جلو برداشتم و با فشردن  یشکستن اون سکوت قدم یکردم. برا یرفتارش حس م یرو تو یرییچرا که تغ

 «؟یاوم.. خوب ،یاومد یک دمیند»گفتم: یظاهر یلب هام و لبخند

 .تکون داد یسر یجد یچهره ا با

 .وهوما-

 .اون لبخند پر تظاهر شد نیگزیکمرنگ جا یلبخند

 ؟یکه بهتر نیمثل ا-

 .کردیاش نگاهم م یبا همون ژست و چهره جد همچنان

 !شمیآره بهترم و بهترم م-

 ید قدمبا برداشتن چن یشگیهم یفرار از حرف ها و بحث ها ینداشت و برا یخوب یآخرش رنگ و بو ی جمله
آن سر جام  کیکه زد  یکه خواستم از کنارش رد بشم با حرف نیرو کردم و هم اطیقصد برگشت به داخل ح

 .ستادمیا

 .یبش کیبهم نزد یتون ینم گهید-

 بود؟ یبودم اما منظورش چ جیکم هم گ هیجا خورده بود و  یحرفش حساب از

از »سمتش برگشتم، پر پرسش نگاهش کردم که با اشاره دادن ابرو هاش بهم و ژست مغرورانه اش گفت: به
 «.سمتم یایب دیکه با ییتو نیبه بعد ا نیا

 .لبم نشست یگوشه  یو مسخره ا جیگ لبخند

 !فهمم ینم ؟یچ یعنیاون وقت -

 «.یدیکه شن ینیهم یعنی»گفت: اش یجد یبه چپ و راست و چهره  یو با نگاه دیرو دور دهنش کش دستش

 :ادامه داد میکه داشت یپرتنش یگرانه از اون رابطه  لیتحل یو حالت یمکث با

 گهیماست د نیب وارید نیکه ا یتو و تا زمان یاز جنس ترس، غرور و خودخواه وارید هی واره؛ید هیمن و تو  نیب-
 ...امیسمتت نم

 .دیلب کش یرو دندون
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درست مثل من، ترس  یغرورت و بشکن دیبا واره،ید نیهست و اون هم فقط و فقط شکستن ا یراه هیالبته -
 .یکنار بذار دیرو با یهمه بزدل نیو ا

 .هضم کنم یکردم حرف هاش رو قدر یم یکه سع دهیرنگ پر یکردم و لبخند ینگاهش م ریو واج و متح هاج

کردم خسته  کهیت کهیت شتیو پکه هر دفعه غرورم نیخسته شدم، از ا یگریم دهیو نادمن شهیکه هم نیاز ا-
 یفیفکر کردم من آدم ضع یلیبره چون بعد از اون شبِ رستوران خ شیپ یجور نیخوام ا ینم گهیشدم، د

 !یچیه اره،یتونه من و از پا در ب ینم یچیسابقم ه ربدیهنوز هم همون ه ستمین

من آماده ام که تا »گفت: شیا یبلند و لحن سراسر جد یدهنم رو آروم فرو دادم که و با فوت کردن نفس آب
جا به بعدش به تو  نیو از ا یتو هم بخوا دیطرفم با یایب دیکه با ییدفعه تو نیتونم ا ینم ییتهش برم اما تنها

همه  نیا م،یکن یآروم آروم درست م زویچ مهه یاگه کنارم باش ،یازم بگذر یتون یدونم که نم یداره م یبستگ
 «.خوب فکر کن یلیمن بود خوب فکر کن، خ یهاحرف  ی

دلم  یاون حرف ها هر دنیهم با شن یاز طرف فشردمیدستم م یبودم و محکم جعبه رو تو یحرف هاش عصب از
 !زدیرو م دمیق شهیهم یبرا گهیبود اما نکنه د ختهیفرو ر

ام داخل  دهیفرو دادم و بعد از گرفتن نگاه خشم آلود و رنج یدهنم رو مضطرب و با دلهره ا یجمع شده  آب
 .رفتم اطیح

و غرور اشباع  یفتگیچه قدر هم که لحنش درست مثل سابق از خودش دمییجو یلبم رو م یحرص گوشه  با
 .واقعاً نگرانم کرده بود تشیاما جد فتمیخواست به دست و پاش ب یشده بود، رسماً ازم م

ذهنم رو مشغول  یهمون مبل نشستم. با حرف هاش حساب یدم و با در اوردن مانتوم رورو به مامان دا جعبه
 ره؟یخواست ازم فاصله بگ یم یعنیکرده بود 

 !تموم بشه زیتونست اما نکنه واقعاً همه چ یامکان نداشت چون نم نه

خوش بهش نشون نداده  یرو هیاون مدت  یشدم چرا که تو یحق هم داشت، من هم اگه بودم خسته م خب
 !بود یکننده بهش نزده بودم پس چه توقع دواریحرف پر محبت و ام هیبودم و 

 یبه تظاهر گرفته بودم و در حال میرخساره خراب نشه تصم یکه خوش نیا یهم حالم گرفته شده بود اما برا باز
 یسوندم و با هاشون همراهدختر ها و وسط مجلس ر  نیکردم خودم رو ب یرفتار م الیخیب یکه مثل آدم ها

 .کمک کردم هیبه عمه و بق ییرایپذ یکردم، بعد از اون هم تو

مهمون ها همراه  یگذشته بود. بعد از بدرقه  ینامزد انیو پا دیاز حلقه انداختن رخساره و سع یساعت کی
مرطوب مشغول  ینشست و با پد ها شیآرا زیم ی. جلومیکردن لباسش به اتاقش رفت ضیتعو یرخساره برا

 :دیسصورتش پر  یپد رو دنیطور ساکت نشسته بودم که با کش نیشد. هم ششیپاک کردن آرا

 ؟یرو به رو شد ربدینکنه باز با ه ،یپکر شد هویشد  یچ-

 .چونه گذاشتم ریرو ز دستم

 .اوهوم-
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 خب؟-

 .زدم یتمسخر لبخند پر

 !ادیسمتم نم گهیم دتا سمتش نر  گهیبهم گفت، برگشته م ییزایشه چه چ یباورت نم-

و هالک خودش چارهیهم دور از تصور نبود چون ب یلیخ دمیبهش حق م»چرخوند و گفت: نهیآ یاز تو یچشم
 «.یبذار شیواقعاً نوبت توئه که پا پ گهیکرد د

اتفاقاً بهتر »گفتم: ارمیدر ب الیخ یتفاوت و ب یب یآدم ها یکردم ادا یم یکه سع یاون حرف رخساره، در حال با
که خودش  رهیخواستم ازم فاصله بگ یتوهمش بمونه واال من که م نیهم یشه، بذار تو یسر راهم سبز نم گهید

 «.کارم رو آسون تر کرد

سوگند خانم و دو روز  نمتیب یم ونیبا چشم گر گهیدو روز د»زد و با لحن پر خط و نشونش گفت: یکج لبخند
 «.یچ یعنی یهمف یم یشد مونیکه پش گهید

 .کنم یخودم رو م یهر چه قدر هم که سخت باشه اما تمام سع ،ینیب یتو هم م-

زشته تازه نامزد  دیسع یمن برم جلو گهیخب د»از کنار تخت گفتم: فمیاز جام بلند شدم و با برداشتن ک و
 «.نیحرف با هم دار یمثالً، حتماً هم کل نیشد

 :کرد یخنده ا د،یسمتم چرخ به

 !بابام یور دلم، اونم جلو ارمیب رمیو بگتونم که دستش یخواد بره بعدشم نم یم دیبابا سعنه -

 «.کم هم سردرد دارم هیاما برم بهتره »صورتش گفتم: دیسمتش رفتم و با بوس به

 .امیدر باهات ب یو عوض کنم تا جلوباشه پس بذار لباسم-

 .شونه اش قرار دادم یرو رو دستم

 یقشنگ و پر خاطره ا یروزا دوارمیگم ام یم کیبازم تبر نمت،یب یبعداً م رمیتو راحت باش خودم م زمینه عز-
 .دیرو با هم بگذرون

که شما دو تا رو هم بتونم  دوارمیقربونت برم ام یمرس»گفت: یدستم قرار داد و با لبخند پر ذوق یرو رو دستش
 «.دلم زیعز نمیزود شونه به شونه و کنار هم بب یلیخ

 .کردم یزدم از اون آرزو و تصور ناممکنش و با تکون دادن دستم ازش خداحافظ یتلخ لبخند

**** 

کرد.  یم یازش نبود و انگار داشت حرف هاش رو عمل یمشغول بود چون واقعاً خبر یحساب یاز بعد نامزد فکرم
 !اومد یم دنمید یو نه برا زدینه زنگ زده م

شمرده  یآروم و با قدم ها ابونیخ یفرستادم. تو رونیب دیچرخ یسرم م یکه تو ییها الیرو با فکر و خ نفسم
 دهیپشت سر هم امونم رو بر یشده بود و عطسه ها رمیگ بانیگر یفصل یهم آلرژ شهیرفتم. مثل هم یراه م یا
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. دمیکش رونیرو ب یبردم و گوش فمیک یام من رو به خودم اورد. دستم رو تو یزنگ خوردن گوش یبود. صدا
 ییپشت هم الو ی. با چند عطسه دمیکش یگوش یصفحه  یتماس انگشتم رو رو یبرقرار یرخساره بود و برا

 :گفتم که گفت

 ؟یچته تو سرما خورد-

 .کردم یعطسه ا باز

 دایخارش پ یام بدجور ینیرخساره مردم از بس عطسه کردم، ب یوا هیفصل تینه بابا حساس ،یسالم خوب-
 .کرده

 .یگرفت یالاقل قرصش رو م ای یزد یم یزیچ یتیآمپول ضد حساس هی یرفت یخب م-

 .حد نبود نیتا ا یعنیصبح خوب بودم -

 حاال؟ ییخب کجا-

 .خونه گردمیاالنم دارم بر م گهیبود کالسم کنسل شد د ومدهیچون استادمون ن ابون،یتو خ-

 .گفتم بهت زنگ بزنم ستیازت ن یخبر گهید یبعد از نامزد دمید-

 ...دیسع ،یکن یکار م ی، ممنونم تو چ شندیبهت گفتم که چند روز کالسام فشرده تر مقبلش -

 :کردم که با خنده گفت یعطسه ا دیکه رس دیسع به

 .خرابه یلیکه وضعتت خ نیهم خوبه دانشگاهه، مثل ا دیسع-

 .هم خنده ام گرفته بود خودم

 ؟یکن یکار م یاوف آره واال، خب خودت چ-

 .خونمون انیو خانواده اش قراره ب دیرم کمک مامان آخه شب سعخوام ب یم یچیه-

 .میزن یخب پس برو مزاحمت نشم بعداً حرف م یلیآهان خ-

دوش،  یکوله ام رو ییرخساره. با جابه جا یپر خنده  یو خداحافظ دیچیپ یگوش یکه تو یباز هم عطسه ا و
ام گرفته بودم  ینیب ریکردم، دستم رو ز یعطسه م. همچنان دمیچیپ یو بدون رفت و آمد ضیعر ابونیخ یجاتو

اون  یتو دنیچیکه با پ شدم یرنگ یپورشه مشک یداشتم متوجه  یقدم بر م ابونیطور که کنار خ نیو هم
 نیماش یانداختم؛ دو پسر جوون تو ینگاه میمن آروم در کنارم شروع به حرکت کرد. ن دنیو با د ابونیخ

بازش  شیو ن یبا لودگ نیاوردن سرش از ماش رونیداد و با ب نییرو پا شهیشون ش یکینشسته بودند که 
 «.یسالم خانم»گفت:

کردند.  یدست، به راهم ادامه دادم اما باز هم آروم کنارم حرکت م یتوجه و با محکم گرفتن بند کوله ام تو بدون
 یجعبه  یک و با مسخره بازمضح ینشسته بود با رفتار نیکه کنار راننده ماش یعطسه کردم که پسر یچند بار

 «.زمیبفرما عز»به سمتم گرفت و گفت: نیماش ی شهیرو با دراز کردن دستش از ش یدستمال کاغذ
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 یعطسه م فمیجـون چه ظر»و لحن کش دارش گفت: یبا همون لودگ شیبه سمت بغل دست دنیبا چرخ و
 «.کنه

 یهم حساب ابونیحول و حوش چهار بود و اون خ از اندازه به اطراف نگاه کردم. ساعت شیب یو با اضطراب نگران
 !دادم اما مگه ول کن بودند یشتریبودم و به پاهام سرعت ب دهیخلوت بود. واقعاً ترس

صفحه بود. از ترس و اضطراب  یرو نیحس یام شروع به زنگ خوردن کرد شماره  یلحظه بود که گوش همون
 .مضطرب گفتم ییتندم نفسم به تالطم افتاده بود. مردد تماس رو برقرار کردم و الو یو قدم ها

 الو سوگند؟-

 یکرد. صدا یبود که هنوز هم کنارم حرکت م نیو نگاهم به اون ماش دیچیپ یگوش یپر اضطرابم تو یها نفس
 .گوشم زنگ برداشت یباز تو نیحس

 تو؟ یزنیچرا نفس نفس م هیچ ؟یدیسوگند چرا جواب نم-

 :دیکردم به خودم مسلط باشم سالم کردم که پرس یم یکه سع یحال در

 تو؟ ییکجا-

 .مشوش کلمات از دهنم خارج شدند یحال با

 چه طور مگه؟ ابونیت... تو خ-

متوجه نشده، باهاش کار  لنتهیرو سا دیداد گفتم شا یو نمآخه سامان جواب تلفنم یکردم خونه باش یفکر م-
 کجاست؟ یدون ینم نمیداشتم بب

 .کرد یم یکتازیصدام  یاضطراب تو همچنان

 ...خواب دیدونم اما امروز کالس نداشت شا ین... نم-

که متوجه صدا ها از  نیکرد. حس یپرون کهیاز او دو پسر، دوباره شروع به ت یکیحرفم تموم نشده بود که  هنوز
 «بود؟ یک یصدا»پشت تلفن شده بود کنجکاو گفت:

 «؟ییتو کجا نیحس نمی... ببزهیچ»آب دهنم گفتم: دنیبودم و با بلع هدیترس یجور بد

 چه طور؟ کیبوت کینزد-

 .دنبالم یایب شهی... میم-

 :پرسد نگران

 مزاحمت شده؟ یکس نمیشده بب یچ-

تو رو خدا  نیحس»گفتم: یگوش یتو یکردم و با لحن پر التماس یزدند نگاه م یاون دو پسر که با هم حرف م به
 «.پهنه ابونیخ هی یدو راه هیآموزشگاهم بعد از  کینزد اینگو ف... فقط زود ب یبه کس
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شون  یکیمتوقف شد و  نیهمون لحظه بود که ماش یخورد و تو یفقط بوق م یو گوش دمینشن ییصدا گهید اما
فرو کرده بود با  بشیج یکه دست هاش رو تو یشد که با چند گام بلند به سمتم اومد. در حال ادهیپ نیاز ماش

 یجا به جا کرد و با چشمک سرش یرو رو نکشیدهنش شروع کرد کنارم راه رفتن. ع یمضحک آدامس تو دنییجو
 «.گهید ایدونم دلته ب یمن که م یکن یقدر ناز م نیحاال چرا ا»گفت:

حرف زدنش کرده بودم. از لحن  شتریدادم و سرعت قدم هام رو ب یتند آب دهنم رو با استرس قورت م تند
 :دمیچندشم شده بود و با تنفر بهش نگاه کردم و با خشم غر

 .گمشو-

 «.گهید ایب یکن یو نگاه م یچ»گشتم که گفت: یم نیکردم و با چشم دنبال حس یاطراف نگاه به

 «!هم داره ییاوف چه چشا»چندش آور گفت: یلبش با ذوق یدندون رو دنیبا کش یبعد از نگاه و

 .لرزونم گوشم رو پر کرد یصدا

 .گ... گفتم گمشو-

 باشه بابا»دهنش گفت: یزد و با چرخش آدامس تو یلبخند لج درار اما

 ً  «!از شماها نداره یهوا تهرونم دست کم د،یهمتون پاک اصال

 شیب ییافتاد و با چشم ها نیآن چشمم به حس کیداد که  یهاش ادامه م یپرون کهیبه حرف زدن و ت همچنان
به  مهیهم همراهش بود! بدو بدو و سراس ربدیشد ه یباورم نم دم؛یدندون کش ریلبم رو ز دهینداره ترساز ا

دوستش  نیماش ی شهینشسته بود متوجه شده بود و مرتب از ش نیکه پشت ماش یاومدند. پسر یطرفمون م
روش  یجلو نیو حس ربدینشسته بود برگشت، ه نیماش یکه به طرف دوستش که تو نیزد اما هم یرو صدا م

 ربدیصورتش رو به رو شد. ه یتو نیشده بود و با مشت حس رید گهیخواست فرار کنه اما د یظاهر شدند. م
و خواست که از  دیغر یعصب نیکردم که حس یپر وحشت بهشون نگاه م ییبود با چشم ها یعصبان یحساب

 .اون جا دور بشم

مشت و لگد انداخته  ریپسره افتاده بود و با تمام قدرت ز یرو دربیبودم، ه دهیعقب رفتم واقعاً ترس یقدم چند
 .زنگ بزنم یدونستم به ک ینم یکار کنم و حت یدونستم چ یبودش. از ترس نم

 ریدرگ ربدیو ه نیبا حس یکمک به دوستش حساب یشده بود و برا ادهیپ نیاون پسر هم از ماش ی گهید دوست
گفت و  یبهش ناسزا م یاندازه کل یب یزد همزمان با خشم یرو م یکه اون پسر اول یدرحال ربدیشده بودند. ه

کردم که  یزده نگاهشون م تباز مونده بود. وحش یکه با خارج شدنشون از دهنش، دهنم حساب ییفحش ها
قب بودند بهم اشاره داد که برم و با اون حرف عقب ع یمشغول کتک کار ربدیکه با ه یدوباره در حال نیحس

 .از اون جا دور شدم یرفتم و با چرخش

با  ربدیکه جواب دادم ه نیزنگ خورد. هم میرفتم که گوش یرو راه م ادهیپ یبودم و با استرس تو کیبوت کینزد
 :گفت یبلند یصدا

 ؟ییکجا-
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 :تته پته گفتم با

 .پاساژ یج... جلو کمیبوت کین...نزد-

 یبود که م یکه باالخره اومد. اون قدر عصبان نیرو منتظر بودم تا ا یربع هیقطع کرد.  یا گهیحرف د چیه بدون
 .و زمزمه کرد دیدستم رو کش تیازش بپرسم و با عصبان یزیچ دمیترس

 .ایب-

 .به پشت سرم انداختم ینگاه

 !که یتو، دستمو در اورد یکن یم یطور نیکو؟اِ چرا ا نیشد پس حس یچ-

 «هان؟ یکن یم یجا چه غلط نیموقع ا نیا»سراسر خشمش گفت: یو با چهره  ستادیاون حرفم ا با

مواظب حرف زدنت باش، بعدشم من از تو »دستش گفتم: یدستم از تو دنیآلود نگاهش کردم و با کش غضب
 «.یاینخواستم که ب

 :دیرو غر ادهیپ یمغازه دار تو یو بدون توجه به نگاه ها تیاون حرفم با عصبان با

 !ساکت ساکت شو سوگند، فقط-

کردم که طبق عادت  یبهش نگاه م یهاش ناراحتم بودم و با دلخور ادیاز اون رفتارش و اون داد و فر یحساب
خب راه  یلیخ»کرد آروم باشه با حرکت سرش رو به جلو گفت: یم یکه سع یو درحال دیتو موهاش کش یدست

 «.فتیب

 .دمیلب برچ دهیرنج

 .خوام برم خونه یم-

 .و عبوس نگاهم کرد یجد

 .برسونتت گمیم ادیب نیبذار حس-

 «.رمیمن خودم م»گفتم: لجوج

که  یخسته شدن از لجاجتم زد و بدون توجه به حرف هام در حال یبه نشونه  یهمراه با نفس کالفه ا یپلک
خواست من  یمکه واقعاً  نیرو حرکت کرد. مثل ا ادهیپ یخودش جلو تر از من تو فتم،یداد راه ب یبهم اشاره م

پشت سرش به راه افتادم. دست هاش  اررو جمع و جور کردم و به ناچ زونمیآ  ی. لب و لوچه رهیبگ دهیرو ناد
داشت. به پاهام سرعت دادم  یتوجه به من قدم بر م یفرو کرده بود و ب شیسورمه ا نیشلوار ج بیج یرو تو

 .و خودم رو بهش رسوندم

هم اخمو  یگفت و حساب ینم یزیرفتم. هنوز هم ساکت بود و چ یتر راه م نییپا یسر شونه ا کیو با  کنارش
که لبم رو داخل دهنم  یدر حال یکم کنم با لحن بچگانه ا تشیکم از عصبان هیکه  نیا یو عبوس بود. واسه 
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با  ینعی یدختر مؤدب حرف بزن هیبا  ینتو یتو اصالً نم هیچ یدون یم»رو به باال گفتم: یکردم با نگاه یجمع م
 «.یخوب حرف بزن یتون ینم چکسیه

هم حرصم رو  یتوجه بود که حساب یرفت. هم چنان بهم ب یکرد آروم راه م یکه رو به روش رو نگاه م یدرحال
چشمم و  هیاز اخم و تَخمش داشتم و با بستن  ادیباز اصرار به کم کردن اون عمق ز یکرده بود. ول ختهیبر انگ
 «!یاون همه فحش،و به زبون اورد یآخه چه طور»جمع و جور و ناباور گفتم: یلبخند

 طنتیپر ش یشدن به رو به رو، با پوزخند رهیبهم کرد و با گرفتن نگاهش و باز خ ینگاه میاون حرفم باالخره ن با
 «؟یدیهمشو شن»گفت: یو ژست خاص

 .کردم دییتأ یلحن پر خنده ا با

 .اوهوم-

 «!شویآخر یحت»گفت: یخاص طنتیزد و با ش یکم شده بود لبخند مرموز تشیصبانکه انگار از ع یطور

 یحت»با همون لحن خودش، گفتم: یو جمع و جور زیر یلب و خنده  یدندون رو دنیجواب من هم با کش در
 «.شویآخر

 .شونه باال پروند الیخ یکرد و با مسخره و ب یقشنگ یاون جوابم خنده  با

 .یریو بگگوشت یتونست یخب م-

 .نازک کردم یچمش پشت

 ...دهنت یتونست یخب تو هم م-

به گره افتاده اش بهم تشر  یقبلش و ابروها ی قهیشده بود، با قطع کردن حرفم و گارد چند دق یهم جد باز
 .زد

 .فتیراه ب گهیبسه د-

هم  شیکش اومده بودند و باز هم برام گارد گرفته بود و کار نییقدر تو ذوقم زده بود، لب هام به سمت پا چه
رنگ  یمشک یها یراحت ی. رفت و رومیباال رفت یو با هم به طبقه  میشد کیتونستم بکنم. داخل بوت ینم

اومد. سر  نیبعد هم حس ی. کممبغل رفتم و نشست یکرد که من هم با گرفتن کوله ام تو ینشست. بهم نگاه
 .بود. بهش نگاه کردم ختهیبهم ر یو وضعش حساب

 تو؟ یکجا بود-

 نیماش ریدرگ»موهاش به منظور مرتب کردنشون گفت: یدستش رو دنیرو بست و با کش رهنشیپ ییباال دکمه
 «تو؟ یخوب نمیوسط اون اوضاع چش شد، بب هویدونم  یشدم نم

 .چشم بهش دوختم یشرمندگ با

 .مجبور شدم بگم یتو زنگ زد یوقت گهیکار کنم د یچ دیبادونستم  یاون لحظه نم یخوام تو یمعذرت م-
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اگه زنگ نزده بود اون وقت  گهیمجبور شده! آره د»گفت: تیعصبان ونهیم یبا حرص و خنده ا ربدیاون حرفم ه با
 « ...چه غل یخواست یم

ً  ربدیه»متعرض گفت: نیحرفش رو خورد که حس هوی اما  «.لطفا

 .و دلخور به سمتش برگشتم دهیرنج

 .کردم یم یغلط هیخودم  یکرد یآره اگه تو دخالت نم-

کم زخم شده بود و با باز  هیلبش  یاز هم باز کرد، انگار گوشه  ینگاهم کرد و لب هاش رو دو سه بار یعصب
جعبه  یرو از تو یدستمال یرارادیلبش غ یخون گوشه  دنیراه باز کرد. با د نییکردن دهنش خون به سمت پا

دستم رو سمتش دراز کردم  نیحس رمبل بدون توجه به حضو یو با جا به جا شدن رو دمیکش نرویب زیم یرو ی
 :کرد دیو با نگاه و لحن تشر بارش تأک دیکه خودش رو عقب کش

 !تو به من دست نزن-

فرو کرده  بشیج یشد که دست هاش رو تو دهیکش نیشده بودم نگاهم سمت حس ریدلگ یرفتارش بد جور از
 تیو عصبان یبودم و با دلخور دهیخجالت کش نیحس یجلو یانداخته بود. حساب نییبود و سرش رو هم پا

 «کجا؟ گهید»پرت کردم و از جام بلند شدم که گفت: نیزم یدستمال رو رو

به »:لجباز و تخس گفتم یکردم مثل دختر بچه ها یکه باز عطسه ام گرفته بود و پشت سر هم عطسه م یحال در
 «.توچه هان به تو چه

 .هم فشرد یپلک رو تیعصبان با

 ؟یکن یکار م یچ یحواست هست دار-

 «.ستیبه تو مربوط ن»صورتش گفتم: یو با لجاجت تو ختهیگس افسار

 یقدر پاچه م نیچته چرا ا گهیبسه د ربدیاِه»گفت: ربدیهم مداخله کرد و با لحن معترضانه اش رو به ه نیحس
 «تو؟ یریگ

 .کرد نیخشم آلودش رو از من گرفت و رو به حس نگاه

 .خب یریخونه باهاش م یتا جلو-

به گوش سامان هم نرسه متوجه »اش باز گفت: یعصب یبا همون چهراه  ربدیگفت که ه یباشه ا نیحس
 «.گمیم یکه چ نیهست

 :هم قرار داد یدر ادامه با لحن و پوزخند پر طعنه اش لب رو و

 !خانم یخود سرانه  یبشه اونم به خاطر رفتاراخوام ناراحت  یچون نم-

 ً هاش نسبت به خودم تعجب کرده بودم،  یو کم توجه یتفاوت یعوض شده بود واقعاً از اون همه ب یبه کل اصال
 !کالً عوض شده بود؛ حرف زدنش، برخوردش
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 .بود یجد مشیکه واقعاً تصم نیسابق و مثل ا ی فتهیمغرور و خودش ربدیهم همون ه باز

که  یاومد و درحال یهم دنبالم م نیاومدم. حس رونیب کیتمام از بوت تیبهش نگاه کردم و با عصبان یدلخور با
برات آژانس  یخوا یم نگه،یخودمم پارک نیخراب شد، ماش هویکه گفتم  ربدیه نیماش»رفت گفت: یکنارم راه م

 «.رمیبگ

 .کردم میشونه هام تنظ یبند کوله ام رو رو دو

 .یبر یتون یبهتره تو هم م ادهینه پ-

 شیشناس یگفت م یزیچ هی تیاز حرفاش ناراحت نشو تو عصبان»داشت گفت: یکه کنارم قدم بر م یحال در
 «.شه یتحمل م رقابلیغ یلیخ هیعصب یکه وقت

که بخواد اخالقش و  یواقعاً کس»گفت: یمن کم کنه با خنده و شوخ یکرد از ناراحت یم یکه سع یدر حال و
 «.داشته باشه وبیتحمل کنه بابد صبر ع

 :دینگفتم که پرس یزیباز هم چ اما

 یبا اون همه عجله و آشفتگ دمشید کیبوت یکار کنم جلو یکه با خودم اوردمش نه؟ خب چ یازم ناراحت نمیبب-
 .هست و منم مجبور شدم بهش بگم یزیچ هیکه من داشتم متوجه شد که  یا

 .زدم یمحو لبخند

 ؟یکرد دایو پسامان یراست ستم،یممنون نه از تو ناراحت ن-

 .ششیپ رمیتو رو برسونم م ارد،یلیباشگاه ب رهیآره خواب بود گفت م-

 .بهش انداختم ینگاه مین

 .از امروز نفهمه یزیحواست باشه چ-

 .زد نانیپر اطم یپلک

 .نه بابا حواسم هست-

 اردیلینه رسوند و خودش هم همون طور که گفته بود و طبق قرار به باشگاه ببا گرفتن آژانس من رو تا خو نیحس
عمه گلرخ و مامان شدم. در رو بستم و با  یصدا یدر انداختم و داخل رفتم که متوجه  یرو تو دیرفت. کل

به  یسنگ یرنگ از سه پله  یسورمه ا یتِپ یها ییکفش هام با دمپا ضیکوله ام و تعو بیج یتو دیگذاشتن کل
بعد از جواب  قیعم یمبل نشسته بود سالم کردم که با لبخند یرفتم. رو به عمه که رو نییسمت سالن پا

چه »و گفت: دیصورتم و بوس م،یرو بغل کرد گهیسالمم دست هاش رو برام باز کرد که به طرفش رفتم و هم د
 «.عمه جان یکه، خوب گردیساعت هفت بر م یمامانت گفت عصر م یزود اومد

 .دیبشن دییبفرما نیزود تر اومدم، خوش اومد گهیممنون، آره اما کالسم کنسل شد د-
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سالم سوگند جان، »گفت: زیم یرو وهیاومد، با گذاشتن ظرف م رونینشست و مامان هم از آشپزخونه ب عمه
 «چرا کنسل شد؟

 .مانتوم شدم یکردم و مشغول باز کردن دکمه ها سالم

 .بود ومدهیچون استادمون ن-

 :در ادامه رو به عمه کردم و

 .من برم لباسمو عوض کنم و برگردم با اجازه عمه جون گهیخب د-

 .زد یلبخند

 .دلم زیبرو عز-

اش انداخت و  یشونیبه پ یعوض کردم و به سالن برگشتم. کنار عمه نشستم که اخم عیسر یلیرو خ لباسم
 «.ازت دلخورم سوگند خانوم یلیخ»گفت:

 ایکه  ربدیکه منم تنهام، ه یدونیم یزنیچون اصالً بهم سر نم»باال دادم که گفت: ییا چراابروم رو همراه ب یتا
و وقت داشته باشه  زنهیم یسر هی شهیکاره، باز رخساره هم ریهم که همش درگ یمهد ت،یسوئ ای کیهمش بوت
 «.یارهم د یا گهید یاما تو اصالً نه انگار عمه  میریهم م دیباهم خر

 .نگاهش کردم ینامحسوش یشرمندگ با

 .فرصت نیدرس و کالس بودم اما حتماً و در اول ریهمش درگ دیباور کن-

 .کردند ییخود نما یدستش حساب هیو  زیر یاون حرفم لبخند زد که دندون ها با

 چه طوره؟ دیخر میآخر هفته با هم بر میپس قرار بذار-

 نیراستش من تا آخر ا»گرفت گفت: یپوست مدستش بود  یرو که تو یسبز رنگ بیکه س یدر حال مامان
کم هم حال و هواش  هیتازه  دیگلرخ جون اما سوگند آخر هفته کالس نداره با سوگند بر رمیهفته واقعاً درگ

 «.شهیعوض م

 .کرد دییداخل دهنش تأ یهم با گذاشتن انگور دونه درشت عمه

 .ایب یاما آرزو جان تو هم اگه تونست هیآره فکر خوب-

 «سوگند جان آره؟ گهید یایم»در ادامه رو به من گفت: و

 «.نکردم دیوقته خر یلیآره اتفاقاً خودمم خ»هم قرار دادن چشم هام گفتم: یزدم و با رو یلبخند

 «.ادیکه ب گمیخوبه تازه رخساره رو هم م یلیخ»ذوق در جواب اون حرفم گفت: با

اورد از بس که خوش  یم فیاهاش حرف زدن آدم رو سر کو واقعاً ب میبا عمه گرم گپ و گفت شده بود یحساب
 !و شوخ طبع بود برعکس پسر اخمو و تو ذوق زنش یانرژ
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**** 

 رونیگشت و گذار ب یو کم دیخر یبرا گهیشنبه بود و همون طور که به عمه قول داده بودم قرار بود با هم د پنج
. بعد از هماهنگ کردن با ادینتونسته بود همراه مون ب ادی. مامان مطب بود و به خاطر کار و مشغله زمیبر

. به میبه راه افتاد الدیپاساژ بزرگ م یتو اره. به همراه عمه و رخسمیکه عمه گفته بود رفت یرخساره به پاساژ
کرد رخساره هم  یم دیخر یعمه کل میشد یکه م یو وارد هر مغازه ا میکرد یپر زرق و برق نگاه م یها نیتریو

با عمه بهمون  ینگرفته بودم. حساب یا گهید یزیچ شیآرا لیوسا یسر هیاز من که جز  ریطور البته به غ نیهم
هم به طرف لوژ  دیخر یباعث خنده امون شده بود. بعد از کل یهاش حساب یشوخ باخوش گذشته بود و 

 .میبخور یتا به دعوت عمه بست میپاساژ بود رفت یکه تو یبزرگ

رو به سمت دهنش  یکه قاشق بستن ی. رخساره در حالمیخسته شده بود یعصر بود و حساب میپنج و ن ساعت
 «.میبهتره بر گهید دیعمه جون اگه آماده ا»برد گفت: یم

تازه ساعت پنجه  ستین یاما عجله ا»و پاک کردن دور دهنش در جواب گفت: یهم با برداشتن دستمال عمه
 «.که

زنگ زد  دیآخه سع»چشمش گفت: کیکردن  زیرمش انداخت و با ردسته چ یبه ساعت مچ ینگاه رخساره
 «.برگردم خونه دیچون بعدش با میرو با هم باش یساعت کیقراره 

 .کرد یا دهیخند عمه

 گهید یواال بعد نامزد مینیدکتر رو بب یآقا نیما هم ا دیجا با هم بر نیاز ا ادیآهان از اون لحاظ خب بگو ب-
 .دمشیند

 نیگذشت تا ا یساعت میپاساژ قرار گذاشت. ن یرو گرفت و تو دیسع یحرف عمه، رخساره بالفاصله شماره  با
کم معذب  هینظر  نیو از ا میبا هم حرف نزده بود یلیبودمش و خ دهیند گهید یهم اومد. بعد از نامزد دیکه سع

 .بودم

خواستم مزاحمتون بشم رخساره  ینم دیببخش»گفت: یبا لبخند پر شرم زیم یتلفنش رو یگذاشتن گوش با
 «.میجا بر نیکه با هم از ا امیپشت تلفن گفت ب

 .زد یضیرو بهش لبخند عر عمه

 .دیبر گهیجا با هم د نیا یایکه ب میگفت نیهم یواسه  میرفت یم میداشت گهیجان ما د دیسع هیچه حرف نیا-

 «رسونم؟یم ییجا هیشما رو هم تا  نیاگه بخوا»کرد و با تعارف گفت: ینگاه

 :که به صورت داشت ادامه داد یبا همون لبخند عمه

 .میریمن و سوگند خودمون م دیشما بر زمینه عز-

 :رو به رخساره ادامه داد یو چشمک زیآم طنتیبا لبخند ش و

 .شما لیرخساره خانوم تحو نمیا م،ینامزدتو پست بد دیبا گهید-
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از  شیب یصورتش نشسته بود با ادب و نزاکت یرو یبود و باز لبخند پر شرم دهیکم خجالت کش هیکه  دیسع
 «.که برسونمتون دیخونه بگ دیبر دیاما اگه خواست»اندازه گفت:

. از اون جا به بعد میپاساژ با هم همراه شد یو تا ورود میازش تشکر کرد یحساب ادشیز یخاطر اصرار ها به
 نیرو محکم گرفته بودند به طرف ماش گهیهم د یکه دست ها یاز ما جدا شدند. درحال دیهم رخساره و سع

گوش هم،  یهاشون تو رداشتند؛ دست تو دست و س یشده بودم، چه حال خوب رهیرفتند. بهشون خ دیسع
 خواستند؟ یم یواقعاً چ گهیداشتند. د یقدم بر م

رو  ربدیلحظه خودم و ه هی یاومدند. برا یم که بهم مبود. چه قدر ه یخوشبخت تینها نیکه از نظر من ا چرا
 یها رو وونهیپر لذت که مثل د یبرام بود و لبخند یو قشنگ نیریکه چه تصور ش یتو اون حالت تصور کردم، وا

 .لب هام اومده بود

آسوده و  یالیروز با خ کیشد من هم  یم یعنیپر حسرت از نهادم بلند شد؛ اما  یکم رنگ شدن لبخندم آه با
پچ پچ کنون و شونه به شونه اش  یترس و دلهره ا چیو بدون ه رمیدستم بگ یدستش رو تو شیبدور از تشو

 !رو لمس کنم نیتهران، قدم به قدمش زم یاهویشلوغ و پر ه یها ابونیخ یتو

 !مالل آورم نشون بده یبه من و زندگ یگوشه چشم یشد خوشبخت یم یعنی

 یخلوت خودم م یکه عاشقانه تو یبا مرد محبوبم کس ،یلبم پر بشه از خوشبزنم، خنده سر بدم، ق قدم
 ...دمشیپرست

 .اومدم رونیعمه از اون تصور قشنگ و لذت بخش ب یصدا با

 .سوگند جان گهید میبر-

و رو به  ستادمیرنگ ساعتم از حرکت ا ییطال یکه با نگاه کردن به صفحه  میکرد یرو ط یریمس گهیهم د با
 «.من برم دیندار یکار گهیعمه جون اگه د گهیخب د»عمه گفتم:

 «!میخونه ا کینزد گهیاِ کجا د»به ابروهاش گفت: ینیگذاشت و با چ نیزم یدستش رو رو یتو یها پاکت

 .برم خونه گهینه ممنون د-

 .نگاهم کرد ضیگوشه چشم پر غ از

 .گهید ای! بیکن یتعارف م-

 یهم م یچا هیدر کنارشم با هم  میدیخر ایچ مینیبب میتون یتازه م گه،ید ایب»گفت: یمزه ادر ادامه با ذوق با و
 یکنم تا شب برگردن، مهد یرفتن کرج فکر نم یبه خاطر کار یبا مرتض ربدیمن تنهام ه ستیکه ن یکس میخور

 «.میزن یحرف م یو کل مینیب یرو م دایو خر میخور یم ییبا هم چا ییهم که شرکته دوتا

 لیو ممکنه شب برگرده درخواستش رو قبول کرده بودم. دل ستیخونه ن ربدیکه گفته بود ه نیاصرار عمه و ا به
ً نم نیاون مخالفت هم فقط ا  شیپ یممکنه چه فکر نهیاگه من رو اون جا بب ربدیدونستم ه یبود که واقعا

کنم و اون رو به خواسته اش  یم لکرد دارم به حرف هاش عم یحتماً فکر م یجور نیا یخودش بکنه و از طرف
 یرو ادهیساعت پ مینبود و بعد از گذشت ن یادیز ی. فاصله میرسوندم. با عمه به سمت خونه به راه افتاد یم
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. میرنگ چرمش در رو باز کرد و داخل رفت یقهوه ا فیک یاز تو دی. عمه با در اوردن کلمیدیخونه رس یجلو
 یلیخ»گذاشت و گفت: زیم یها رو رو دیمبل انداختم. عمه هم خر یرمق خودم رو رو یه بودم و بخست یحساب

 «.یکه گذاشت یسوگند جان بابت وقت یحالم خوب شد، مرس

 :دمیبه کج رفتند، پرس یهمراه مرتض ربدیاوردن جمله اش که ه ادیبه روش زدم و با به  یلبخند

 !مگه باز اومده؟ نمیبب ،یمرتض دیگفت یطور. راست نیمنم هم-

 سیکه رئ نیآره مثل ا»اش گفت: یشراب یرنگ شده  یمبل انداخت و با طره کردن موها یرو رو شالش
 یطور نیبر گرده، من که از مامانش ا دیفرستادتش که بره کرج و فردا هم با یمُهر کردن برگه ا یپادگانشون برا

هم  ربدیه یاز دوستا یکی یخونه  هبا هم رفتن کرج آخ ربدیهجا بود که بعدشم همراه  نیناهار ا گهید دم،یشن
 «.اونم باهاش رفت گهیبراش جنس اورده د هیاز ترک ایاون جا بود و گو

 ییچا هیخب برم لباس عوض کنم و »دست گفت: یاز اون حرف مانتوش رو از تن در اورد و با گرفتنش رو بعد
 «.هم بذارم

گرم نبود اما مثل  یلیخودم رو باد زدم هر چند که هوا خ یام رو تا نصفه باال دادم و با حرکت دست کم مقنعه
 .کرد یرو بهم منتقل م یمقنعه حس خفگ دنیپوش شهیهم

باز به  یاومد و به سمت آشپز خونه رفت. بعد از دم کردن چا نییلباسش از پله ها پا ضیبعد از از تعو عمه
 هی یکه کار ندار ییاگه وقتا شهیخوب م یلیخ»نشست گفت: یمبل کنارم م یکه رو یالسالن برگشت. در ح

 «.میکم با هم وقت بگذرون

 .ابروم رو باال دادم یتا

 .حتماً چرا که نه-

که گرفته بود مدام نظرم  ییهر کدوم از لباس ها دنیو با پوش میامتحان کرد میرو که گرفته بود ییزایعمه چ با
رو که  ی. رژ قرمز رنگدمیخند یو کل میامتحان کرد میبود دهیرو هم که خر یایشیآرا لیوسا یحت دیپرس یرو م

 .و بعد از اون به طرفم گرفت دیلب هاش کش یگرفته بود رو

 .تو هم امتحانش کن ایرنگش قشنگ ب یلی؛خ

. دمشیلب هام کش یروکه عمه بهم داده بود آروم  یایدست نهیخنده رژ رو ازش گرفتم و با نگاه کردن به آ با
اون رنگ رو استفاده نکرده بودم چون اهل  یلیپوستم رو دو چندان کرده بود اما خ یاومد و روشن یبهم م یلیخ
 یلیخ»گفت: نیبهم کرد و با تحس ینگاه مهداشتند نبودم. ع یغیکه رنگ تند و ج ییو رژ ها ظیغل یها شیآرا

 «.اصالً مال تو ،یچه قدر خوشگل شد ادیبهت م

 .درش رو آروم بستم دمیکش نییاش پا هیرو با چرخوندن پا رژ

 .دیخودتون گرفت یو واسه  نیشما ا ینه مرس-

 .کرد یزیر اخم
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 .ها شمیدلخور م گهید ریرژ، بگ هی یاِ تو هم واسه -

 .گذاشتمش فمیک بیج یاصرار ازش گرفتم و تو با

چت »شدم. عمه متعجب گفت: زیخ میمبل ن یاز رو هویبه صدا در اومد که  فونیکه آ میعمه گرم حرف بود با
 «.عمه جون نیشد بش

 :دمیپرس مضطرب

 ه؟یک یعنی-

 .گردم یاالن بر م نیداره تو بش دیکه کل ربدیدونم ه ینم-

داخل اومد. چشم  یآن مرتض هیراحت شد و نشستم. چشمم به در سالن بود که  المیکم خ هیبا اون حرف  و
 !شد داشونیاز کجا پ هویپس  اندیکه قرار نبود حاال حاال ب نایاما ا یهام چهار تا شده بود. وا

در اون حالت بهت زده  یتر اومد و بعد از سالم کیکرد. سالم کردم که نزد یشوکه بهم نگاه م یآدم ها مثل
 «!ییجا نیدونستم ا یاوم... نم»داد گفت: ینامفهوم که تعجبش رو نشون م یاش با خارج شدن اصوات

 «.خونه میبعدشم که اومد میبود دیخب با عمه خر»گفتم: یساختگ یهم گره زدم و با لبخند یهام رو تو دست

درست رو به روم نشست و با نشستن خودش، رو به من هم  یمبل یکه نگاهش به من بود رفت و رو یحال در
 «.راحت باش نیبش»گفت:

خشک شده بود. حاال چه  یکه دهنم حساب یورط دمیبلع ینشستم. آب دهنم رو با اضطراب تند تند م مردد
حواسم  یچشم ریخواست بهش نگاه کنم اما ز یدادم اصالً دلم نم یخودم رو از اون مخمصه نجات م یطور

و  یجور نیچش شده بود چرا ا نیداشت اما ا یبهم زل زده بود و چشم ازم بر نم یبهش بود که به طرز عجب
 پروا شده بود؟ یهمه ب نیباز ا

فشار دادم. نگاهم سمتش  نمییلب پا یهم داخل اومد با استرس دندون رو رو ربدیلحظه بود که ه نیهم یتو و
 .جا خورده بود یحساب دنمیبود. اون هم از د ستادهیا یورود یپله ها یشد که رو دهیکش

هم  دیاو نگاه پرت من هم نشده بود ش ربدیاومدن ه یمتوجه  یاون قدر حواسش پرت بود که حت یمرتض
 !بزنه پسره پرو دیخواست د یشمرده بود و فقط م متیفرصت رو غن

به  یکه اون جور یبه من کرد و بعد هم به مرتض یگره خورده نگاه یبود و با ابرو ها ستادهیسر جاش ا هنوزم
 !کرد یخودش م شیپ یحاال چه فکر یمن زل زده بود. وا

کردم رو به من سالم  یاز خشم رو توش حس م ییکه رگه ها یمتوجه بشه با لحن محکم یکه مرتض نیا یبرا
 .. آروم سالم کردمدیباره نگاهش رو از من گرفت و به سمتش چرخ کی یکرد که مرتض

زحمت برو کمک مامان داره جعبه  یب»گفت: یکمر رو به مرتض یدستش رو کیکرد و با گذاشتن  یکمون ییابرو
 «.امیزنم و م یبه دست و صورتم م یآب هیبرو منم  ،یرانبا مینیکه بچ اطیداخل ح ارهیها رو م

 .از جاش بلند شد یاون حرفش، مرتض با
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 .زود برگردم آخه فردا عازمم دیباشه منم با-

 :هم گفت یمن ثابت کرد با فشردن لب هاش رو یدر ادامه باز نگاهش رو رو و

 «؟یندار یبرم کار گهید من»

مغز. در جواب لبخند کم  یب یتونستم باهاش داشته باشم پسره  یم یآخه من چه کار یسؤال مسخره ا چه
 .رفت رونیاز خونه ب یرو آروم زمزمه کردم که اون هم با نجوا کردن خداحافظ یخداحافظ یزدم و کلمه  یرنگ

 خچالیتفاوت کرد و بدون توجه به آشپزخونه رفت و با باز کردن در  یسرد و ب یکردم که نگاه ینگاه م ربدیه به
لحظه جا خوردم و چه قدر که از اون  هی. اون قدر سرد برخورد کرده بود که دیرو برداشت و سر کش یآب یطرب

 .رفتارش سرخورده و کنف شده بودم

 یکه گوش یاومد. درحال یآروم و شمرده اش به طرفم م یاومد. با گام ها رونیاز آشپزخونه ب یا قهیاز دق بعد
اون همه  لیرنگ و پر از خشمش بهم نگاه کرد. اصالً دل یقهوه ا یبا چشم ها ذاشتیم زیم یاش رو رو

که بره به سمتم عقب  نیاز ا قبلفکر ها بودم که از کنارم رد شد اما  نیهم ی. تودمیفهم یرو نم تشیعصبان
 .به طرفم گرفت زیم یدستمال رو با برداشتن از رو یگرد کرد و جعبه 

 ً  یرو به باال و متعجبم بهش نگاه م یر که نشسته بودم با نگاه هاطو نیمنظورش نبودم و هم یمتوجه  اصال
 !لب هام سر خورد یزد و نگاهش رو یپوز خند زیکردم که تمسخر آم

آن دستم رو سمت لب هام بردم، تازه متوجه منظورش شده  هیرو مثل خنگ ها نگاهش کردم که  یا قهیدق
 !رو یم رو پاک کنم اون هم رژ به اون پرنگرفته بود رژ لب ادمی یزدم، حساب یبودم و پلک محکم

 !بهم زل زده بود یاون جور یبگو چرا مرتض پس

 یکار نینقره و نگ یجعبه  یاز تو یدستمال دنیو با شرم نگاهم رو همراه با کش دمیکش یخجالت م یحساب
 ریعطرش ز یباال رفت. بو یتفاوت یکه دستمال رو ازش گرفتم با ب نیگرفتم. هم نییپا ،یدستمال کاغذ یشده 

آن به خودم  هیکردم که  یعطرش رو استشمام م یچشم هام رو بسته بودم و با حالت مسخ دیچیدماغم پ
رژم  عیسر یلیبرداشتم و خ یرو از مبل رو یدست نهیکردم آ یلب خودم رو سرزنش م ریکه ز یاومدم و در حال

عمه گوشم رو پر کرد  یکردم که صدا یخودم رو نگاه م نهیآ یچشم بود. تو یرو پاک کردم. چه قدر هم که تو
مشغول  یپر از جعبه بود و عمه و مرتض یورود یرفتم. جلو یورودمبل بلند شدم به طرف  ی. از روزدیکه صدام م
 .که گفتم نگاهش رو باال گرفت یباز شده بودند. با بله ا یجعبه ها یبسته بند

 .یاریرو برام ب یو چندسانت یشه چسب کاغذ یسوگند جان عمه م-

 چشم اما کجاست؟-

اگه که اون جا هم نبود البد  نیبب ونتیکاب یکشو ها یتو»ذاشت گفت: یهم م یکه در جعبه ها رو رو یحال در
 «.ربدهیاتاق ه یتو گهید

تماً باز کردم و گشتم اما اون جا نبود، پس ح یکی یکیرو  نتیکاب یگفتم و به آشپزخونه رفتم. کشوها یچشم
 !رفتم اون جا یم یاما چه طور ربدهیهمون طور که گفته بود تو اتاق ه
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اومد و باز هم  نییگشتم که از پله ها پا یم ربدیاومدم. با چشم دنبال ه رونیآروم از آشپزخونه ب ییقدم ها با
 یگرفتنش عصب دهیرفت. چه قدر که اون رفتارش و اون همه ناد ییکه بهم نگاه کنه به طرف دستشو نیبدون ا

کردم و  یزد. به پله ها نگاه م یدادم. عمه باز صدام م رونیب یام کرده بود، دست هام رو مشت کردم و نفس
از پله ها باال رفتم. در  عیسر یلیخ یرفتم. بعد از تعلل یباال م دیاومد با یکه م نیمردد بودم اما قبل از ا یکم

عمه  یخونه  یاتاقش رفته بودم همون روز مهمون یکه تو یبار نیخرباز کردم و داخل شدم. آ دیاتاقش رو با ترد
کردم. به طرف اتاقک  یدگرگون اطراف رو نگاه م یبراش پانسمان کرده بودم. با لذت و حال روبود که دستش 
به خودم  یو تشر بیباز کردن کاملش بردم با نه یکه دستم رو برا نیباز بود رفتم اما هم مهیپرو که درش ن

 !بودم یلمشغول فضو شتریاومده بودم و ب یچه کار یرفته بود برا ادمیعقب گرد کردم، اصالً 

جست و جو کردم اما اون جا نبود و در  یاومدم و به سمت قفسه ها رفتم و کم رونیب جیاون حالت مسخ و گ از
اش کردم و باالخره  یبررس ید چشمکه کنار تخت بود رفتم. بازش کردم و با با چرخون زشیم یآخر به طرف کشو

افتاد  یرو ببندم چشمم به عکس زیم یخواستم کشو یکه م نیکردم. چسب رو برداشتم و هم داشیاون جا پ
که  نیلحظه از ا هیکنجکاو بودم اما  یزده بود. به اطراف نگاه کردم حساب رونیکتابِ داخل کشو ب یکه از گوشه 

بدجور  ستادم؛یباره ا کیرو بستم. از جام بلند شدم و سمت در رفتم اما کشو  عیو سر دمیسر برسه ترس ربدیه
از حدم باز هم به طرف  شیب یکنار تخت سوق دادم و با حس کنجکاو زیم سمتکنجکاو شده بودم و نگاهم رو 

زدم و در  یبه اطراف کتاب رو برداشتم و آروم بازش کردم. پلک یرو باز کردم و با نگاه زیم یبرگشتم. کشو زیم
 .کردم یگرد شده به اون عکس نگاه م یشد. ناباورانه و با چشم ها خیصفحات باز کتاب م یلحظه نگاهم رو

 !کرد یکار م یاون چ شیباغ آفتابگردون ازم گرفته بود اما پ یبود که سحر تو یعکس همون

هول شده بودم  یبود. حساباومده  رونیب ییکه از دستشو نیاومد و مثل ا یشدن در م دهیصدا کوب نییپا از
 ؟یاومد چ یاگه باال م

 کردم؟ یکار م یچ دیبا اما

رو با  یا هینه. چند ثان ایبذارمش سر جاش  دیدونستم با یدستم بود، مردد بودم و نم یهنوز هم تو عکس
سامان. با اون فکر عکس رو برداشتم و کشو  یحت ای یچ دید یم یو مردد گذروندم اما نه اگه کس جیگ یحالت
 .اومدم رونیبستم و از اتاق ب عیسر یلیرو خ

دستم  یهم گذاشتم. عکس تو یاومد. در اتاق رو با قورت دادن بزاق دهنم رو یپله ها بود و باال م یرو ربدیه
من شده بود  یتوجه مضطرب بودم. تازه م یدستم رو پشت سرم بردم. حساب عیسر یلیخ ربدیه دنیبود و با د

رو هم باز گذاشته  رهنشیپ ییباال دکمهدور گردنش انداخته بود و دو سه  یرنگ دیسف یو به طرفم اومد. حوله 
 یبا مِن مِن و نشون دادن چسب یا هیاش بهم نگاه کرد که بعد از ثان نانهیب زیت یتر اومد، با نگاه ها کیبود. نزد

 «.اومدم نیعمه گفت براش چسب رو ببرم واسه هم یعنیم... من »ام بود گفتم: گهیدست د یکه تو

بهم  یحرف چیکه انگار جوابش رو گرفته بدون ه یتکون داد و طور یپر جذبه اش سر یگرفتن و چهره  افهیق با
تفاوت داخل رفت.  یکه در اتاق رو باز کرد و ب دمیدر کنار برم. با دلهره خودم رو کنار کش یاشاره داد که از جلو

نرفته بودم که متوجه باز شدن  شتریچند پله ب زو به طرف پله ها رفتم اما هنو دمیآسوده کش یبا رفتنش نفس
 یبا قدم ها یا هیکرد و بعد از ثان یبهم نگاه م یعصب یدر اتاق شدم سرم رو به عقب چرخوندم؛ با چهره ا

خودش  عیسر یلیقدم برداشتم اما خ نییه ها رو سمت پابه طرفم اومد که دستپاچه و هول تند تند پل عشیسر
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 یرفتنم شد. با نفس ها نییچنگش گرفت و مانع پا یبازوم رو تو عیسر یلیحرکت خ کی یرو بهم رسوند و تو
که توش بود پشت سرم گرفته  یکردم. دست و عکس یشد نگاهش م یم نییام که بشدت باال و پا نهیتند و س

 «باز چت شده؟ هیچه کار نیا هیچ»و معترض گفتم: یبا لحن شاک یبودم و بعد از لحظه ا

 یدستش گرفته بود و رو به رو نگاه م یکه همچنان بازوم رو تو یو در حال دیرس یبه نظر م نیخشمگ یحساب
 .اش رو به سمتم دراز کرد گهیکرد دست د

 .بده به من-

 :لب زدم ادیز یطفره رفتن و اضطراب با

 و؟یچ...چ-

 «.یاتاقم برداشت یرو که از تو یزیهمون چ»گفت: یهم گذاشت و با تشر یتر از قبل پلک رو یعصب

 !بود دهیفهم یجا خورده بودم اما آخه چه طور یحساب

 یحال حساب چ نیاوردم که موقع برداشتن عکس کتاب رو سر جاش نذاشته بودم اما با ا ادمیلحظه به  هی و
 شده بود؟ یبود پس چرا اون همه شاک من یگرفت اون عکس برا یرو از من م

 ً  !که چه قدر هم بچه پر رو بود واقعا

 « ...چسب نیبر نداشتم اگه منظورت ا یزیمن چ»و عبوس و با نشون دادن چسب گفتم: یجد

 :دیادامه بدم و با حرص غر نذاشت

 !پس بده یرو که برداشت یزیگفتم چ اریدرن یمسخره باز-

 .زدم یتمسخر لبخند با

 .نبوده که به تو مربوط باشه یزیهم برداشته باشم مطمئن باش چ یزیاگه چ-

دستم رو به  عیسر یلیافتم و خ یلحظه احساس کردم که دارم م هیداد که  یپله تکون یاون حرف من رو رو با
و با باز کردن دستش و  دیکش رونیدستم ب یهمون لحظه عکس رو از تو یبردم که تو یچوب یطرف نرده ها

 .رد به سمت اتاقش رفتس ینگاه

 !بود بیقدر که رفتارش عج چه

از کارش  یدادم و همون چند تا پله رو باال رفتم. پشت سرش وارد اتاق شدم. حساب رونیحرص نفسم رو ب پر
 .بودم. متعجب بهم نگاه کرد یکالفه و عصب

 تو باشه؟ شیپکه مال منه  یعکس دیو بهم پس بده ا... اصالً چرا بااون عکس یچ یعنیکارا  نی-

 .زدم یادامه پوزخند پر تأسف در

 !کرده یکار نیمن همچ یبدون اجازه  یکنم چه طور یاز سحر تعجب م-
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ظاهر  یعکسا رو برا یشه چون وقت یاما به سحر مربوط نم»گفت: شیو با لحن جد ستادیبه کمر جلوم ا دست
 «.خوام لباس عوض کنم یم رونیکردن بهم داده بود برداشتم حاال هم برو ب

 .آلود نگاهش کردم خشم

 ؟یچ دید یم یاگه کس یمالحظه ا یقدر ب نیچرا ا-

 .زد یزیتمسخر آم لبخند

 !که همه جا سرک بکشن ستنیآخه همه مثل تو فضول ن-

که  روزیفهمم تا د ینم»پر تمسخر گفتم: یبغلم گرفتم و با خمار کردن چشم هام و پوزخند یهام رو تو دست
 «عوض شده؟ یشده چ یحاال چ نمیبب یزد یچرت و پرتا حرف م نیو غرور و ا واریاز د

 :ادامه دادم یزهر خند با

واقعاً درکت برام سخته  گه،ید یکیاست و منم  گهینفر د هیعکسه  یکه تو یکنم که اون یواقعاً دارم احساس م-
 ....واما عکسم یبا خودم در حال جنگ

دستش  یکه عکس رو تو یتأسف بار درحال ینگاهم کرد و با زهره خند و نگاه یرگیادامه ندادم که با خ گهید و
چرا؟ چون  یدون یم ستادهیو که جلوم ا یعکسه دوست دارم نه کس نیا یکه تو ویمن کس»گفت: دادیتکون م

دختر  هیبه صورتش نداره،  یکماس چیکه ه شیآال یدختر ب هی شیعکسه خودشه، خود واقع نیا یکه تو یکس
 «.یدوز و کلک چیمعصوم و بدون ه

 :خش دارش از خشم ادامه اداد یبا صدا یو عصب پرحرص

 !کنه یم یو نقاشو خودش نهیشیم هیبق یجلب توجه  یدختر جلف که واسه  هینه -

هم  گهیتا دو ساعت د یکردم مرتض یسالم نم»و گفت: دیخند کهیت کهیت تینگاهش کردم که با عصبان جیگ
 «!من اون جام دیفهم ینم

نداشتم و  یحیتوج چیبدم چون ه یدونستم چه جواب یزدم و واقعاً نم یاز شرمندگ یکه زد پلک محکم یحرف از
 !رو امتحان کنم دمیخواستم رژ جد یتونستم مثل احمقا بگم م ینم

و گول خودت یتو دار»گفتم: نیاون جو سنگ یتو یرینفس گ یکرد که باالخره بعد از کم یهم نگاهم م هنوز
 «.حاال هم اون بده که برم ،یدون یخودت خوب م نویاون عکسه اصالً عوض نشدم ا یکه تو میمن همون یزن یم

 .تر شد ظیغل اخمش

 .یبر یتون یپس م یدیحرفامو شن-

 «.رمیجا نم نیاز ا یاما تا اون عکسو بهم پس ند»و حرص گفتم: یلجباز با

 یو با چرخوندن سرش به چپ و راست، عکس تو دیلبش کش یدندونش رو رو تیبا عصبان ختهیآم یحرص با
 «درسته؟ یخوا یو معکس نیپس ا»دستش رو باال گرفت و با تکون دادنش گفت:
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داد  یصورتم گرفته بود و نشونش م یکه عکس رو جلو یزدم که جلو تر اومد و درحال دییتأ یبه نشونه  یپلک
 « ...پرسم یازت م یزیچ هی»گفت:

 :تند ادامه داد ینفس دنیو کش یمکث با

 .داره یبستگ یدیکه م یعکس به جواب نیپس دادن ا-

 .و بهت زده شونه باال انداختم جیگ

 !فهمم ینم-

 «!کلمه است هیجواب سؤالم »قورت داد با باال گرفتن سرش گفت: یدهنش رو به سخت آب

چشم هام  یخوش رنگش تو یبه دهنش دوختم که لب هاش رو مضطرب تر کرد و با حل کردن چشم ها چشم
 :کرد یصورتم حالج یجمله اش رو شمرده شمرده تو

 نه؟ ای یدوستم دار-

 .کردم ینا آروم به چشم هاش نگاه م یو حال یرگیشده بودم و با خ خکوبیم

 :باز تکرار کرد یو با لحن محکم و کوبنده ا یتگکه با آشف دمیدهنم رو بلع یآب جمع شده تو سخت

 نه؟ ایکلمه آره  هیفقط -

 !قرار داده بود یتیگفتم، اون من رو تو چه موقع یم دیبا یچ اما

. تلخ ارمیرو به زبون ب شیتونستم کلمه ا ینم یجمله دوست دارم بود اما حت دنیشن یهاش تشنه  چشم
 .نگاهم کرد

 نبود، بود؟ یسؤال سخت هیچ-

هم  یمسلط شدن به خودم چشم هام رو رو یاز اون پرسش سخت، بعد از کم یعبور کردن سر سر یبرا
 :لرزون زمزمه کردم یبا چونه ا یا قهیگذاشتم و بعد از دق

 ...ن...نه-

 «.یبگ گهیبار د هی یچشمام زل بزن یتو دینه با یطور نیا»از هم باز کردم که آشفته تر از قبل گفت: پلک

 یو قلب یکردم با تمام سخت یخودم رو خالص م یجور هی دینبود با یاما راه هیسخت یلیدونستم که کار خ یم
چشم  یکرده بود، تو دایپ دیشد یکرده بود و سوزش یزیخودش خون ر یتلنبار شده تو یکه از شدت احساس

 یگفتم اگه از دستش م یم دیبا یچه طور ایتمام وجودم رخنه کرد، خدا یبار ترس تو نیاول یهاش زل زدم. برا
 ؟یدادم چ

گفتم چون من راهم رو انتخاب  یم دیدر گرفته بود اما نه، با یام جدال سخت یو زخم ضیعقل و قلب مر نیب
شده  یکه نگاهم گذرا و سر سر یدر حال یو به سخت دمیکش یقیرو گرفته بودم. نفس عم میکرده بودم و تصم

کرد. با  یبود و ناباور نگاهم م هشوک یا قهیچند دق یبه زبون اوردم. واسه اوج حماقت  یرو تو "ینه ا"بود 
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دستش بود، با  یرو که تو یکرد عکس یو خشم بهم نگاه م یکه با دلخور یو درحال دیکش یکه زدم نفس یحرف
شد؛ دستم رو محکم  رهیبسته اش بهم خ خیسرد و  یلبش پاره کرد و با چشم ها یحرص و لبخندِ تلخ گوشه 

کرد مشتم رو با  ینگاهم م یدستم گذاشتم، در حال یرو تو کسع یپاره شده  یها کهیدستش گرفت و ت یتو
 .خشم و انزجار بست و با پس زدنش، به عقب هلم داد

 .یبر یتون یم-

تم شوک بودم. دس یچشم هام بود، هنوز هم تو یاشک تو ی. حلقه دمیشن یشکسته شدن قلبم رو م یصدا
کرده بود و  دایسوزش پ بیعکس نگاه کردم. گلوم عج یها کهیتار شده از اشک به ت یدیرو باز کردم و با د

 یها کهیاون ت ختنیتونستم اون جا بمونم و با ر ینم گهیکرد. د یدر هم شکستن تالش م یکه لجوج برا یبغض
برام  دنیکردم نفس کش یاومدم. احساس م رونیاز اتاق ب عیسر یبا حالت مسخ و منقلب نیزم یعکس رو

 یشدم. بدون معطل ریسرا ز نییام از پله ها به سمت پا نهیس یقفسه  یسخت شده و با گذاشتن دستم رو
 یبشه. مرتض یصورتم جار یاشک رو البیو س کهرو برداشتم و سمت در رفتم هر آن ممکن بود بغضم بتر  فمیک

از پشت سر صدام زد.  دنمیبه جا کردن جعبه ها بود عبور کردم که با د رفته بود و از کنار عمه که مشغول جا
اون  یکم به خودم مسلط شدم هر چند که کنترل کردن خودم تو هیشد و  یم یزیچ یمتوجه  دینبا ستادمیا

 :دیسمتش برگشتم که متعجب پرس هسخت بود. ب یحال تلخ حساب

 .اومدم داخل یداشتم م گهید یریعجله کجا م نیشده با ا یچ-

 .زدم یساختگ یلبخند

 .کم درس بخونم هی دیبرم فردا کالس دارم با دیم.. من با-

 «؟یشه شب و بمون ینم یعنی»از ابروش گفت: ییهم فشرد و با باال دادن تا یرو یلب

 .گهیوقت د هی یشده باشه واسه  رمینه ممنون د-

 «.رسونه یو رو مت ربدیخب پس بذار ه»ست گفت: دهیفا یاصرارش ب دید یوقت

 .سالن فراموش کردم یتو زهیم یچسب رو دیممنون، ببخش زیبابت همه چ رمیخودم م ستین یازینه... نه ن-

 .کرد یقیدق نگاه

 تو؟ یخوب-

 .تکون دادم یحفظ کردن لبخندم سر با

 .عمه جون یاوهوم، مرس-

صورتم راه گرفته  یحماقت آروم آروم و تلخ رو یو منگ بودم. قطره ها جیگ یبه خونه مثل آدم ها دنیرس تا
کاش حداقل اون کتاب و  یا ایرفتم  یاتاقش نم یکاش اصالً تو یفرستادم؛ ا یبودند. همش به خودم لعنت م

 یکه زده بودم حساب یحرف یآور ادی اسوزوندند و ب یم شتریکه دلم رو ب گهیکاش د یکردم و هزاران ا یباز نم
 .شدم یم یاز خودم عصب



 

 
762 

 "نه"اندازه ام که چرا اون همه حماقت کردم چرا اون  یب یمونیو پش کردمیاون عکس فکر م یهم به ماجرا هنوز
اوردمش. حال و روز و رفتارم واقعاً خنده دار بود با  یوقت به زبون نم چیو ه شدمیرو گرفتم کاش الل م یلعنت

 !شیبا پا پ زدمیدست پس م

 .کرد یتالش م دنمید یازش داشتم و نه باز برا یشده بود چون باز هم نه تماس انگار که واقعاً ازم متنفر اما

جواب  یخبر بودم و حت یرو ازش ب یزنگ زدن بهاره بود که مدت ندیتنها خبر خوشا یبعد از اون هم ناراحت دیشا
که اصالً  دمیمکه زد فه یی. بعد از چند وقت باالخره بهم زنگ زده بود و با حرف هادادیتلفن هاش رو هم نم

که عمه  ییجا هیرو با مسعود به ترک یاهچند م ،یگفت بعد از عروس یکه خودش م ینبوده و همون طور رانیا
که برگرده  نیگفت به محض ا یکرد و م یهم اظهار دلتنگ یبزرگش اقامت داشت، سفر کرده بودند. حساب ی

که زنگ زده بود واقعاً خوشحال  نیدلم براش تنگ شده بود و از ا یالبته من هم حساب ادیم دنمید یحتماً برا
 .بودم

 .بودم که مامان در زد و داخل اومد یتست زن مشغول

 «.کم به خودت استراحت بده مامان جان هیحداقل  یاز حال رفت»کرد و گفت: ینگاه

 .مالوندم یخسته ام رو کم یزدم و چشم ها یحوصلگ یو از سر ب یگمرنگ لبخند

 .آماده بشم که برم کالس دیتموم شد اما با گهید-

 .خب امروز و نرو یاگه خسته ا-

 .به خودم دادم یباال بردن دست هام کش و قوس با

 .برم دیحتماً با هینه کالس مهم-

 .بخور بعد برو یزیچ هی ایپس اول ب-

 .رفت رونیگفتم که از اتاق ب یچشم

آموزشگاه شدم. سر کالس  یراه فمیو براداشتن ک رونیلباسم با لباس ب ضیخوردم و با تعو یمختصر ی عصرانه
کالس نبودم. بعد از گذشت چند روز همچنان و همچنان  ینشسته بودم اما اصالً تمرکز نداشتم و انگار که تو

هر  یمونیکردم و پش یبودم فکر م هزد ربدیو حماقتم به ه یرحم یکه در اوج ب یاون عکس و حرف یبه ماجرا
چون مقصر  دادمیرو زده بود که البته بهش حق م دمیشد. رسماً ق یم قیوجودم تزر یتو شتریو ب شتریروز ب

 لمیخواسته بودم. بعد از اون کالس خسته کننده و جمع کردن وسا یطور نیماجرا فقط خودم بودم و خودم ا نیا
به جون مغز و ذهن آشفته ام  انهیهمچنان همراهم بود و مثل مور الیخ وبه طرف خونه به راه افتادم. فکر 

 .افتاده بود

جا دادم. مامان  یجا کفش یطبقه  یرنگم رو از پا دراوردم و تو دیباز شدن در داخل رفتم. کفش اسپرت سف با
اومد. در  نییپا لیترم یبود. سالم کردم که از رو دنییمشغول دو لیتردم یرو یرنگ یبا تاپ و شلوارک طوس

 «.منتظرتم یاز ک یدون یم یاومد ریچه قدر د»کرد گفت: یزرد رنگش پاک م یکه صورتش رو با حوله  یحال
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رنگم  ینرم و سورمه ا یصندل ها دنیدوشم جا به جا کردم و با پوش یرنگم رو رو یو مشک کیکوچ ی کوله
 «منتظر من؟»گفتم:

 .کرد دییبلند تأ هیپا یوانیل یآب تو ختنیسمت اوپن رفت و با ر به

 .همه دعوتن یعنی میعمو محسنت دعوت یآره چون امشب خونه -

 ً  «به چه مناسبت اون وقت؟»گفتم: یپوف دنینداشتم و با کش یمهمون یحوصله  اصال

 .رنگش سر تکون داد یتونیز یو با باز کردن موها دیآب رو سر کش وانیل

 هی رمیخوبه که. حاال هم برو آماده شو منم م میع شخوان دور هم جم یم یطور نیخواد که هم یمناسبت نم-
 .رمیدوش بگ

 ربدیه یتونم بعد از چند روز و در اوج دلتنگ یکردم که م یفکر م نیبه ا یکم غر زدم اما وقت هیکه اولش  نیا با
کمدم مشغول آماده  یاز تو یانتخاب یلباس ها دنیکش رونیاومدم. به اتاقم رفتم و با ب فیسر ک یکم نمیرو بب

گشاد و نود  یِ تا مچ پام بود همراه با شلوار مازرات شیرو که بلند یرنگ جلو باز یعسل یشدن، شدم. مانتو
دور رنگه  یتنم معاوضه کردم. روسر یذاشت، با لباس ها یم شیپام رو به نما فیو ظر دیکه مچ سف امیسانت

 یبودم. برا دهیبه خودم رس یکردن موهام، سر کردم. حساب رنگ رو انتخاب کردم و با دو طرفه یو کرم یعسل ی
لبم جا  یکج و مسخره رو یبودم خنده ا دهیکه اون همه به خودم رس نیو ا نهیآ یتو دمخو دنیلحظه با د هی

 !اوردم یخودم هم سر از کار خودم در نم یکردم حت یکار م یگرفت. واقعاً من داشتم چ

ور هم مدام منتظر بودم که بهم زنگ بزنه و دنبال بهانه  نیو از ا دمیپر یبهش م یاون ور مثل خروس جنگ از
 !خواستمش و هم نه یبود؛ هم م یبی. حس عجنمشیبودم که بب یا

از اعماق قلب و وجودم و  یخواستن و نخواستنش، خواست یعقل و دلم جنگ بود برا نیب شهیمثل هم و
 .یبه اسم مرتض یمانعسامان بود و  یحرف ها لشیکه تنها دل ینخواستن

 .میبا بابا و سامان راه افتاد یهم آماده شده بود و با هماهنگ کردن تلفن مامان

 یب یداخل یبزرگ و دوبلکس با نما ی. خونه امیداخل رفت ،یورود یشده  یو کنده کار یباز شدن در چوب با
که صداش خونه رو برداشته  ییبزرگ نشسته بودند و قهقه ها ییرایپذ یدور هم تو یو قشنگ. همگ کیاندازه ش

 یشگیو اون جمع بزرگ و هم نبا مادرجون و عمو محس یرو مشغول سالم و احوال پرس یا قهیبود. چند دق
پدربزرگش  یخونه  ایکه گو نای. سامان و بابا زود تر از ما به اون جا رفته بودند. بچه ها همه بودند اال ممیشد

نشسته بودند سالم  ربدیو ه نیهم که کنار حس میو مر دیکامل داشتم. رو به مج تیموضوع رضا نیاز ابود که 
به  یرفت. حت یاش ور م یتفاوت با گوش ینشسته بود و ب نیکه کنار حس ربدیآروم تر به ه یکردم و سالم

 یرو تو فمیمبل کنار رخساره نشستم. ک یرو یزونیخودش زحمت نداد جواب سالمم رو بده و با لب و لوچ آو
 :دمیبغلم گرفتم و رو به رخساره پرس

 ومده؟یچرا ن دیپس سع-
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وقتم  ریتا د شهیکار آموز یدوره  مارستانیبود، ب فتیش»گذاشت و گفت: زیم یرو رو یبادوم هند ی کاسه
 «.فتهیش

چتونه با هم؟ حواسم بود  نمیکن، بب انیول ا»آروم گفت: ربدیبه ه یکردن چشم هاش و نگاه زیدر ادامه با ر و
 «شده؟ یکه جواب سالمتم نداد باز چ

 .زدم یپوزخند

 .خواد من برم طرفش یگفتم که م-

 .هاش رو به حالت غنچه مانند جمع کرد لب

 !آهان از اون لحاظ-

 !به من توجه کنه یکه ذره ا نیبدون ا دیخند یگفت و م یم هیکردم، با بق ینگاه م بهش

 یحساب می. زن عمو و مرمیدیشام رو چ زیگرسنه بودند. با کمک دخترا م یحساب یده بود و همگ کینزد ساعت
شد. با تعارف عمو محسن  دهیچ زیم یخوش رنگ رو یبودند و انواع و اقسام غذا ها و ساالد ها دهیتدارک د

 نشیمادرجون و لبخند دلنش "الله سمب"اومدند. با  یبه سمت سالن غذا خور ییرایکم کم از پذ هیمادرجون و بق
 .خواست که شروع کنند هیرو به بق

تفاوت  یباره اون همه ب کیشد  یکرد آخه مگه م ینگاهمم نم یبود اما حت ربدیشام مدام حواسم به ه زیم سر
 !بشه؟

بودم و سر خورده؛ چرا که  مونیبودم پش دهیکه اون همه به خودم رس نیذوقم خورده بود و از ا یتو یحساب
 !دیدید یاصالً من رو نم

بلند شدم. بعد از خوردن شام  زیاز سر م میبا تشکر کردن از زن عمو و مر هینداشتم و زود تر از بق لیم یلیخ
در  می. زهره و مرمیشام شد زیرفتند و ما دختر ها هم مشغول جمع کردم م ییرایباز به پذ هیمادرجون بابا و بق

کرد مشغول شستن ظرف ها  یبارشون گوش رو پر م کی قهیچند دق یزدند و قهقهه ها یحرف م که یحال
همون لحظه  ی. تومیکرد یخشک م یحوله ا یشسته شده رو با دستمال ها یبودند، من و رخساره هم ظرف ها

 «.کم زود تر هی میبابا منتظر دیکن یکار م یپس چ»داخل آشپز خونه اومد و معترض گفت: نیبود که حس

 «.میستیکه ن کاریمگه، ب ینیب ینم»اش گفت: یسر چرخوند و با لحن شاک میمر

 .گلوش پرتاب کرد یانگور قرمز رو جدا کرد و تو یاز شاخه ها یدرشت یدونه  نیحس

 .گهید نیایب میکن یورق باز میخوا یم-

 گهید»خشک کردن، درجوابش گفت: یبرا نتیکاب یو با گذاشتنش رو دیرو آب کش زیگل ر دیبشقاب سف زهره
 «.میایشه تو برو االن م یداره تموم م
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رو به سمت  یآب، چند قدم وانیبا برداشتن ل ختیر یآب م وانیل یخودش تو یکه برا یگفت و درحال یا باشه
به اطراف کرد و آروم  یکردم برداشت، نگاه یرو خشک م سیخ یبودم و ظرف ها ستادهیا نتیمن که کنار کاب

 :دیار گوشم پرسکن

 افتاده؟ یشما اتفاق نیب-

کنه اصالً انگار تو  یرفتار م یطور نیچرا ا ربدیپس ه»رو زمزمه کردم که گفت: یانداختم و نه ا نییرو پا سرم
 «!یو وجود ندار یستیجان نیا

شده بود.  ربدیه یها یتفاوت یاون هم متوجه ب یهم رفت. حت یام تو افهیدلم گرفت و ق هویکه زد  یحرف از
بود که  نیخوام منظورم ا یمعذرت م»اش گفت: انهیام شده بود با لحن دلجو یو ناراحت یدلخور یمتوجه 

 «.هیعاد ریکم غ هیرفتارش 

 :دمیآروم لب ورچ یو با لحن مغموم

 .دونم ینم یزیمنم چ-

 «د؟یکن یقدر پچ پچ م نیشما دو تا ا دیگ یم یچ»گفت: کنجکاو میکه مر میزد یحرف م نیحس با

شوما ظرفتو بشور، »رنگش فرو کرد و با تمسخر گفت: یشلوار اِسلش مشک بیج یدست هاش رو تو نیحس
 «!بهت فشار اورده یلیکه شستن دو تا دونه بشقاب خ نیمثل ا

لب زمزمه کرد. شستن ظرف ها و جمع کردن آشپزخونه تمام  ریز ییهم با ادا بچه پرو میکه مر دیخند زیر زیر و
 یراه رو یکه انتها یبهداشت سیبه صورتم به سمت سرو یزدن آب یداشتنم و برا یفی. سر درد خفشده بود

بدجور  ربدی. رفتار هدمیحرمم پاش رصورت پ یرو رو یآب رو باز کردم و آب خنک ریاتاق خواب ها بود رفتم. ش
 .حالم گرفته شده بود یکرده بود و حساب رمیدلگ

که با گذاشتن دو  دیاز زهره و مج ریبودند البته به غ ستادهیبود ا ییرایپذ یکه باال اردیلیب زیدور م یها همگ بچه
شون هم نشسته بودند. دست هام رو خشک کردم و به سمت یرو به رو زیپاشون، دو سمت م ریبلند ز هیچهار پا

 .رفتم

هم به  هیکردند بق یگاه من گهیبهم د یرگیهم نشسته بودند و با خ یرو به رو دیطور که گفتم زهر و مج همون
 !کردند یاون ها نگاه م

اولش  هیراه انداخته، اسمش روم کم کن نیکه حس دهیجد یباز»به رخساره نگاه کردم که آروم گفت: متعجب
 «.دنیترس یاما همه حساب میکن یباز قتیجرأت و حق میخواست یم

 .زد یدر ادامه با خنده چشمک و

 !شد یبرمال م ییزایدونست چه چ یواال حقم دارن خدا م-

 .کردم یمتعجب نگاهش م همچنان
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گذاشته. دل  نیشرط باخته که حس نیو بهمون کباب بده، ا رونیببرتمون ب دیببازه فردا با یهر ک هیباحال هیباز-
ه نگذشت که زهر  یلیکردم. خ یبهشون نگاه م یتفاوت یو با ب ستادمیا هیاز بق یو دماغ نداشتم و با فاصله ا

بعد با  قهیجاش نشست که اون هم چند دق بهبلند شد و رخساره  زیکرد و با خنده از سر م دنیشروع به خند
کرد من و خندوند، تازه خوده  یجرزن نیاِ حس»خنده و گفت: ریزد ز د،یپشت سر مج نیحس یادا در اوردن ها

 «.هم ادا در اورد دیمج

 «.ام واال یعیهم طب یلیمن خ ییچه ادا»با لحن پر خنده اش گفت: دیاون حرف رخساره، مج با

 «.جون ونایف ریخنده اس، تو به دل نگ یشکلکا نیا هیشب سشیکالً ف نیآره ا»هم با خنده گفت: نیحس

 یو ب الیخ یبود و ب ستادهیشد؛ کنار سامان ا دهیکش ربدیکردند. نگاهم باز سمت ه دنیهمه شروع بخند و
 نیبه تپش افتاده بود. تو فکر بودم که حس شونتمیخوش ر یزد و قلبم از قهقهه هاش و صدا یتوجه قهقهه م
 .به طرفم اومد

 .نمیبب ایب یستادیجا ا نیاِ تو چرا ا-

 «.کنم ینم یمن باز»حوصله گفتم: یب

 .صورتم تکون داد یرو جلو دستش

 .کنن یباز دیهمه با ستین رفتهیاصالً پذ-

 ...اما-

 .کردرو قطع  حرفم

 .در بره رشیتونه از ز ینم یاما نداره گفتم که کس-

شد. همه کم کم نشستند  یباخت، مشغول مسخره باز یخندوندن بچه ها برا یبعد از گفتن اون حرف باز برا و
نشست. فقط من بودم  ربدیبود و بعد از باختن سامان ه نیگرفت خوده حس یکه خنده اش نم یو تنها کس

اصالً »خنده و گفت: ریزد ز یپق بیعج یلیکردم که خ ینگاه م نیننشسته بودم. به حس زیکه هنوز پشت م
 «.افتم یم یانیجر هی ادی نمیب یم ربدویه

 «؟یانیاون وقت چه جر»گفت: یزیر یبا خنده  میکرد که مر دنیشروع به خند و

 :دیباز خند نیحس

 .یقابل پخش ن-

 «.نیبش ایه قسم خانوم بنوبت توئ ایب»به من کرد و گفت: یبعد نگاه و

 ً هم بشونه اما  یخواست ما دو تا رو رو به رو یمتوجه شده بودم که از عمد باخت رو قبول کرده. فقط م کامال
زد. درست  یزینگاه کردم که چشمک ر نیبه حس یدونم چرا اون همه دلهره داشتم و نگران بودم. با ناراحت ینم

رو کنار  یسامان باالخره صندل یاشاره  اکردند و و ب یحدس زده بودم پس کارش از عمد بود. بچه ها صدام م
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 نیو نشستم. رو به روش نشسته بودم اما هنوز هم جرأت نگاه کردن بهش رو نداشتم که حس دمیکش
 «.لحظه شروع شد نیاز ا گهیخب د»گفت:

 یزدند و خنده ها یحرف م گهیکه با هم د هیبه سامان و بق یو بعد از نگاه دمیکش یقیبا اون حرف نفس عم و
 شهیچشم هاش هم یشد، آروم سرم رو باالگرفتم. نگاه کردن تو یلب هاشون جا به جا م یکه رو ییصدا یب

من رو به سمت  شهیو هم شتمخمار و قشنگش رو دوست دا یچشم ها یحال جاذبه  نیبرام سخت بود اما با ا
 .کشوندند یخودشون م

خواست پلک بزنم. چه  یدلم نم یداشتم و حت یطور. چشم ازش بر نم نیشده بودم، اون هم هم رهیخ بهش
تفاوت بهم چشم دوخته  یسرد و ب ییبود و با نگاها یجد یلیاون چند روز دلتنگش شده بودم. خ یقدر که تو

 !یشد از اون همه سرد خی لحظه مثل کوه کی یکه وجودم برا یبود طور

نگاهش کردم؛ انگار تازه داشتم کشفش  یرگیکردم. با خ یرفع م یجور هیقلبم رو  یتاب یب دیدلتنگ بودم و با اما
روشن  یو نسبتاً درشت با رنگ قهواه ا دهیکش ییمعمول، چشم ها یخوش فرم و و با اندازه ا یکردم دماغ یم

رو داشتند و ته  یشگیجاذبه هم همونپروند و هنوز هم  یسرم م هوش از شهیشون مثل هم یکه حالت خمار
 شهیپوستم ر ریکننده اش، کرده بود. لذت ز رهیاز قبل جذاب و خ شیکه گذاشته بود ب یرنگ یقهوه ا شیر

صورت ماسک کرده بودم.  یرو یجد یخواستم حسم رو بفهمه و من هم مثل اون چهره ا یدوونده بود اما نم
 یلیخ زیم یشد که با گذاشتن دو کف دستش رو یچ دمیلحظه نفهم هی یغرق تماشا کردنش بودم که واسه 

من خسته شدم باشه قبول فردا »گفت: میتسل یو نشونه  یبا خنده ا هیاز جاش بلند شد و رو به بق عیسر
 «.یخان کار خودتو کرد نیمهمون من، حس یهمگ

 !رنگ باخته بودم هضم کارش واقعاً برام سخت بود، خسته شده بود یه بودم و حسابکارش شوک از

 !نگاه کردن به من از

خوردن  یبرا یمشغول انتخاب کردن مکان خوب یذاشتند و با شوخ یم ربدیها با خنده و حرف سر به سر ه بچه
 یتونست یم یخواست یاگه م دیشا»شده بود گفت: دهیلبش ماس یکه لبخند رو یدرحال نیکباب بودند. حس

 «؟یتو باز یزن یچرا گند م شیببر

من  یچه طور وقت دم،یخند یدلم به حماقت خودم م ی. تورفتهیهم متوجه شده بود که عمداً باخت رو بپذ اون
 !رو کرده بود یکار نیساعت ها ادامه داشته باشه و فقط بهش نگاه کنم همچ یباز نیحاضر بودم ا

 !م فرصت ندادها ه قهیبه دق یحت

تونست از نگاه کردن به من خسته  یاش نشست. چه طور م یشگیهم گاهیجا یتو نیپاورچ نیپاورچ بغض
 !کرد اون همه عاشقمه یادعا م یبشه اون هم وقت یبشه و به باخت راض

تلخ لب هام رو به سخره گرفت.  یبچه ها فاصله گرفتم. لبخند یاهویاحساسات گنگم غرق شدم و از ه ونیم
 ...آره اون باخت و من بردم

 !شده کهیغرور ت کیکباب بود و پاداش برد من  خیتفاوت که تاوان باخت اون فقط چند س نیا با
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 !اش باختمزده خیسرد و  ینگاه ها ریکه باخت من بودم، من باختم؛ من ز یکس قتیدرحق

 یبراش ارزش گهیبهم ثابت کرد د یباز هی یکه تو یون هم وقتا دمیشکستن خودم رو شن یصدا گهیبار د هی
 !...یرو دادم و چه تاوان تلخ یباز نیندارم و چه قدر سخت بود که من تاوان همچ

 !کباب خیکباب بود... فقط چند س خیکاش تاوان باخت من هم فقط چند س یا اما

زدند و بگو و بخند شون باز  یبودند با هم حرف م ستادهیهمون طور که ا هیهم سرجام نشسته بودم و بق هنوز
خواستم از  یکنم چون اصالً جاش نبود و نم هیخواستم گر ینم گهیاز سر گرفته شده بود. بغض داشتم اما د

نشستند  زیرفتند و دور م یخور ابه سمت سالن غذ یورق باز یخودم در برابرش ضعف نشون بدم. بچه ها برا
 ینگاه نیبود. حس ستادهیسرم ا یکرد، رخساره هم باال یکمر و بهت زده نگاهم مهنوز دست به  نیاما حس

 « ...کردم بخواد یبشه فکرشم نم یطور نیخواستم ا یخوام نم یمعذرت م»کرد و متأثر گفت:

 .شونه ام گذاشت یرفت. رخساره دستش رو رو هیبه طرف بق یرو خورد با فشردن لب حرفش

 .بگم، سوگند باز شبتو خراب نکن یدونم چ یواقعاً نم-

 .زدم یو حرص لبخند تیعصبان با

 .کنم یخرابش نم-

 .نشست تمیحرص و عصبان یرو سمتش چرخوندم بغض جا سرم

 خراب نشده مگه نه؟-

 .تکون داد یتأثر سر با

 .وقته خراب شده یلیکه خ نیمثل ا ،یستیتو خوب ن-

 «!یبود؟ البته گفته بود یخوب هیچه باز یدید»گلوم گفتم: یزدم و با بغضِ چنگ انداخته تو یتلخ لبخند

 .شونه ام حرکت کرد یدستش رو نوازشگر

 .نکن تیقدر خودت و اذ نینکن سوگند ا رن،یبگ یاجازه نده دوباره اشکات تو رو به باز-

 .عاجزانه و مغمومم بهش نگاه کردم ینگاه ها با

 ...و بهش نگاه کنم اما نمیحاضر بودم تا صبح بش یح... حت-

- ً  .سوگند لطفا

 .دمییهم سا یرو دندون

به گدا  یبا ارزش زیوقت چ چیدونه که ه یکنم اما نم ییو ازش گداخواد عشق و دوست داشتن یاون از من م-
 .دمیتونه منو از پا دراره، نشونش م یکه نم دمیشه، من بهش نشون م یداده نم
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زدند  یبچه ها که مدام صدامون م شیکردن خودم مصمم همراه رخساره پو جمع و جور  قیعم ینفس دنیکش با
کردم  یم یرو برام رقم زده بود اما هر طور که بود تحمل کردم و سع یشب سخت ربدیه یها یتوجه ی. بمیرفت

 .خودم و غرور خورد شده ام رو حفظ کنم

به رفتن نداشتم اما به اصرار سامان و به ناچار قبول کردم  یلیکه اصالً تما نیدر منتظرم بودم. با ا یجلو سامان
هم گذاشتم و سوار شدم که  یکرد. در رو رو ینرفتن نداشتم. سامان مرتب صدام م یبرا یبهونه و عذر چیو ه

 «تو؟ یپکر نقدریچته چرا ا»دمقم گفت: ی افهیق دنیبالفاصله با د

 .باال پروندم یا شونه

 .نیوصله ام همح یکم ب هیفقط  یعنینه -

 .گاز گذاشت یرو رو دستش

 .سوگند خانم ادیبچه ها حوصله اتم سر جاش م شیپ میاگه بر-

. اون میداخل رستوران رفت نیتوقف کرد و با پارک کردن ماش یسنت یرستوران یبا اون حرف حرکت کرد. جلو و
رستوران همه توجه نکردم و فقط پشت سر سامان بدون نگاه  یبه فضا یحوصله و پکر بودم که حت یقدر ب
دونستم با  ی. همه بودند جز رخساره که ممیکه بچه ها نشسته بودند رفت یقدم برداشتم. به طرف تخت یکردن
رنگ  یآب یا شهیکه ش کیکمر بار ونیبه قل یپک نیکه حس میو نشست میرفتن. سالم کرد رونیب ییدو تا دیسع

 «.میمرد یبابا از گشنگ نییکجا ان،یم ریشما د شهیهم»داشت، زد و گفت: یقاجار یر هابا نقش و نگا

همه که مثل تو »مسخره گفت: یجمع و جور و لحن یرو به باال پروند و با خنده ا ییابرو ربدیحرف ه گونیا با
 «.جا نیاز بعد نماز صبح چنبره زده ا دیخان، باور کن نیحس ستنیالشخور ن

 کردند که دنیها شروع به خند بچه

 یچ یرو نگ نایا ،یکم بهت فشار اومده که امروز مهمونمونم کرد هیفکر کنم »و گفت: دیخند زیر زیهم ر نیحس
 «!داش من یبگ

 .کرد یباز خنده ا ربدیه و

 .مثل تو ثوابم داره به خدا یکیکردن  ریاتفاقاً س یچه فشار-

گوشش گفت که  یتو یزیچ هیسمتش برگشت و  نیحس ربد،یرفِ هخنده که با اون ح ریها باز زدن ز بچه
 «.یشعوریالحق که ب»رو بهش گفت: ،یضیگره خورده و غ یبا ابروها ربدیه

 :دیپرس دیخند یکه م یدر حال سامان

 گفت مگه؟ یچ-

خب اگه قابل گفتن بود »گفت: طنتیزد و با ش یبشاش بود رو به سامان چشمک یکه بنظر هم حساب ربدیه
 «.گفت یکه تو گوشم نم
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از رفتار سردش  یداد و دلم بدجور یهاش واقعاً آزارم م یتوجه یتخت نشسته بودم. ب یو آروم لبه  ساکت
 .کرد یهم نگاهم نم یسرسر یگرفته بود حت

هم که فرصتم  یشکیبه ه سیبابا، دهنت سرو یکرد یخودکش»گرفت و معترض گفت: نیرو از حس ونیقل ین
 «!یدینم

 :دیاش خورد و پرس ییکم از چا هی زهره

 چه قدر ضرار داره؟ دیدون یم دیکش یکه م هیچ نیپس ا دیکن یمگه شما ورزش نم نمیبب-

ما  یتاحاال واسه  یو چ یهه ک»دارش گفت:  یزد و با لحن پر طعنه و معن یپوز خند ربدیاون حرف، ه با
 «!که تهش ضرره میدون یو م هیکیداشته باشه، حداقل ظاهر و باطنش  یکی نیمنفعت داشته که ا

واال ما که هر »هم در ادامه با دراز کردن پاش گفت: نیکردم منظور حرفش فقط و فقط منم. حس یم احساس
 «.نیهم میکش یم یحیاونن تفر رونیب میایکه م یفقط گه گدار میکش یروز نم

 «.میرونیاز شانس بدشم که همش ب»در ادامه با خنده گفت: و

 ً دهنش گذاشته بود خنده  یدستش رو جلو یدر حال می. مرهیطور بق نیاز حرفش خنده ام گرفته بود و هم واقعا
 .کرد یا

 نیحس رونیبده ب یدود و حلقه ا یجور نیبابا ا یجلو یاگه جرأت دار یول یگیآره جون دلت تو که راست م-
 .خان

 .تکون داد یسر

 بود؟ دیتهد نیاوه االن ا-

 .نازک کرد یپشت چشم میمر

ً یدق-  .قا

هم جلوش خجالت  یبابا اومد و حساب هویبود که  ربدیبا ه شمیکشم آخر یوقته که نم یلی:اما من خسامان
 .دمیکش

کردم.  یبگم فقط به حرف هاشون گوش م یکه کلمه ا نیکردند. بدون ا یبحث م ،یشوخ ونهیبا هم م همچنان
 یبعد ناهار رو که کباب بود اوردند و همگ ی. کمشدیم ایحالم رو جو لیدل کـباری قهیهر چند سامان چند دق

گذرا و با  یبا نگاه ربدیکه ه دمکر  یشده بودند نگاه م فینون سنگگ رد یکه رو ییمشغول شدند. به کباب ها
 «!سوگند خانوم یدوست ندار ینگفته بود»باال داد و گفت: ییطعنه ابرو

 :که به ابرو هام افتاده بود بهش نگاه کردم که سامان زود تر از من جواب داد یگره ا با

 .دوست داره یلینه اتفاقاً خ-

 .رو به من کرد و
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 ؟یخور یچرا نم-

 .دمیدهنم رو بلع آب

 .خورم یچ... چرا االن م-

ازش  یافتادم و حساب یکرده بود م ربدیکه ه یکار ادیخوردن کردم. موقع خوردن همش به ناچار شروع به  و
 .زدم یشدم و با حرص لقمه رو گاز م یم یعصبان

با شاخ و برگ  یرستوران که در یرو برداشتم و از ورود فمی. کمیرفتن شد یآماده  یچا دنیاز ناهار و نوش بعد
بودند و  ستادهیا ربدیه نیشدم. کنار ماش ربدیو ه نیاومدم که متوجه حس رونیرنگ بود، ب یزرد و نارنج یها

سامان جا  نیپشت ماش یو با عقب گرد ستادمیاسم خودم سر جام ا دنیزدند. با شن یحرف م گهیبا هم د
 .گرفتم

 :دیازش پرس انهیشاک نیحس

 ؟یکه درست کرد هیچه وضع نیا-

 «وم وضع؟چته تو؟ کد»پر اخم تخم در جواب گفت: ربدیه

 چه قدر کنف شده بود؟ یدیند یکن یقدر ناراحتش م نیاز االن چرا ا نمیا شبتی:اون از دنیحس

 .حرص لب زد پر

 و ناراحت کنه اما من نه؟چه طور اون حق داشت من-

 .گرفت ربدیصورت ه یخط و نشون جلو دنیانگشتش رو با کش نیحس

 .یتحت فشارش بذار نیاز ا شتریب یتو حق ندار ه،یطیکه اون تو چه شرا یدون یخودت خوب م-

 .کرد یپر تمسخر خنده ا ربدیه

 اون وقت با تو طرفم؟ یعنی-

فهممت، آره تا حاال تجربه نکردم  یاصالً نم»گفت: یبا باال دادن شونه ا نیرو سکوت کردند که حس یا قهیدق
 «؟یکن یم یکار نیچرا ا دهیعذاب نم یجور نیرو که دوست داره و عاشقشه ا یدونم آدم کس یاما م

انتخاب خودش بود،  دم،یکه ازش پرس هیجواب سؤال نایا»گفت: دتیکرد و و با باال گرفتن سرش با جد یمکث
 «.خودش

اتاق بهش گفته بودم، حق داشت چون من هم غرور مردونه اش رو خدشه  یبود که تو "ینه ا"همون  منظورش
 :دیپرسشگرانه پرس نیدار کرده بودم. حس

 اون وقت؟ یچه سؤال-

 .جواب مهم بود که گرفتم ستی:سؤالش مهم نربدیه
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 .دیخند ربدیتمسخر رو به ه با

 ؟یتحمل کن یخوا یم یدونم تو دلت چه خبره چه طور یمن که م یطرفش نر گهید یخوایم یچه طور-

ً »و کوبنده در جوابش گفت: محکم  «.تو دخالت نکن لطفا

 .یکن یکار م یچ یدار یفهم ی:تو نمنیحس

 .کرد یبا حرص دندون قروچه ا ن،یاون حرفِ حس با

شکنجه ام کنه  یجور نیبده و ا یمنو باز یکس دمیکنم، اجازه نم یکار م یدونم دارم چ یخوب م یلیاتفاقاً خ-
 یتونه هر دختر یچشم م یگوشه  هیکه اراده کنه فقط با  یربدیسابقم، همون ه ربدیمن، من هنوزم همون ه

 .بکشونه یوونگیرو تا مرز د

 .تر و شمرده تکرار کرد محکم

 .من هنوزم، همون، آدمم-

 !ه؟ی:بنظر تو سوگند هر دخترنیحس

 :دیغر یو عصب کالفه

تموم شد  ن،یهم رهیگ یدخالت نکن، اون فقط داره جوابش و م گهیجا به بعدش د نیتمومش کن از ا نیحس-
 .رفت

خواست  ینم گهیشده بود د یکه زده بود ته دلم خال ییرفت و سوار شد. ازحرفا نشیبا او حرف سمت ماش و
واقعاً تموم شده بود و خودم باعث شده بودم. اون قدر تو حرف هاش مصمم بود که  زیشه همه چ کیبهم نزد

 .رو گرفته بود مشیاحساسش شک کردم. اون تصم یو حت زیلحظه به همه چ هی

 .دادم هیتک نیشمژه هام رو گرفتم و منتظر به ما یغصه دار رو شبنم

هم که به  یو هرز گاه میدیدیرو م گریشد و کمتر هم د شتریو ب شتریهمون روز به بعد هم فاصله مون ب از
که  یرفت طور یو م ذاشتیم یتفاوت یبازهم با ب اینبود  ایرفتم  یهمراه عمه به خونه شون م دیخر یبهونه 

 !بهم برخورد کردند خیکوه  وتاانگار د میدیرس یبهم م یگرفته بودم مثل خودش رفتار کنم و وقت میتصم

 یم یسع یبه چه جون کندن دونهیاش هم ادا که خدا متقابل بود و همه یحس و رفتار من فقط برا هرچند
اون روز ها داغونم کرده بود و  یتو یرحمانه اش هم حساب یب یها یتوجه باشم. کم محل یکردم بهش ب

و  میجور شده بود یحساب مهفاصله گرفته بودم اما با ع ربدیود. هرچند از هگرفته ب همیبه تنب میتصم یبدجور
 یگذروند که البته خودم نم یوقت م دیبا سع ایدانشگاه بود  ایچون رخساره  دمشید یاز رخساره م شتریب یحت

 یکنسل م دیاوقات قرارش رو به خاطر من با سع یخواستم با هم بودنشون رو خراب کنم چرا که رخساره گاه
دوست شده بود و هر موقع کنارش بودم  هیواقعاً برام مثل  مهکارش بشم. ع نیکردم مانع ا یم یکرد که سع

 .بردمیواقعاً لذت م

 .کردن از عمه به سمت خونه به راه افتادم یو چند ساعته با خداخافظ یطوالن یاز گشت و گذار بعد
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 یحرف هاش سر جام خشکم زدم. صدا دنیآن با شن هی رفتم مامان مشغول حرف زدن با تلفن بود که داخل
 .کرد دایمنعکس پ یگوشم حالت یمضطربش تو

 .رفت دیکرده سامانم تا شن یزیکه معده اش خونر نیدونم مثل ا ینم مارستان،یبردتش ب نی:آره حسمامان

با دراوردن کفش هام از پا، سمت مامان رفتم. دلواپس و  عیو اضطراب قورت دادم و سر یدهنم رو با نگران آب
 :زد گفت یکه با تلفن حرف م یکردم. درحال یبهت زده نگاهش م

 .خدافظ زنمی. باشه زنگ مزمینه فعالً عز ایاز گلرخ خبر داره  نمیزهرا جان سوگند اومد بذار بب-

 :دمیزدند. مشوش و دلواپس تر از قبل پرس یدو دو م یهام از شدت نگران چشم

 شده مامان؟ یچ... چ-

 .گذاشت زیم یرو رو تلفن

 عمت کجاست رفت خونه؟-

 :دمیباز پرس یعصب "یآره ا"از گفتن  بعد

 مارستانه؟یب یشده ک یچ-

 .هم قرار داد یلب رو متأثر

 .گمیم ربدویه-

لحظه  یکه برا یا جهیباره سست شده و سر گ کیلحظه منقلب شدم، دست و پا هام  هی ربدیاسم ه دنیشن با
 ینیبسته بود و نفس هام لرزون و نگران از ب خی. صورتم در لحظه فتمیب نیزم یرمقم کنه و رو یبود ب کینزد یا

مامان چه  ی. مونده بودم جلورفتممبل گ ینشم به گوشه  نیکه پخش زم نیا یشدند. دستم رو برا یخارج م
مسلط  یکردم به خودم کم یم یکه سع یم. آب دهنم رو سخت قورت دادم و در حالخودم رو کنترل کن یطور

 :منقبض لب زدم یباشم با چونه ا

 االن چه طوره؟ یچ یعنی... ی-

 «دونه؟ یپس عمت نم»تکون داد و گفت:  یسر

 .دمییهم سا یرو دندون

 چه طوره؟ گمیمامان با شمام م-

 ییجا که تنها نیا ادیمثل برق رفت، گفتم عمت ب دیزنگ زد سامان هم تا فهم نیدونم سوگند جان حس ینم-
 .نره خونه

دندون هام کامالً  یخون رو ال به ال یو محکم فشار دادم. شور دمیدندون کش ریز یرو از استرس و نگران لبم
شده  یچ نمیبب رمیبگبذار سامان و »با خم شدن برداشت و گفت: زیم یکردم. مامان باز تلفن رو از رو یحس م

 «.و چه طوره
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 .سامان رو گرفت یشماره  عیسر و

 «.خوره یاِ داره بوق م»بهم کرد و گفت: یبودم. نگاه ستادهیبه کمر مضطرب و نگران ا دست

 :دیپرس عیسر یلیبوق خوردن جواب داد که مامان خ یا قهیباالخره بعد از دق و

 شد خوبه؟ یالو...؟ سامان جان چ-

 .مشوش چشم به تلفن مامان دوخته بودم یهم مشت کرده بودم و با حال یهام رو محکم تو دست

 یبازم زنگ م زمیبگو که نگران نشه باشه عز یجور هی یعنی د،ینگران نکن یلیو خآهان خدارو شکر، پس گلرخ-
 .زنم چشم برو، خدافظ

 «خ...خوب بود؟»که قطع کرد گفتم: نیهم

 .گران نباشآره، فکر کنم خوب بود ن-

 «واقعاً؟»نامطمئن گفتم: یو حالت دیهم نگران بودم و با ترد هنوز

 .کاناپه نشست یرو

 .دیرس ینگران بود اما االن آروم بنظر م یلیسامان که خوب بود چون قبلش خ یآره صدا-

 ً مامان خودم و اون حال متوحش و نا آرومم رو کنترل کنم و به بهانه عوض کردن  یتونستم جلو ینم گهید واقعا
 گهیرفتم. هوا د یاش م گهیسر د هیسر اتاق به  هیاز  یتاب یلباسم به اتاقم رفتم. اصالً آروم و قرار نداشتم. با ب

 .شده بود کیتار

شدم. باالخره کم  یم وونهیداشتم د یگرانکه گفته بود خوبه اما از ن نیبود. با ا ومدهیسامان هنوز هم ن اما
نگرفتم. مدام شماره  یرو گرفتم که فقط بوق خورد و جواب نیحس یطاقت شدم و با سرزنش کردن خودم شماره 

اضطراب  یرو جواب دادم. متوجه  یگوش عیهمون لحظه رخساره زنگ زد و سر یگرفتم که تو یرو م نیحس ی
 :ود و گفتتندم از پشت تلفن شده ب یو نفس ها

 ؟یدون یپس م-

 :گفتم دلواپس

 ؟یندار یتو خبر نمیآره بب-

 .اون جا بوده دیچرا سع-

 خ.. خب؟-

 یزیمعده اش خونر مارستان،یرسوندتش ب عیسر نیحالش بد شده که حس هویبوده و  تیکه سوئ نیمثل ا-
 .از قبل هم معده اش ناراحت بود یدون یخودت که م یدونم ول ینم ولشیکرده، دل

 :دمیو نا آرام پرس متوحش
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 االن چه طوره؟-

 .ستین ینگران یجا-

 .دمیآسوده کش ینفس

 دونه؟ یعمه هم م میکردم بب یاوف رخساره داشتم سکته م-

سالن منتظر  یتو دینگران نباش خوبه، گفتم بهت زنگ بزنم و بگم. سوگند جان سع گهیدونه، تو هم د یآره م-
 ؟یندار یبرم کار دیزنم فعالً با یرفت باز زنگ م ینشسته وقت

 .خداحافظ یدلم ممنون که گفت زینه عز-

 .و استرسم کم کرده بود اما همچنان منتظر سامان بودم یتاب یاز ب یرخساره کم تماس

رو  ینرفت و هر چه قدر که مامان و بابا اصرار کردند نتونستم لقمه ا نییاز گلوم پا یزیموقع شام هم چ یحت
 یلیخ یریخورده بودم رو بهونه کردم. با شب بخ یزیچ هیبا عمه  رونیکه ب نیو ا یریه کنم. سدندون مز  ریز

 .زود به اتاقم رفتم

 .نشسته بودم رونیسرگشته و ح یتخت با بغل کردن زانو هام با حالت یاومد و تو یبه چشمم نم خواب

از  عیسر یلیآب خوردن خ یدر به بهانه  یصدا دنیبرگشت. با شن مارستانیشب بود که سامان از ب یها مهین
رو باال گرفته بود و  یا شهیرو باز گذاشته بود ش خچالیکه در  یآشپز خونه بود، در حال یاومدم. تو رونیاتاقم ب
جا خورده بود و در  یحساب دنمیکردم. با د منرم داخل آشپز خونه رفتم. آروم سال یی. با قدم هادیکش یسر م

 «تو؟ یداریهنوز ب»متعجب گفت: ذاشتیم زیم یورو ر شهیکه ش یحال

خواستم آب  یآخه تشنه ام شده بود م»آرومم گفتم: یهم گره زدم و با صدا یانگشت هام رو تو دستپاچه
 «؟یاالن اومد نمیبخورم، بب

 :دمیابروم پرس یو با باال دادن تا دمییلبم رو جو یگفت. گوشه  یحوصله آره ا یب

 طوره مرخص شد؟خب... خب حالش چه -

 .اش رو از دستش باز کرد و صدا دار نفس فوت کرد یمچ ساعت

 .رو اون جا بمونه یدو سه روز دیمعده اش با تیکه گفتن خوبه اما هنوز هم نگرانشم به خاطر وضع نیبا ا-

 «.ریبرم بخوابم واقعاً خسته ام، شبت بخ گهیمنم د»دست گفت: یبا گرفتن کاپشنش رو و

 .به اتاقش رفت ریخبا گفتن شب ب و

گرفته  یذره قرار رو هم ازم گرفت و با حال کیسامان، همون  ینگرانش بودم و و نگران یهم کل شیطور همون
 .به اتاقم برگشتم

*** 
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برگرده و از حالش بهم خبر  مارستانیشدم که سامان از ب یاون دو روز مدام منتظر م یگذشته بود و تو یروز دو
ً یبده. تقر  یدوبار ازم خواسته بود با هم برا یگ کیرفته بودند ااِل من. سامان هم  دنشید یبچه ها برا یهمه  با

 یپنج بود و دلم حساب کیبودم. ساعت نزد ردهاز درخواستش سر باز ک یکه با اوردن بهونه ا میبر دنشید
تونستم  ینم گهیاز اون د شتریبکوتاه بودم. واقعاً  یداریاندازه محتاج د یو ب زدیدلم پر م دنشید یآشوب بود. برا

 دیو از دور. از اون غرور احمقانه خسته شده بودم و با یواشکیشده بود  یحت دمشید یم دیمقاومت کنم و با
آماده شدم و با گرفتن  عیسر یلیکه گرفتم خ یمیکردم. با تصم یقرار دلم توجه م یمشوش و ب لهم به حا یکم

 .به راه افتادم مارستانیبه طرف ب یآژانس

 میرفته بودند و منتظر رفتن اون ها شدم. ن دنشید یمنتظرنشسته بودم چون سامان و عمه واسه  نیماش یتو
رو به  نکمیاز رفتنشون مطمئن شدم ع یاومدند و وقت رونیب مارستانیکه باالخره از ب نیتا ا دیطول کش یساعت

بزرگش که  اطیرفتم. از ح مارستانیشدم و داخل ب هادیپ نیچشم زدم و بعد از حساب کردن آژانس از ماش
 یرسوندم. کم یو بخش پرستار یهم پر رفت و آمد و شلوغ بود گذر کردم و خودم رو به سالن اصل یحساب

 یبود در موردش سؤال کردم. نگاه یبخش پرستار یکه تو یاز خانوم نکمیخودم رو مرتب کردم و با باال دادت ع
که خون  گهید دیگیفرهمند؟ همون پسر جوونه رو م یآقا»گفت: نشو یرد و با بررسک زیم یرو یبه برگه ها

 «معده کرده بود؟ هیزیر

 «.اطیح یرفتن تو شیکم پ هی ستن،یاتاقشون ن یاالن تو»گفتم که گفت: یا بله

 :عبوسش ادامه داد یگره خورده و چهره  یبا ابروها و

 یشون کردن! مدام هم به همه پرخاش م یقفس زندان یکنن که انگار تو یرفتار م یجور هیفهمم  یاصالً نم-
 .کرده یکنه و با رفتاراش واقعاً همه رو عاص

دونست که  یبراش سخت بوده و خدا م یلیفکر رفتم، پس اون جا بودن خ یتو هویخانم پرستار  یحرف ها با
 یطور مادرشون رفتن تو نیام شون و هماز اقو یکیبا »فکر بودم که گفت: یشده. همچنان تو تیچه قدر اذ

 «.بخوره ییهوا هی اط،یح

 :لب با خودش زمزمه کرد ریدر ادامه ز و

 !کنه یخال هیبق یرو رو شیکم تر عصبان یطور نیا دیشا-

بودم. با  مارستانیبزرگ ب اطیمحوطه و ح یاومدم. تو رونیاز بخش ب نکمیخانم پرستار تشکر کردم و با زدن ع از
رو  نکمیشدم. ع یاز حالش مطمئن م دیبرم و با نمشیکه بب نیتونستم بدون ا یگشتم. نم یچشم دنبالش م
به تن داشتند و با همراه هاشون  مارستانیکه لباس ب ییها ضیمر نیرفت و آمد ها و از ب ونیبرداشتم و باز م

 یشرتیبا سوئ مکتین یآن نگاهم روش ثابت موند. رو هیچرخوندم که  یچشم زدند،یقدم م اطیمحوطه و ح یتو
به تن داشت،  مارستانیسال که اون هم لباس ب انیحدوداً م یکنار مرد مارستانیرنگ ب یو شلوار آب یمشک

 .نشسته بود

. به سمت عقب قدم برداشتم و با شدیو با جلوتر رفتنم حتماً متوجهم م نمیرخش رو بب میتونستم ن یم فقط
نرم و نازک روش  یبود رفتم. آروم و با قدم ها مکتیکم درست پشت همون ن یکه با فاصله ا یکتمین دنید

منتظر نشسته بودم که باالخره  مکتین یرو یشده بودم. همون طور یصداش هم راض دنیبه شن ینشستم حت
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به  شهیم»زد، گفت: یپک م گارشیکه کنارش نشسته بود و آروم به س یانسالیرو به اون مرد م یآروم یبا صدا
 «ن؟یبد گاریس هیمنم 

 یاما تو که گفت»در جوابش گفت: میمال یداغونه. با لحن یلیبا اون درخواستش، معلوم بود که خ دیلرز قلبم
 «!؟یستین یگاریس

 .آروم و پر غمش گوشم رو پر کرد یصدا

 .کنه یآرومتون م یحساب نیکش یکه م یوقت نیاما خودتون گفت ستمیکه ن گمیاالنم م-

 .لبش شد نیپر هالهل گوشه نش یپوزخند

 ...آره گفتم اما-

 :ادامه داد یمکث با

 از دوستام بود یکیکه لب زدم با حرف  یبار نیجوون، اول هیچ یدون یم-

به دردام فکر  گهیکنه و د یگفت اگه بکشم آرومم م یدرد داشتم و غم، م یحالم بد بود، کل یلیموقع ها خ اون
 !کنم ینم

 .دیکش ظیغل یآه

چرا؟  یدون یبعد از اون آرومم نکرد... م گهیمدت کوتاه، د هی ی... واقعاً هم آرومم کرد اما فقط واسه دمیکش-
کرد، در واقع  یم تمیاذ شتریب نیو ا امیچارگیفرار کردن از ب ادیافتادم،  یدردام م ادی دمشیکش یم یچون وقت

 .شدن یم یآور ادیبرام  رداماما ناخواسته د دمشیکش یم زایمن واسه فراموش کردن اون چ

هم که کنارش نشسته  یاچرده اهیو س انسالیشده بود و مرد م رهیساکت و بدون حرف به رو به رو خ ربدیه
 یکرده بود، براش حرف م لیبهش تحم یداشت که زندگ ییاز درد ها و رنج ها تیکه حکا یبود با لحن پر درد

 ...تلخ و غمناک ییزد؛ حرف ها

کنار زدن هم  یکه واسه  دمید یهر لحظه آدما رو توش م دم،ید یم ظشیدود غل یهر لحظه آرزوهام رو تو-
 ...زدن یم شیخودشونو به آب و آت گهید

 .پرافسوس از نهادش بلند شد یکرد و باز آه یمکث

 .نمیرو نب یکس گهیگمشم و د ظیاون دود غل یدادم بازم بکشم... بکشم و تو حیترج-

 .فرستاد رونینفسش رو صدا دار ب یکه با زهر خند نیسکوت بود تا ا یا قهیدق چند

پر درد و غم دهنِ مسخ شدم  یکنج خونه  گاریکبودم به بودن اون نخ س یلبا گهیبه بعد د ییجا هیراستش از -
 ...کرد چون یآرومم نم گهیعمرم رو توش تلنبار کرده بودم، عادت کرده بودن... د کی یکه حرفا

 :تر لب زد نیمگغ

 !خوده درد شده بودم گهیچون من د-
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و پر از  ظیدودِ غل هیکه  نیاز آدما بهتره حداقلش ا یلیاز خ ظیدود غل نیکه باشه هم یهر چ ،یدون یم اما
از آدما توش  یسر هیکه  ییدود پر از کثافت از هوا نیکار کنه و ا یخواد باهات چ یم یدون یکثافته که تهش م

 !تره قیتر و رق زیتم یلیکشن خ ینفس م

ببخش سرتو درد اوردم، »که همچنان ساکت بود گفت: ربدیفوت کرد و رو به ه یگفتن اون حرف باز نفس با
 «.ختیر رونیحرفا ازش ب نیلب باز شد و ا یغمکده  نیلحظه چم شد که ا هیدونم  ینم

 یحاال اگه دوست دار»تلخ گفت: یگرفته بود و با لبخند ربدیرو به طرف ه یگاریبهشون انداختم. س ینگاه مین
 «!بکش

خورد  یصورتم تکون م یخنک رو میدست اون نس یرو که تو ییمو کهیبه عقب چر خوندم. ت شتریرو ب سرم
رو ازش گرفت اما همچنان مردد به  گاریس یدیبه سمتش دراز شده بود و بعد از ترد ربدیعقب زدم. دست ه

شد و  مونیپش لحظهانداخت و بعد هم به طرف دهنش برد که در  گاریبه اون نخ س یهنگا د؛یرس ینظر م
 .روشن شده رو دومرتبه سمت همون مرد گرفت گاریس

 ؟یشد مونیپش-

 :داد رونیمغمومش رو ب نفس

 .نفر قول دادم که امتحانش نکنم هیبه -

افتادم که ازش قول گرفته  یروز ادیرحمانه فشرد.  یگلوم رو ب خیو بغض ب ختیدلم فرو ر یاون حرفش هر با
 !بود، بهم قول داده بود که امتحانش نکنه و نکرد

. با دمییهم سا یدندون رو یقطره اشک دنیو پر حرص از دست خودم مشت گره کردم و همراه با چک یعصب
 یلیحتماً خ ،یکه خاطر خواهاز حال و روزت معلومه »بهش نگاه کرد و گفت: یکه زد اون مرد هم با لبخند یحرف

 «.یبندیبه قولت پا ستیهم ن یکه وقت یخوا یهم خاطرشو م

 .هم قالب کرد یزد و دست هاش رو تو ینیزهرآگ یاون مرد، خنده  درجواب

 یاسمش قول نم گهیکه د شیپا بذار ریو بعدشم ز رشیز یگردونه بزن یباشه که تا سرش رو بر م نیاگه قول ا-
 !شه

 .بود گنی. چه قدر صداش غمختمیر یصدا اشک م یزد و من آروم و ب یحرف م اون

 .یهست یجوون با معرفت و مرد یلیپس خ-

 .فوت کرد ینفس باز

شه معرفت و  یم ،یو عمل کن یباش ندیبهشون پا دیست و با فهیکه وظ ییزایچ هیبه  یجالبه! وقت یلیخ-
 !یمردونگ

 «با حرفام حالتو خراب کردم نه؟»گفت: یشت و با فشارشونه اش گذا یدستش رو رو ربد،یاون حرف ه با

 !خراب ترم هست مگه؟ نیاز ا یعنی:نه، ربدیه
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صورتم با  یزدم. اشک بود که رو رونیب مارستانیاز جام بلند شدم و از ب عینداشتم و سر دنیتحمل شن گهید
 .دیچک یدرد و حسرت م

موج غم فرکانس  یبود. صداش که رو ختهیرفتم چه قدر اون وضع و حالش بهمم ر یرو آروم راه م ادهیپ یتو
مامان با  دمیخونه رس یگرفته بود. وقت شیباره آت کیکه  یشد و قلب یگوشم نواخته م یگرفته بود همچنان تو

 :نگران سؤال کرد یبررس یاو حال آشفته ام بعد لز کم دنید

 سوگند؟ یشده؟ خوب یزیچ-

 .دادم یحس جواب یب

 .خوبم-

 ؟یکجا بود-

 .اتاقم رمیم...م رون،یب-

 .گفتم یآروم یخواستم به اتاقم برم که باز صدام کرد و بله  یم

 .خانم دکتر شیسر برو پ هیفردا -

 چرا؟-

 یقرصاتو م نمیبب یختیدکترت، حواست به خودت هست بازم بهم ر شیالاقل برو پ ،یزن یبا من که حرف نم-
 ؟یخور

 .فردا نه یول رمیباشه خودم م اجیخوبم اما اگه احتآره، من -

 «.یباشه اما قول بده که حتماً بر»رو مکث کرد و ناچاراً گفت: یا قهیدق

 .اوهوم-

 چارهیاون حال واقعاً خسته شده بودم، ب یخودم تو دنینشستم. از د نهیآ یحرف به اتاقم رفتم. جلو نیبا ا و
 !کردم، من باعث آزارشون شده بودم، من یم تشونیهام چه قدر اذ یدور و ور

 !ربدیاز همه هم ه شتریب

 !بهتر بگم عشق نما ایرو که بهم داده بود برداشتم  یرو باز کردم و گردنبند زیم یکشو

دستم بود و آروم دستم رو مشت کردم و  ی. تودمیتختم رفتم و دراز کش یکرد. رو یکردن بهش آرومم م نگاه
 .شتمهم گذا یپلک هام رو رو

 یحال جلو نیبود و با ا یدنیگذشت و هنوز هم مرخص نشده بود و حل و روزم واقعاً د یهم م گهیروز د دو
عمه  یرو خونه  یرخساره رفتم و چند ساعت شیحالم عوض شه پ یکم نکهیا یبودم. برا یخودار هم م دیبا هیبق

 .بودم
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پام ترمز کرد. سوار شدم  یبعد جلو ی قهیدر منتظر سامان بودم که چند دق یاومدم و جلو رونیعمه ب یخونه  از
 «.یمون یرخساره م شیو پسالم، فکر کردم امشب»و سالم کردم که گفت:

 .نه بابا تا االنشم به اصرار عمه مونده بودم-

 .حرکت کرد یا گهیحرف د چیبدون ه و

دادم. نگاهم  کهیت یزدم و سرم رو به صندل یحوصله پلک یتوجه و ب یکردم. ب یرو نگاه م رونیبودم و ب ساکت
 !خونه نبود ریشده بود و انگار که مس یطوالن یکم ریبود، مس ابونیهمچنان به خ

 :دمیرو به سامان پرس متعجب

 خونه؟ میریمگه نم م؟یریکجا م-

 «.بزنم ربدیسر به ه هیخوام  یم م،یمارستانیب کینزد»کرد گفت: یکه رو به رو نگاه م یحال در

 «.یرفت یبعد م یرسوند یخب منو م»صورتم گفتم: یرو یتصنع یکم هول شده بودم و با قاب گرفتن لبخند هی

 :کردن ابروش جواب داد یکرد و با کمون ینگاه مین

 .یجور نیبده ا ،ینرفت دنشید یداره مگه؟ تازه تو هم واسه  یبیچه ع-

 .فردا یواسه  یذاشتیخب، خب کاش م-

 .بهم کرد ینگاه دلخوراو حرفم  با

 !؟یتفاوت یقدر نسبت اون ب نیچرا ا-

جلوه  یکردم عاد یم یکه سع یدر حال یبا باال انداختن شونه ا یجاخورده بودم و بعد از مکث یسؤالش حساب از
 «؟یکن یم یفکر نیآخه چرا همچ»کنم گفتم:

 :کرد ادامه داد یم یکه رانندگ یاش در حال یلحن جد با

 !یتفاوت باش یمن مهمه سوگند، دوست ندارم نسبت بهش ب یبرا یلیخ ربدیگفتم که ه قبالً هم بهت-

 .گرفتم نییرو پا سرم

گفتم استراحت  میخواستم االن مزاحمش بش یمن فقط نم ،یتو بگ یخب هر چ یلینبود، اما خ نیمن منظورم ا-
 .نیکنه هم

اعصابم خورده، پس فردا  کمیخوام  یازم دلخور نشو، معذرت م»از لحن مشمئز کننده اش گفت: مونیپش
 «.ازت ناراحت باشه خوادیدلم نم شهیمرخص م

 قهیدق هی یکردم واسه  یطاق شده دل دل م یهم با طاقت یخواست سامان رو حساس کنم، از طرف ینم دلم
تم دونس یخواستم با سامان همراه بشم بودن خوده سامان بود چون نم یهم که نم یلیصورتش و تنها دل دنید
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 نیاز ب نیداخل ماش نیسنگکه حالش عوض شه و جو  نیا یممکنه نشون بده. برا یچه واکنش دنمیبا د ربدیه
 «بد نباشه؟ یدست خال گمیفقط م»گفتم: میمال یبره با لبخند

 .زد یبهم لبخند  رو

 ؟یایپس م-

به  روزیشه د یزنه، باورت نم یلب نم یزینه بابا اون که به چ»حرفش گفت: یتکون دادم که در ادامه  یسر
پرستارا بهش دست بزنن، سحرم خانومم اومده  دادیاجازه نم یدر نره حت مارستانیکه از ب میزور نگهش داشت

 نیقسمش دادم که تا االنم مونده. به خاطر هم یکم حرف زد و آرومش کرد تازه کل هیاون باهاش  گهیبود د
دوست ندارم مثل بچه ها باهام رفتار  گهیکنه م یتن، اصالً مراعات نماز دو روز نگهش داش شتریحالِ بدشه که ب

 .حرفا نیو من خوبم و از ا دیکن

 .لب هاش اومد یرو یپر لذت لبخند

 .قدر تخس و لجباز بود نیهم هم یبچگ یتو-

عوض  ریزد. با موافقتم مس یبودم م دهیبخش د یتو شیکه دو روز پ یپرستار یهم درست حرف ها سامان
 شهیها از پشت ش ابونیزدن خ دیدادن نفس کالفه ام و د رونیبا ب قهی. بعد از چند دقمیکرد و ساکت شد

 «اومده؟ یسحر ک»گفتم:

 ؟یدونست یفکر کنم، نم روزید-

 .دونستم ینه نم-

 هی رو نیشدم تا سامان بتونه ماش مارستانیرو متوقف کرد. زود تر از سامان وارد ب نیماش مارستانیب یجلو
رو با  یا قهیکه اومد. چند دق نیبودم تا ا ستادهیبخش ا یخوب و بدون مزاحمت پارک کنه. منتظرش تو یجا

 «.میبر»:تمشغول حرف زدن شد و بعد به سمتم اومد و با حرکت سرش گف یبخش پرستار

به  ییدلم بلوا ی. هنوز هم دلواپس بودم و تومیبعد هم پشت در اتاقش بود یو کم میکرد یبخش رو ط ریمس
هر دو همون جا پشت در  ربدیه یصدا دنیکه با شن میداخل بر میخواست یباز بود و م مهیپا شده بود. در ن

و پر دردش ضربان قلبم  التماسپر  یشده بودم. صدا خکوبیزد. سر جام م ی. انگار با تلفن حرف ممیستادیا
 .هزار برده بود یرو با دلهره و ترس رو

 یچیه گهیبه خدا د نمشیکه بب اریب قهیفقط پنج دق قه،یکنم فقط پنج دق ی، ازت خواهش مسحر تو رو خدا-
 .خوام یازت نم

-... 

کنم دارم  یباشه، ازت خواهش م یادیز زیچ نیکنم ا یفکر نم ؟یفهم یکنم م یسحر دارم بهت التماس م-
 .شم یم وونهید
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که  نیلحظه از ا هیداشتم و  یبیعج یشد دل آشوبه  یم نییبود و نفسم متالطم باال و پا دهیاز صورتم پر رنگ
خ... خب »جا خورده بود گفتم: یرو به سامان که اون هم حساب یو با دستپاچگ عیو سر دمیاسمم رو ببره ترس

 «.داخل میبر میستادیجا ا نیچرا ا گهید

 «؟یچ... چ»گفت: ربدیه یحرف ها دنیو بهت زده از شن جیکه تازه به خودش اومده بود گ سامان

 :لب زدم فمیو پر استرس با محکم چنگ زدن بند ک مشوش

 .گهیداخل د میبر گمیم... م-

 .کرد نییباال و پا یو مبهوتش سر جیهمون حالت گ با

جا منتظر باش، آخه فکر کنم حالش  نیبهتره، تو ا یجور نیا یعنی... یخب اما اول بذار من برم،  یلیآهان، خ-
 .ستیخوب ن یلیخ

هنوز هم  ربدیه یکردم که داخل اتاق رفت. حرف ها دییتکون دادم و حرفش رو تأ یپر استرس سر یچهره ا اب
رحم  یمنه ب نه،یکرد که من رو بب یسوخت، به سحر التماس م یتلخ م یگوشم بود. گلوم بشدت با بغض یتو
 !انصاف رو یو ب

سامان و  یدادم که صدا هیتک واریصورت بشم. به د یاشک رو یغمزدا یدُر ها زشیکه مانع از ر دمیگز لب
 .تر رفتم کیتوجه ام رو جلب کرد. نزد ربدیه

 ؟یاومد ی:کربدیه

 .شیپ ی قهی:چند دقسامان

 ؟یکن ینگام م یحاال چرا اون طور هی:چربدیه

 .مردد فوت کرد یپرسشش، سامان نفس با

 ...دمیخواستم گوش کنم اما ناخواسته شن ینم-

لرزون  یناباور و کم ییهم استرس گرفته بود چراکه با لحن و صدا یاز اون حرف سامان جا خورده بود و کم انگار
 :دیپرس

 !؟یدیو شن یچ... چ-

 :اشباع شده بود و لب به ِشکوه باز کرد یسامان از دلخور یصدا

 .یاعتماد دارم تو هم دارکه من بهت  یکردم همون طور یآدم به تو منم، فکر م نیکتریکردم نزد یفکر م شهیهم-

 .کرد یمکث

 یجور نیقبالً ا ،یرو ازم پنهان کن یزیچ نیهمچ یکه بخوا میقدر از هم دور شده باش نیکردم ا یفکر نم-
 ...اما ربد،یه میدونست یو مو پوک هم کی! من و تو تمام جینبود
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 .در انکار ماجرا داشت یمشوش و کالفه سع ربدیه

 .ستین یکن یفکر م یاون... اون طور-

دختره!  هیهمه فقط به خاطر  نایحال و روزت... ا نیا یعنی... یعنی»غمناک گفت: ییو با صدا ریو متح ناباور
 «!شه ی! اونم تو؟ باورم نمیچه طور ه؟یا... اصالً اون ک

که  ربدیه یزدم. صدا یبغل چنگ م یو کوله ام رو تو دمییسا یهم م یسامان دوندون رو یهر جمله  با
 .انداخت نیزد آروم طن یو تأثر توش موج م یندگشرم

 ...ستین یکه گفت یزیبه خاطر چ-

 !باور کنم دی:البد باسامان

 .ستین یاون قدر مهم زیچ یعنی... یعنی ستین یکن یکه فکر م یاون طور گمی:مربدیه

 :دیپر تمسخر خند سامان

 !شینیبب ارهیکه ب یکرد یبه سحر التماس م یداشت شیپ ی قهیکه تا چند دق ستیآره مهم ن-

 .سکوت بود و سامان باز سکوت رو با لحن ناباور و دلخورش در هم شکست یا قهیدق

 دم؟ی! چرا من نفهم؟یاما ک یتو عاشق شد-

 .همچنان سکوت کرده بود ربدیه

 .کردم یکمکت م یگفت یشدم، خب اگه م بهیقدر برات غر نیا یعنی:با توام چرا؟ سامان

بدترش نکن  گهیحالم بد هست پس تو د یکاف یسامان به اندازه »با لحن مغمومش در جواب گفت: باالخره
 «.لطفاً تمومش کن

 یاز دهنش خارج م یبراش سخته چون جمالت به سخت یلیبود که حرف زدن در اون مورد با سامان، خ معلوم
شد  یهم فشرده م یقلبم تو هر جمله اش دنیاز شن دمیشن یکه فقط م یشد که البته حق هم داشت، من

 !اون که وسطه مهلکه بود گهید

 .دونستن یهمچنان مصر بود برا سامان

 شناسمش؟ یم هیاصالً ک یدرموردش با من حرف بزن یتون یچرا نم-

 .که اسمش رو متذکراً زمزمه کرد ربدیپر لرزش و لحن تلخ ه یبعد صدا یلحظه ا و

 !سامان-

 .شتیپ ارمشیو بده برم بکنه آدرسش یبهتر مرو :باشه اگه بودنش حالت سامان

پر غم عاجزانه و سخت ازش  ییهم با صدا ربدیصورتم راه گرفت و ه یرو یاون جمله قطره اشک سرکش با
 .خواهش کرد
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 !ادامه نده گهیسامان تو رو قرآن بسه، بسه د-

 .چنگش زدم یقلبم گذاشتم و با پلک زدن محکم یرو رو دستم

 یاما دلم نم اتیپنهون کار یخوام حالت خوب شه، با همه  یمن فقط م یکن یم یجور نی:حاال چرا اسامان
 .ارمشیبرم ب هیبگو ک نمتیبب یطور نیخواد ا

 ...طرف اما هیطرف و تو هم  هی ایکه تمام دن یدون ی:خودت مربدیه

 .رو فرو داد حرفش

 ؟ی:اما چسامان

کنم نکن،  یداداشم، خواهش م ستیس... سامان من حالم خوب ن»گفت: ینفس دنیو عاجز با کش ملتمس
 «.االن نه ستیاالن وقتش ن

 «.خوام تحت فشار بذارمت یخب آروم باش نم یلیخ»گفت: یست با کالفگ دهیفا یاصرارش ب دید یوقت

 «.نهینفر اومده تو رو بب هی یراست»سکوت بود که باالخره سامان گفت: یا قهیدق چند

دست به  یجور هیو ندارم، برو  یاصالً حوصله کس ینیب یم یخودت که دار»حس و حال گفت: یو ب آروم نا
 «.سرش کن

 ه؟یک یبدون یخوا ینم یحت یعنی:سامان

بذار  نهیحال بب نیا یمنو تو یخوام کس ینم ه،یخوام بدونم ک ینم یحت»گفت: یحوصلگ یاون حرف، با ب با
 «.گهیوقت د هی یواسه 

 ...یول شهیدونم ناراحت م یکه م نیبا ا:باشه سامان

 دمشیدیم دیتونستم با ینم گهیطاق شده داخل اتاق رفتم. د یکه حرفش تموم بشه با طاقت نیقبل از ا اما
 .بود دهیاَمونم رو بر یبد جور یچون دلتنگ

 یواریچهار د هیو از نظر من  مارستانیب یاتاق بود تو هیبود اما تهش  یاتاق مجهز و لوکس یلیچند که خ هر
که ساعد دست  یگرفتم. درحال یروح بود که مطمئناً اگر من به جاش اون جا بودم حتماً غم باد م یو ب دیسف

اومدنم شده بود و با  یمتوجه  انبود. سام دهیتخت دراز کش یچشم هاش قرار داده بود، رو یچپش رو رو
 «.حوصله ست یکم ب هیکه گفتم امشب همون طور  ربدیه میسوگند جان بهتر بر»به سمتم گفت: یچرخش

چشم هاش برداشت و بعد از نگاه بهت زده  یدستش رو از رو عیکه سامان اسمم رو به زبون اورد سر نیهم
شده بود، چه قدر که آشفته بود، چونه ام از بغض  رهیتخت جا به جا شد. بهم خ یمثل برق گرفته ها رو یا

کرد و مثل مرغ سر کنده شده  یم تمیتو اون وضع واقعاً اذ دنشیدر کنترلش داشتم، د یلزرون شده بود و سع
 .بودم

 هیاما باشه واسه  نهیسوگند اومده بود تو رو بب»هم گفت: یکرد و با فشردن لب هاش رو ربدیسامان رو به ه
 «.یتو هم که حوصله ندار گهیوقت د
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من  یعنینه، »گفت: یکرد با حالت مسخ یکه به من نگاه م یشوکه و درحال یتو دنمیبود هنوز هم از د معلوم
 «.نداره یرادیاز دوستام باشه ا یکیکردم  یفکر م

 .آروم سالم کردم که با حرکت سر و نگاه پر عطشش جوابم رو زمزمه کرد یا قهیبعد از دق باالخره

 تیتو موقع خوامیبخواب نم ریتو بگ»دهنش گفت: یو دست مشت شده اش جلو فیخف یبا سرفه ا سامان
 «.ستیکه تو حالت خوب ن دمیم حیسوگند توض یقرارت بدم، من واسه 

 .در ادامه رو به من کرد و

 ...سوگن میبر گهیخب د-

کرد با همون حالت مسخ و ماتش سامان رو  یکه به من نگاه م یدرحال ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 «.تشنه ام شده ،یاریب برام آب شهیسامان م»خطاب قرار داد و گفت:

 .نگران نگاهش کرد سامان

 تو؟ یخوب-

 .دهنش رو با حرکت زبونش جمع کرد و ذره ذره فرو داد آب

 .اریکم آب ب هیآره فقط... فقط برام -

 .دیخواست بره باز صداش زد، به سمتش چرخ یکه م نیگفت و هم یباشع ا سامان

 .ریبرام بگ وهیآب نه آ... آب م-

سامان رو دَک کنه و تشنه  یجور هی خوادیدونستم که م یرفت. م رونیکردن از اتاق ب دییتکون داد با تأ یسر
 .رفتنش از اتاق رونیب یبود برا یبودنش هم فقط بهونه ا

 یاما نم نهیکرد بش یم یتخت جا به شد و سع یکم رو هیکردم.  یبودم و نگاهش م ستادهیهم سر جام ا هنوز
باال اوردم.  یت به خودش حرکت بده، به طرفش رفتم. سمتش خم شدم و بالشتش رو کمراح یلیتونست خ

 یقلبم با اون نگاه ها گوشم رو ضرب دار پر کرده بود. موها یشده بود و صدا رهینگاهم روش ثابت شد بهم خ
اون وضع  یتو دنشیحال د نیذره کم نکرده بود اما با ا تشیاصالح نشده که باز هم از جذاب یو صورت شونیپر

 «؟یبهتر»عقب رفتم و آروم گفتم: یکرد. کم یام م وونهید یحساب

 دنمید یکه واسه  رمیبم دیحتماً با»گفت: یو شماتت بار نیگیقورت داد و با حالت غم یدهنش رو به سخت آب
غرور  نیا یعنیشد هان؟  یم یطرفم چ یاومد یم طیشرا نیا یغرورت ترک برداره! خب اگه تو یدیترس ،یایب

 «؟یهم که شده کنار بذار یواسه لحظه ا ینتونست تویلعنت

 .آلود اسمش رو زمزمه کردم بغض

 .نگو یجور نی! ت... تو رو خدا اربدیه-

 .صورتم نشست یأسف بارش رو تنگاه
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حد  نیکردم تا ا یوقت فکر نم چیه ؟ینیبب یحال م نیا یکه منو تو یستین یراض یعنیهان؟  یتو رو خدا چ-
 .یرحم و خود خواه باش یب

اون حرف ها رو ازش نداشتم چون همش  دنینکنم. تحمل شن هیخودم رو گرفته بودم که گر یزور جلو به
بهم  مونشیپش یبرم که با صدا رونیخواستم از اتاق ب ینداشتم. کم تحمل شدم و م یبود و جواب قتیحق
 :زد بینه

 .بمون شمیامشبو پ ،ختمیبهم ر یلیبمون، از حرفام دلخور نشو خ شمیپ-

بمون قول  شمیامشبو پ هی»کردم که گفت: یکه داشت بهش نگاه م یزده به خاطر در خواست رتیح ستادم،یا
 «.نداشته باشم یباهات کار گهید دمیم

 .کنج لبم خونه کرد یتلخ لبخند

 .معقوله ریغ یلیکه خواستت خ یدونیم... م-

 .بمون-

 .دمیکش شین ریرو ز لبم

 .تونمیو نم شهیکه نم یدون یم یخوایازم م یزیچ نیبا وجود سامان همچ یچه طور-

 ...یلیدارم خ ازیبهت ن یلیخ-

 .شه یکه نم یدونیکنم م یخواهش م ربدیه-

 :در ادامه با جون کندن و نفسم تندم لب هام رو سخت تکون دادم و

 .یزود تر خوب ش دوارمی... امداورمیبرم، اُ... ام دیم... من با-

 .دمیکه گفت وحشت زده باز به سمتش چرخ یبرداشتم که با جمله ا قدم

 !شم یخوب نم گهید یمطمئن باش اگه بر-

 .دیتلخ برام خط و نشون کش یو نگران بهش نگاه کردم که با لبخند دهیترس یینگاه ها با

 .یامتحان کن یتون یم-

 :صدام بود سر تکون دادم یکه تو یحرص و لحن سرزنشگرم و لرزش با

 ؟یفهم یجون توئه م یکن یباهاش باز یخوا یکه م... م یزی! اون چیگ یم یم... معلوم ه.. هست چ-

 .و نگاه ناتوانش بهم زل زد یرگیخ با

 .ستی... پس بدون اصالً برام مهم نستمین ینباش ،ییکه جون من تو یدون یم-
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دستش داخل اومد. به  یتو یهمون فاصله بود که سامان با پاکت یکردم و تو یبهش نگاه م یعجز و درموندگ با
 یطبقه ا یرنگ تو ییو طال کیکوچ خچالیرو که گرفته بود با باز کردن در  ییها وهیرفت و آب م خچالیطرف 

 :کشوند ربدیرو سمت ه متعجبشو انواع کمپوت نگاه  وهیپر از آم یگذاشت، با نگاه کردن به طبقه ها

 !رمیبگ یکه خواست ستیمن فکردم ن یکه بود! چرا نگفت خچالی یاما تو-

 :داد یحوصله جواب یب

 .دونستم یخودمم نم-

که انگار راه  یرو پر کرد و به طرفش اومد. با قلپ قلپ کردن یوانیآب پرتغال ل ی شهیبا باز کردن ش سامان
کنار تخت  زیم یرو رو وانیل رو خورد و ازش تشکر کرد. سامان وهیکم از آب م هیشد  یگلوش سخت باز م

 ادیخواست ب یبود م انتهمش نگر  چارهیمونه؟ عمه زنگ زد ب یم شتیپ یامشب ک یراست»گذاشت و گفت:
 «.که گفتم نه

 «.دونم ینم»معنا دار به من کرد و گفت: یپرسش سامان، نگاه با

 اد؟یخواد ب یم نیحس نمی:ببسامان

 .به ابرو هاش انداخت و مسخ درخواستش رو تکرار کرد ینیکرد چ یکه باز هم به من نگاه م یدرحال

 ...بمون شمیپ-

اش  یفکر کرده بود و با در اوردن گوش یا گهید زیدونستم مخاطب حرفش فقط و فقط منم و اما سامان چ یم
رو بگم اما قبلش سوگندو ببرم خونه بعدش  نیخواستم هم یاتفاقاً خودمم م»کاپشنش گفت: بیج یاز تو

 «.امیم

 «.این گهید یپس رفت»دنده گفت: هیلجباز شده بود و لجوج و  یپسر بچه ها لمث

 .بهش چشم دوخت ضیپر غ یمتعجب و با نگاه سامان

شه بره  یهم که نم ییجا بمونه ،تنها نیا نونهیخب سوگند که نم ؟یکن یاصالً تو چته چرا مثل بچه ها لج م-
 .وقته رید

 «.برتش یاومد م نیحس یوقت»لبم اورده بود گفت: یرو رو یلحظه لبخند کم رنگ هیکه  شیهمون لجباز با

 !یشده، رسماً خل شد تیزیچ هی:نه تو واقعاً سامان

نداره  یاشکال»به سمت سامان آروم گفتم: دنیزدم و با چرخ یپلک محکم ربدیبود و رو به ه دهیفا یکه ب انگار
 «.داره تنهاش نذار اجیت احتمونم، بمون اون االن به یم نیمن منتظر حس

 .داشت اشاره کردم ربدیاز تخت ه یبود و فاصله ا واریسبز رنگ که کنار د یدر ادامه به مبل و

 .اومد خبرم کن نیاون مبل هر وقت حس یاون جا رو نمیش یمن م-
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 وارید یشکل رو یشدن نگاهش سمت ساعت مربع دهیگفت و با کش یبه کمر و به ناچار باشه ا دست
 «.یاما تو که شام نخورد»گفت:

 .ستیگشنم ن یلیخ-

 .رمیخوردن بگ یواسه  یزیچ هی:پس برم سامان

زد. با رفتن سامان سمت مبل کنار  یلب هاش نشست و پلک آسوده ا یرو یقبول کردنم، لبخند کم جون با
چون در نظرم  دیشا تونستم هضم کنم ینشستم. هنوز هم اون حالش رو نم ربدیدور تر از ه یرفتم و کم وارید
 ...دیانب د،یکش یدراز م مارستانیتخت ب یرو یاو جور دیبود و نبا یا یآدم قو لیخ

 .به خودم اومدم ربدیه یدست هام گرفتم که با صدا یصورتم رو تو کالفه

 .برشون دار-

 .زد یبهش نگاه کردم که پلک آروم متعجب

 .خوام بهت نگاه کنم ینگاه نکن اما من م یخوایتو م گم،یو مدستات-

لحظه بود  نیهم ی. تودمیلب گز یقالبش و با لبخند تلخ یتخس و لجوج رفته بود تو یپسر بچه  هیکه  انگار
کنار تخت برد و با بر  زیکرد دستش رو سمت م یکه هنوز هم بهم نگاه م یاش زنگ خورد. در حال یکه گوش

 .داشتنش جواب داد

 .گهیدو ساعت د یکی یاین باال خوادیخب نم یلیتو؟ خ ییکجا-

 .ادیتر ب ریخواست د یو ازش م زدیحرف م نیکه با حس انگار

 هی نمینب یایم گهیدو ساعت د یکیفقط خودت به سامان زنگ بزن و بگو که  ستین یازین گهیجاست د نیآره ا-
 .جا، باشه فعالً خدافظ نیا یایب یوقت زود ور دار

 .خوبم

 «؟ینیتر بش کینزد شهیم»گفت: زیم یرو قطع کرد و با گذاشت دوباره اش رو یگوش

 «.یاستراحت کن دیشه تو با یکه نم یطور نیا»حالش بودم و دلواپس گفتم: نگران

 ...کن یکارو نم نیکه ا یدون یم-

اش  رهیگ ریز ییکه برگه ها یفلز یداخل اتاق اومد. با تخته ا یحرفش تموم نشده بود که پرستار جوون هنوز
 .رفت ربدیسفت شده بود به طرف ه

 ؟یدیهنوز نخواب-

 «.وجود نداره دنیخواب یبرا یلیدل»گفت: یزد و با پلک زدن آروم یاون سؤال پرستار، لبخند کم رنگ با
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 یکرد. پرستار سر یرو مهمون لب هام م یبار لبخند کیوارش هرچند لحظه  وونهید یعاشق و رفتار ها نگاه
تو چه قدر  ست،یاصالً خوب ن نیو ا یدیساعتم نخواب مین یامروز حت»کردن، گفت: یآور ادیتکون داد و با 

 «!یلجباز

 یتونیم یندار یاگه کار»نگاهش به سمت من، در جواب پرستار گفت: یریبهش کرد و با سرگ یاخم نگاه پر
 «.رونیب یبر

 .سر تکون داد یکرد با لبخند یبرخورد م یمیصم ربدیهم با ه یلیهم بود و خ یکه دختر جوون پرستار

 .یمون یجا م نیا شتریبه ضرر خودته، ب یاگه نخواب نیبب یهست یاعصاب یکالً آدم ب-

 .ستی:مهم نربدیه

اتاق شده  یکه انگار تازه متوجه حضور من تو یبا او حرفش، رد نگاهش رو که به سمت من بود گرفت و طور و
 «؟یمونیم ششیشما امشب پ نمیمتوجه نشدم، بب دیببخش»گفت: یبعد از سالم

 .هم فشردم یرو یلب

 .اما فعالً هستم یا گهینه کس د-

 .بهم کرد یتر قیدق نگاه

 ن؟یباهاش دار یشما چه نسبت-

بامزه و خنده دار  یبزنم با لحن و حالت یا گهیکه حرف د نیحرفم رو قطع کرد و قبل از ا ربدیکردم که ه یمِن مِن
 «.عشق بنده ست شونیا»گفت:

 .کش اورده بود جمع و جور کردم یبودند، حساب دهیکه گوش هام شن یهام رو که از خنده و لذت جمله ا لب

 یالبته معلومه چون وقت ،یاوهوم چه معارفه بامزه ا»خنده و گفت: ریزد ز یکه زد خانم پرستار پق یاون حرف با
 «.یاستراحت کن دیاحال ب نی! اما با ایزن یپلکم نم یحت یکن ینگاش م

 .رو به من، کرد یبا لبخند و

 .یبهش زل بزن یطور نیا یتون یبعداً هم م ره،یعشقت که از دستت نم-

 ً  یکردم. همچنان به من چشم دوخته بود و با لبخند کج یبگم و فقط بهشون نگاه م یدونستم چ ینم واقعا
 «.انداختم رشیالانم به زور گ»گفت:

. خودمم از حرف ها و رفتار هاش خنده لم گرفته بود مثل آدم دیخند یپرستار که فقط به حرف هاش م خانم
 یقدر پسر احساس نیا ادیبهت نم»باال پروند و رو بهش گفت: ییمست شده بود. خانم پرستار با خنده ابرو یها

 «!یباش یا شهیو عاشق پ

 ریو نگوقت من یالک ادیبه تو م یلیخ یفضول یول»:تر کرد و با لحن تندش در جواب گفت یهاش رو کم لب
 «.زمان ندارم یلیچون خ رون،یب
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 .دستش رو بهش نشون داد یو آمپول تو دیباز خند ربدیاز حرف ه زیر زیر

 .آمپول رو برات بزنم لطفاً اجازه بده نیا دیبد اخالق اما قبلش با یباشه آقا-

 «ه؟یچه کوفت گهید نیا»دست پرستار نگاه کرد و گفت: یآمپول تو به

 .:داروئهپرستار

دستش فرو کرد.  یکرد باال زد و سوزن رو تو یخمارش من رو نگاه م یکه با چشم ها یرو درحال نشیبعد آست و
 یشگیو حسادت هم تیشدم، باز هم همون حس مالک یکه دستش رو لمس کرده بود عصب نیلحظه از ا هی

ها بهم زل زده  وونهیرفت، وجودم رو پر کرده بود. هنوز هم مثل د یهم جنس خودم سمتش م یکیکه  یزمان
رو بهم زده بود.  یباز زیکه با بلند شدن از پشت م یعمو محسن افتادم؛ زمان یخونه  یتو یروز باز ادیبود. 

رو  یرحم باشم و کار یتونستم اون قدر ب یگرفت اما من نم یافتادم دلم م یاون کارش م ادی یهنوز هم وقت
شد.  یزیدستش مشغول نوشتن چ یتو یبرگه ها یآمپول رو زدنکه اون کرده بود انجام بدم. پرستار بعد از 

 یهم م یرمقش رو یب یخمارش از قبل هم خمار تر شده بود و کم کم پلک ها ینگاه کردم چشم ها ربدیبه ه
داشت و با گذاشتن  یقدم بر مکه به طرف در  یشد. درحال دهیرفتند. نگاه نگرانم سمت خانم پرستار کش

 «.تونه بهت نگاه کنه ینم گهیاگرم بخواد د یحت»گفت: یدر آروم و با لبخند ی رهیدست گ یدستش رو

مبل بلند شدم و قبل از رفتن پرستار به طرفش  یکه براش آرامبخش زده چون خوابش برده بود. از رو دمیفهم
 .رفتم

 آرامبخش بود؟-

بخش در حال دعوا و بحث بوده و فقط منم  یجا همش با پرستارا نیاومده ا یلج بازه، از وقت یلی:آره خپرستار
 .کنه یهاش رو تحمل م یکه رفتارا و پرخاشگر

 :دمیپرس نگران

 خوبه؟-

 .زد ینانیپر اطم پلک

اما امروز  میبهش دست بزن دادیاجازه نم روزمیتا د یحت اشهیحال روزش فقط به خاطر لجباز نینگران نباش ا-
 .میشیانجام بده از حالش مطمئن ترهم م شاشویآرومت تر بود. آزما

 رونیب یبود کردم و در ادامه هم رو به پرستار کردم. نفس دهیکه آروم خواب ربدیبه ه یپرستار نگاه یحرف ها با
 .فرستادم

 ازتون بکنم؟ یخواهش هیشه  یم-

جاست مراقبش  نیکه ا یتا زمان خوامیازتون م»م گفتم:و بغض آلود نینگاه کرد که با لحن سراسر غمگ بهم
 «.دیباش

 :دیپرس ز،یر یتکون داد و با نگاه یحرفم سر دییتأ در
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 ؟یباهاش دار یچه نسبت ینگفت-

 .تر کردم لب

 .شمییدختر دا-

 «.دوست داره یلیخ»گفت: یو لبخند رتیکرد با ح ینگاه م ربدیکه به ه یحال در

 :دیپرس جانشیدر ادامه با لحن پر شور و ه و

 دوست داشته باشه نه؟ یپسر نیداشته که همچ فیک یلیفکر کنم خ-

خوشش اومده وگرنه  ربدیاز ه ییجورا هیشده بودم. معلوم بود که  یو عصب یشاک یلحن حرف زدنش حساب از
 !رو تحمل کنه ربدیه یعصب یبر عکس تمام پرستار ها رفتار ها دیچرا با

 :زدم یکمرنگ لبخند

 .دونم ینم-

 .رفت رونیبهم زد و ب یمبل نشستم که لبخند یبا اون حرف باز رفتم و رو و

گذاشت  یصندل یدستش بود رو رو یکه تو یکیگرفته بود. پالست چیبعد هم سامان اومد. برام ساندو قهیدق چند
 «.گردم یبهم زنگ بزن، البته زود برماومد  نیبزنم و برگردم اگه حس نیبنز رمیم هیخال نیباک ماش»و گفت:

 یدادم و با پلک زدن ها هیرفت. سرم رو به مبل تک رونیاز اتاق ب ربدیبه ه یکردم که با نگاه دییحرکت سر تأ با
باره  کیزنگ تلفنم که اون سکوت رو  یکردم. با صدا یبود نگاهم م نیریش یرو که غرق خواب ربدیآرومم ه

 .و تماس برقرار شد دمیصفحه کش یرخساره بود. انگشتم رو رو. شماره دمیشکست از جا پر

 :دل دماغ سالم کردم که جواب سالمم رو داد و گفت یو ب آروم

 ؟یدینخواب ؟یکن یکار م یچ یخوب-

 .مارستانمینه، چون ب-

 :گفت ناباور

 جداً؟-

 .دهیاوهوم االن تو اتاقشم خواب-

 :دیپرس مردد

 !یو نداشتآخه قصدش ؟یشد که رفت یچ-

 :گرفته بودم گفتم یدست به باز یزبرم رو تو یکه بند کوله  یحال در

 ؟یکه زنگ زد یداشت یاون اصرار کرد. خب تو کار گهیبا سامان اومدم، د-
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 اصالً؟ یحاال؟ خوب یحوصله ا یقدر ب نیچرا ا-

 .پر بغض زدم یخند زهره

 !باشه یتا خوب چ-

 .یستیبگردم تو هم خوب ن یاله-

 .رو فرو دادم بغضم

 ...عادت کردم گهید-

 :دیپرس یگفت و بعد از مکث ییبابا یا

 .و ازم گرفتسحر سراغت یراست-

 !هنوز هم ازم دلخوره دیالبته خب شا رهیگ یمگه خودم تلفن ندارم که سراغمو از تو م-

 .کنم یفکر نم-

 .سرم گذاشتم یآشفته رو یو حالت یرو با کالفگ دستم

 .ینیشم اگه حالشو بب یم وونهی، رخساره دارم ددونم ینم-

 .دادنم داشت یدر آروم کردن و دل دار یسع

 .شه یدرست م زیآروم باش قربونت برم همه چ-

 !شه یدرست م-

 ؟یندار یزنم کار یبعداً باز زنگ م گهیخب د زم،یقدرم غصه نخور خواهر عز نینگران نباش ا-

 .ینه ممنون که زنگ زد-

 .خودت باش خدافظ. مراقب-

 دهیرفتم. آروم خواب ربدیمبل سمت تخت ه یرو قطع کردم و با رها کردن بند کوله ام و بلند شدن از رو یگوش
 یلب هام جا خوش کرد. کاش م یرو میمال یبه چهره اش داشت. لبخند شهیکه هم یبار بدون اخم نیبود، ا

زالل چشم هام  یچشمه  تیضعاون حال و و یتو دنشیتونستم تا صبح کنارش بمونم و بهش نگاه کنم. از د
. مردد دندیدستش چک یاشک آروم سر خوردند و رو یصورتم راه گرفت؛ قطره ها یجوشان شده بود و اشک رو

هم گذاشتم پلک هام لمسش کردم؛ چه قدر  یدستم گرفتم و با رو یو با فرو دادن آب دهنم دستش رو تو
 .داشتم ازین تیو پر امن نهمردو یدلتنگش بودم و چه قدر که به گرفتن اون دست ها

بالشت، کنارش  یسرم رو قهیچند دق یدست گرفته بودم و بهش چشم دوخته بودم. برا یدستش رو تو محکم
که اون سر روش گذاشته بود وجودم  یالشتب یخودم کرده بود و سر گذاشتن رو یگذاشتم؛ عطرش از خود ب

 یکردم؛ حس ینگاه م کاشصورتش رو دونه دونه با کن یتلخ کرده بود. اجزا یطور حسرت نیرو غرق در لذت و هم
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و دستم رو سمت صورتش دراز  دمیشده از لذتم رو پر کرد، آب دهنم رو ذره ذره بلع یمسخ کننده قالب ته
باره  کیکه گذاشته بود، حرکت دادم؛ عطشم  یشیزبرش، به خاطر ته ر صورت یکردم، آروم انگشتم رو رو

خنده  یو شکوف ها **غرق لذت شده بود  یحساب مرنگ داد، وجود رییسرخ تغ یبیو گونه هام مثل س دیخواب
 .نشاط رو به صورتم برگردوندند

 را کـه خفـت ـوانهیآر آن زن، آن زن د ادی

 تو مست عشق و ناز نهیس یشب به رو کی

*** 

 ازیاش از نـ ـزندهیدر نگاه گر دیخنـد

*** 

 «حسرت_فرحزاد فروغ»

 دمیام، دستم رو عقب کش نهیبه س فیخف یبالشت و هق هق یاشک رو دیدرشت مروار یدونه ها دنیچک با
 یتیبیشده بود با ه زیقلبم ماال مال از عشقش لبر یام کس یکردم؛ مرد زنگ یو سر بلند کردم. بهش نگاه م

با فکر کردن به اون  کنم،تونستم براش ب ینم یکار چیبود و من ه دهیخواب مارستانیتخت ب یگونه رو ضیمر
 .گرفت یگر م کبارهیو وجودم  دیکش یقلبم زبونه م یتو یپر شعله ا شِ یموضوع آت

 یرو که رو ییمو کهی. تدمیسرش درست کردم و پتو رو روش کش ریگذشته بود. آروم بالشتش رو ز یساعت مین
 عیهمون لحظه بود که سامان داخل اتاق اومد. سر یبود آهسته با دست جمع کردم و تو ختهیاش ر یشونیپ

 «؟یکن یکار م یچ»که متعجب گفت: دمیخودم رو عقب کش

 «.دهیخواب نمیخواستم بب ی... میم»کم هول شده بودم با پته تته گفتم: هیکه  یحال در

 .مبل انداخت یدستش رو رو یرو کاپشنش

 .پرستار گفت براش آرامبخش زده-

 .دیبزور خواب گهیآره د-

 «.یکه انگار نخورد میزیچ»قرار داشت انداخت و گفت: زیم یدست نخورده که رو چیبه ساندو یاون حرفم نگاه با

 .نه آخه گشنم نبود-

 .برسه دیبا گهیزنگ زدم د نیبه حس-

مونم  یمحوطه منتظرش م یتو رون،یب رمیپس من م»گفتم: فمیبا برداشتم کاو حرفش، سمت مبل رفتم و  با
 «.کم حالم رو بد کرده هی مارستانیب یو فضا ییمواد دارو یآخه بو

 .کرد نییباال و پا یسر

 .باشه برو-
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 ریز ییایمیتلخ الکل و مواد ش یدادم. بو هیتک واریاومدم. به د رونیبود از اتاق ب ربدیکه نگاهم به ه یحال در
و  دیچیگوشم پ یکرد تو یم چیرو با نام بردن اسمش به اتاق عمل پ یبلند گو که دکتر یو صدا دیچیدماغم پ

پر از غم تنها  یاون فضا یخواستم تو ی. نمدپر از استرس و ترس کر  ز،یاز نظرم رعب انگ ییوجودم رو با فضا
 .بمونم ششیتونستم پ یکاش م یبذارمش و ا

 عیسر یلیکه بهم دست داده بود. خ یدیشد یشد و حس خفگ یام خارج م ینیهن و باز د یبه تند نفسم
شکست و  یساعت یرسوندم. بغضم مثل بمب مارستانیبزرگ ب یخودم رو با خارج شدن از سالن، به محوط 

باهاش  یچه طور خهکردم از خودم متنفر شده بودم؛ آ هیگر یها ینشستم و ها یمکتین یمجالم نداد. رو هیگر
 !وار دوستم داشت ووونهیکه اون همه و د یکردم در حال یم تشیهمه اذ نیا یکرده بودم چه طور یکار نیهمچ

و  غیج یآمبوالنس و گاه ریآژ یصدا  دنی. شنختمیصورت اشک ر یدست هام گرفتم و به پهنا یرو تو صورتم
 هیدست هام با گر یباعث ترسم شده بودند و سرم رو محکم تو یمحوطه حساب یتو ض،یمر یداد همراه ها

 .چنگ زدم

اشک هام  عیبود. از جام بلند شدم و سر ستادهیمثل برق گرفته ها سرم باال گرفتم، روبه روم ا نیحس یصدا با
 .صورت، پاک کردم یدست هام رو یهول هولک دنیرو با کش

کن، اونو اون  هیآره گر»شن به کمر زده بود با تأثر گفت:کاپ ریکه دست هاش رو ز یانداخت و درحال ینگاه
 «.کن هیگر یواشکیو  نیجا بش نیا ایعذاب بده و خودتم ب یجور

 :دلخور نگاهش کردم و بغض آلود لب زدم ینگاه با

 .به خدا منم خستم، خسته ن،یکشم حس یجا باشه، منم دارم عذاب م نیانصاف نباش من نخواستم که ا یب-

 .نگاهم کرد یاخم و دلخور با

 زده؟ یشیبه چه آب و آت نهیکه امروز تو رو بب نیا یواسه  یدون یم-

 .کردم یپر اشکم نگاهش م یحرف و با چشم ها بدون

 .دیو تلخ خند یعصب

اونم  شش،یانصافو ببرم پ یب یپر بغضش زنگ زده که تو یبا صدا یفهم یزنگ زده با بغض و التماس، م-
 هیبودمش  دهیند یطور نیوقت نکرده بود به خاطر تو انجام داد، التماس کرد! تا حاال ا چیکه ه رو ی! کارربدیه

 ستینگران شدم با خودم گفتم البد تو حال خودش ن شتریصداش خوبه ب دمیبهم زنگ زد د یوقت شیساعت پ
طرفت  گهیخواست د یشه، آره م یکه گفت آره. سوگند اون داره نابود م ییهم تو اون جا دیاما بعدش گفتم شا

 !المصب یوردیهم مقاومت کرد اما اون کم اورد و تو کم ن یلیخ اد،ین

 .خارج کرد ینی. کالفه نفسش رو از بختمیر یکرد و من هم فقط اشک م یزد و سرزنشم م یحرف م نیحس

 یستین ششی. تو پشتریب و هم اونو، و البته اون یکن یخودتو نابود م یشه، سوگند تو هم دار ینم یطور نیا-
سامان  یکه بخواد جلو نیو ا زهیر یم رونیمن خودشو ب شیداره، اون فقط پ یو چه حال کشهیم یچ ینیکه بب
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 یانصاف یح... حداقل در حقش ب ،براش سخته یلیخ یلیکنه و خ یم تشیاذ شتریب یلیخودار باشه خ هیو بق
 .آروم شه یطور نیا دینکن و از احساست باهاش حرف بزن، شا

 «.یکن هیکه گر گمیرو نم نایا»که گفت: دمیدندون کش ریلب ز هیگر با

 «.خونه یشه منو ببر یم»هق هق گفتم: با

 :دیپرس نگران

 ؟یخوب-

 .خوام برم خونه یفقط م ن،یحس ستمیخوب ن-

 .تا برگردم نیبش نیبابا، باشه برو تو ماش ی: انیحس

 .باز کردن قفل زد یرو برا نیماش موتیبا اون حرف ر و

بعد برگشت. سوار شد و راه  ی قهی. چند دقختمیر یصدا اشک م یداده بودم آروم و ب هیتک شهیرو به ش سرم
برداشت و به طرفم  نیماش یرو از جلو یگل دار یدستمال کاغذ یکردم که جعبه  یم هی. هنوز هم گرمیافتاد

 .گرفتم

 .یخودت و آروم کن یتون یم یجور هیو  یباز تو دختر-

 :سخت گرفت و ادامه داد ینفس

 ...سوگند.. بهش بگو، بهش بگو که دوس-

پرده  یقدر ب نیببخش که ا ستیحرفا برام راحت ن نیگفتن ا»دو باره گفت: یرو قورت داد و با مکث حرفش
که داره اگه  یده ا. با وضع معرهیگ یدلم م نمشیب یم یاون جور یتونم، باورکن وقت ینم گهیزنم اما د یحرف م
 «.ادیسرش ب ییترسم بال یادامه بده... م یطور نیبخواد ا

بهش اجازه نده، نذار  یششیخب...خب تو که همش پ»پشت دست اشک هام رو پاک کردم و ملتمس گفتم: با
 «.نیکنم حس یبرسونه ازت خواهش م بیبه خودش آس

 «.کنهیبازم به کار خودشو م دونه من از مشروب متنفرم اما یم»نگاه کرد که گفتم: بهم

 .دیلبش کش یهاش رو محکم رو دندون

 .کار کنه یدونه چ یرو تجربه نکرده نم یزیچ نیحالش بده مجبوره، اون تا حاال همچ یکار کنه وقت یخب چ-

 .برسونه بیخوام به خودش آس یمن نم-

 ؟یگ ینم یزیپس چرا به سامان چ-

 .بهت بهش نگاه کردم با

 ؟یگ یم یمعلوم هست چ-



 

 
796 

 نیکارا خودشو از ب نیبا ا ستیرو بلد ن دنیصبر کردن و درد کش ربدیسوگند، ه نیگفتم مگه! بب یچ هیچ-
 .برهیم

 یکدومتون منو دردک نم چیچرا ه ،یاریرو به زبون م یحرف نیاما بازم همچ یدون یم زویکه همه چ نیبا ا-
بگم؟ چه  یبرم به سامان چ ست،یمن آسون تره! بخدا قسم که ن یبرا هیقض نیچون من دخترم ا یعنی! د؟یکن

 ؟یطور

 .کرده بود و حرف زدن برام سخت شده بود دایلرزش پ صدام

 .خب آروم باش یلیخ-

به  دنیرو نگه داشت و با چرخ نیخونه ماش ی. جلومیبعد هر دو ساکت شد یبود و کم جهینت یهامون ب حرف
 «.شه یعد برو، زن عمو نگران مب یکم آروم ش هیبذار »سمتم گفت:

 یشدم. م ادهیپ نیکم که آروم تر شدم از ماش هینشستم و  نیماش یبا تو نیرو با خواست حس یا قهیدق پنج
 .دمیخواستم سمت در برم که از پشت سر صدام زد. به سمتش چرخ

 .به حرفام فکر کن، مواظب خودتم باشه-

 .از داخل رفتنم مطمئن شد گاز داد و حرکت کرد یتکون دادم و زنگ در رو با انگشت فشردم و وقت یسر

در از جاش بلند شد و سمتم  دنینشسته بود. با بهم کوب یکیتار یروشن تو ونِ یزیتلو یکاناپه جلو یرو مامان
 .اومد

 :دیرمق کفشم رو از پا کندم که پرس یب

 ؟یکرد ریقدر د نیچرا ا-

 :رفته ام جواب دادم لیتحل یصدا با

 .گهیشد د ریبودم که د نیمنتظر حس-

 شیپ خوادیبه سامان زنگ زدم که گفت م نیهم یمنم تنها بودم واسه  رونیبابات همراه عمو محسنت رفتن ب-
 چه طوره؟ ربدیه یراست اره،یتو رو م نیبمونه و حس ربدیه

 .زدم یخمار پلک

 .خوبه-

 .خواستم به اتاقم برم که مانع شد و بازوم رو گرفت یم و

 تو چته سوگند؟-

 .زمزمه کردم آروم

 ...یچیه-
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 .من رو به سمت خودش برگردوند مصر

 .یبگ یخوا یهست اما نم تیزیچ هیتو  یمنو گول بزن یتون یسوگند نم-

 :لب زد عاجزانه

- ً  !مامان لطفا

هست به من  یاگه مشکل یکن یم یقدر خود خور نیبرم چرا ا! آخه قربونت یبا من حرف بزن یخوا یچرا نم-
 .بگو

 .اتاقم یخوام برم تو یمامان تو رو خدا بسه فقط م-

 «.یبر دمیحالتو نفهمم اجازه نم نیا لیتا دل یعنینه »لحن محکم و کوبنده اش گفت: با

 یرو که دنبالش م یتینچشم هاش نگاه کردم؛ اون احساس ام یرمقم تو یب یبا نگاه ها یچند لحظه ا یبرا
 هیبغلش انداختم و با حالت گر یخودم رو تو یطاقت یباره با ب کیچشم هاش جست و جو کردم و  یگشتم تو

 «.ستمیخوب ن ستم،یمامان من خوب ن»گفتم:

بود  ستادهیا ختیر یبغلش اشک م یکه تو یباز در حال ییکردم و مامان هم هاج و واج و با دست ها یم هیگر
قدر تورو ناراحت  نیا یشده، بگو چ یدختر قشنگم چ»متأثر گفت: دیموهام کش ینوازشگر رو یو باالخره دست
 «.دلم زیکرده؟ بگو عز

 «.خوامیخوام حرف بزنم، نم ینم»آلود کنار گوشش گفتم: بغض

 .شتمیکم آروم باش من پ هیباشه -

کرده بود و بعد از اون همراهش به اتاقم رفتم.  آرومم یسفت و محکم بغلم کرد. آغوش و محبت مامان کم و
. مامان هنوز هم کنارم نشسته بود. دمیتخت دراز کش یتخت رو کنار زد و با در اوردن مانتو از تنم رو یرو یپتو

 .دستش گرفت یدستم رو تو

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم-

 .پلک زدم خمار

 .خوام بخوابم یم-

 .و چراغ رو خاموش کرد دیگفت و پتو رو آروم روم کش یا باشه

 .صدام کنم مامان جان یخواست یزیچ دارمیمن ب-

کردم و  یبهش نگاه م یرگیاوردم، با خ رونیرو ب ربدیبالشتم بردم و گردنبدِ ه ریرفتن مامان آروم دستم رو ز با
 .هم گذاشتم یلب هام پلک رو یبا فشردنش رو

**** 
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تخت جا به جا شدم و آروم دستم رو باز کردم.  یکم تو هیاحساس سوزن سوزن شدن دستم چشم باز کردم.  با
و سوزن سوزن شدن دستم شده بود چون تا خوده صبح  یدستم مونده بود و و باعث قرمز یگردنبد تو یجا
 نیو بسته کردم و هم ازب یگذاشتم و دستم رو چند بار زیم یدستم نگهش داشته بودم. گردنبند رو رو یتو

رخساره داخل اومد. موهام رو که  یا هیگفتم که بعد از ثان یبله ا یفیخف یر زد. با صدابه د یموقع بود که کس
 .بودند جمع کردم ختهیصورتم ر یرو

 ؟یاومد یتو ک-

 «!خانم ریسالم ظهرت بخ»ابروش رو باال داد و گفت: یتا

 !بودم دهیکه چه قدر خواب یدوازده بود، وا یها کینزد گهینگاه کردم. د وارید یاون حرف رخساره به ساعت رو با

 !نکرده دارمیمامان کجاست چرا ب-

 .دست هاش رو از هم باز کرد و به طرفم اومد ی گره

 شبینگران تو بود بزور فرستادمش سراغ کاراش، گفت د یلیخواست بره چون خ ینم یعنی رونیرفت ب ییزندا-
از کف  اریبدجور اخت شبیدونم فکر کنم د یمنه که گفتم ن ایدونم  یم یزیکه چ دیاز من پرس یاصالً خوب نبود

 !یداد

 .شد یچشمام دور نم یاز جلو یبودم، لحظه ا یچه حال شبید یدون یاصالً دست خودم نبود تو که نم-

خوام خسته شدم، من  یهم م یلیخ خوام،یرخساره من... من اونو م»گفتم: یو با درموندگ دمیسمتش چرخ به
پرستار بخش بهش دست  یوقت یحت شبیجز من باشه، د یتونم اجازه بدم باکس یتونم ازش بگذرم نم ینم
 «کار کنم من رخساره؟ ی! چیفهم یم رمیخواستم از حسادت بم یم زدیم

دونم اما  یمنم نم یراستش رو بخوا»کردن با لب و دهنش گفت: یبغلم کرد و بعد از اون با باز یا هیثان چند
 «.ولش نکن و از دستش نده گهیکرده د یباهات آشت گهیحاال که د

 :لب زدم دمیلحن سراسر ترد با

 برم طرفش؟ یگیتو م یعنی-

 .دستم رو فشرد نانیاطم پر

اون  ،یدون یو خودت نم ینیزم یدختر رو نیسوگند تو خوشبخت تر ،یبرو و بهش بگو که چه قدر دوسش دار-
 یکار هینشده  ریتا د فهی! حدمیند یجو نیشق اکنه، من تا حاال ع یم یاحمق خودکش یآدم داره بخاطر تو

 .بشه دتیعا یمونیبکنه نذار پش

 .دست هام گرفتم یسرم رو تو جیگ

 .رمیبگ میتونم درست تصم ینم م،یو دو دل دیدونم فعالً که پر از ترد ینم-

بشه،  ریکه د نیقبل از ا یریبگ میو تصم یپس وقتشه خوب فکر کن»اون حرف از جاش بلند شد و گفت: با
 «!یشد تیآخه مثل م یا افهیچه ق نیبه صورتت بزن ا یآب هیحاال هم پاشو 
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پر ذوقش  یبرم که با صدا رونیخواستم از اتاق ب یبستم و م یسرم دم اسب یرنگم باال ییرو با کش طال موهام
 :زمزمه کرد

 !عشق نما-

باالفاصله سرش رو باال گرفت و  کرد و یدستش گرفته بودش نگاه م یطرفش برگشتم. به گردنبندم که تو به
 «؟یاز کجا اورد نویچه قشنگه ا یوا»گفت:

 «؟یاون بهت داده! اما ک»شدم که گفت: رهینگفتم و به گردنبند خ یزیچ

 .روز تولدم-

 .نگاهم کرد ناباور

 !کم هیباورش سخته  یما کادوش و داد بعدشم تو چه طور قبولش کرد یآخه اون که جلو یچه جور-

 گهیمانع شد و د نیخواستم پسش بدم که حس یخواستم قبولش کنم و م یعطر بود، آره نم یپوشاال نیب-
 !یدون یموند تو اسمشو از کجا م شمیپ

 .به گردنبند انداخت ینگاه باز

 .قشنگه یلیخ نمیقشنگ بود البته ا یلیاز دوستام براش از کانادا اورده بود خ یکیآخه نامزد -

دوست داره دست بجنبون  یلیشد خ میبهت حسود»گفت: قیعم یرفتم با لبخند یم رونیکه از اتاق ب یحال در
 «.سوگند

 .رفتم رونیاز اندازه کش داد و از اتاق ب شیپر نشاط لبم رو ب یحرف رخساره لبخند با

 یمرخص شده بود مدام گوش به زنگ تلفنش بودم اما اصالً زنگ نزده بود و فقط چند بار مارستانیاز ب یوقت از
قرص شدن  یبرا ینانیپر اطم یگفت خوبه که جمله  یبودم و اون هم فقط م دهیحالش رو پرس یتلفن نیاز حس

حوصله  یون حتبه خونه رفتم چ یتاکسو با گرفتن  یمعطل یدلم از حال خوبش نبود. بعد از تمام شدن کالس ب
سالن  یمبل تو یسحر شدم که رو یکه در رو باز کردم و داخل رفتم متوجه  نیهم نداشتم. هم یرو ادهیپ ی

کردم و به سالن رفتم. سالم کردم  زونیآو یجا کفش ی رهیجا خورده بودم. پالتوم رو به گ دنشینشسته بود. از د
که  نیباغ رو ترک کرده بود و از ا یبار با دلخور نیآخر. میدیتو آغوش کش رو گهیکه از جاش بلند شد و هم د

خواست ازم ناراحت و دلخور  یمن بود و دلم نم یبرا یخوشحال بودم چرا که آدم با ارزش یحساب دمشید یم
بهم  یدیشست سالم کردم که خسته نباش یرو م نکیس یتو یها وهیآشپزخونه م یباشه. به مامان هم که تو

 «؟یتو، خوب یچه طور»پر نشاطش گفت: یرش نشستم که با چهره کنا یراحت یگفت. رو

 .زدم یقیجوابش لبخند عم در

 ؟یاومد یک یممنون تو چه طور-

رنگش با دست،  یگلبه ا یاش و صاف کردن مانتو گهید یپا یپاش رو کیمبل جا به جا شد و با انداختن  یرو
 «.که اومدم شهیم یربع هیبهتره،  نمتیبب امیخواستم زنگ بزنم اما گفتم ب یم»گفت:
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 ش؟یوردیآرش کو چرا ن نمیواقعاً، بب یخوشحالم کرد یلیخ-

 .کیرفتن بوت ربدیبا ه-

بهش وابسته  یلیو خ شهیقهرمان زندگ ییجورا هی ربدیکه ه یدون یم»گفت: نیدلنش یدر ادامه با خنده ا و
 «.کیبرتش بوت یقدر اصرار کرد که گفت با خودش م نیا گهیاس، د

 یو کار رفته بود تعجب کرده بود و کم کیقدر زود سراغ بوت نیا مارستانیشدنش از ب صیکه بعد از ترخ نیا از
بعد از مرخص شدن »گفت: یمیموضوع شده بود با پلک زدن مال نیبودم. سحر که متوجه ا تشیهم نگران وضع

کرد و  شیاصرار راض یزور و با کلب یهدم گهید تیراست رفته بود سوئ هیبهتر بگم فرار کردنش،  ای ماستانیاز ب
 «.اوردش خونه

 :هم ادامه داد یاش تو دهیو کش یاستخون یو قالب کردن دست ها یمکث با

هر چه قدر گلرخ و  ک،یبره بوت خوادیکالفه شده بود گفت م یبعد از چند روز تو خونه موندن که حساب گهید-
کنه البته  یتو خونه موندن حالمو بد تر م گهیاصرار کردن که خونه بمونه و استراحت کنه تو کتش نرفت. م یمهد
 .مواظبشه یلیراحته خ المیبابت خ نیو از ا ششهیپ نیحس

از  دیچ یم وهیم ستالِ یظرف بزرگ و کر یها رو تو وهیم یآسوده زدم. مامان هم درحال یسحر پلک یحرف ها با
 «.جلو دارش نبود یکرد کس یهم لج م یقدر لج باز بود وقت نیهم هم میاز بچگ»نه گفت:آشپز خو یتو

 یهم قُد بود، البته فضا یلیخ ادمه،یآره آرزو جان »هم فشرد و گفت: یرو یحرف مامان لب دییدر تأ سحر
 «.شده تیاذ یلیواقعاً خسته کننده ست خ مارستانیب

 .فضا:آره البته واقعاً سخته تحمل اون مامان

 ؟یکن یکار م یخب تو چ»معترضش گفت: شیبودم که نگاهش رو سمت من سوق داد و با لحن کم و ب ساکت
 «.یکن یاز ما نم یادیوگرنه تو که اصالً  امیب دنتید یمن واسه  دیحتماً با

 .هم گذاشتم یرو یچشم یشرمندگ با

 .باشهن یخوب تیموقع دیخواستم زنگ بزنم اما گفتم شا یواقعا شرمنده، ه-

 ربدیه ریچند روز همش درگ نیچون ا یگیراست م ییجورا هی»و سرخش گفت: یگوشت یجمع کردن لب ها با
گلرخ جون هم که خفش  ادیخوشش نم ادیز یذاشت روسرش، آخه از توجه  یهر روز صبح خونه رو م م،یبود

مدام در حال آروم کردنش  گهیشد منم د یاز اندازه اش. همشم با داداشم بحث شون م شیکرده بود از توجه ب
 «.باهاش حرف زد یلیبودم، البته فرزاد هم خ

 شه،یتمام ش یبا صفحه ا یچوب زیم یبه سمتمون اومد و با گذاشتنش رو وهیم یا شهیبا ظرف ش مامان
 نیتحت فشارش نذاره ا یلیخ یگفت یکاش به گل رخ جون م نیطور نیهمه جوونا مخصوصاً پسرا هم»گفت:

 «.بهتره یجور

ً یدق»حرف مامان گفت: دییتأ در  «.نگرانه شهیو بهشون گفتم اما گلرخ هم نیمنم هم قا
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 یها کیپختن ک یلباسم از سحر اجازه گرفتم و به اتاقم رفتم. مامان هم برا ضیتعو یکه برا میگپ زد یکم
کمد  یزدم و تو رهیرو به گ رونمیب یباز به آشپز خونه رفته بود. لباس ها بشیس یمعروف و خوش عطر و بو

کردم. به  یخودم رو بررس نهیآ یتو یکم هیبرداشتم و  شیآرا زیم یجلو یصندل یکردم. شالم رو از رو زونیآو
خواستم  یم»چرخوند گفت: یبه اطراف م یکه نگاه یبه در داخل اومد. درحال یسمت در رفتم که سحر با تقه ا

 «ستم؟یمزاحم که ن نم،یاتاقت رو بب

 .ابروهام انداختم نیب زیر یاخم

 !تو هم هیچه حرف نیاِ ا-

اتاقم بود رفت و  ینییکه قسمت پا یو مشک دیسف یزد و سمت مبل چرم و دو رنگه  یاون حرفم لبخند با
 .نشست. با بستن در اتاق من هم رفتم و کنارش نشستم

 .زد یاش لبخندپهن و رنگ شده  یکرد و با باال دادن ابرو ها یم زیاتاقم رو با چشم آنال همچنان

شه اما  یاتاقش شلوغه که آدم کالفه م واریبر عکس اتاق رخساره اتاق تو چه قدر ساده ست، اون قدر در و د-
 .قشنگ تر و با صفا تر بود یلیخ یباغ داشت یکه تو یآرومه، البته اتاق یلیجا خ نیا

 .اتاق شلوغ دوست ندارم یلیدوست داشتم اما من خ شتریآره اون جا رو خودم هم ب-

 ؟یریهنوز هم باغ م-

 ومدن؟یو ساناز چرا ن دهیسپ یهم اون جا بودم راست شیآره تا چند وقت پ-

 .تکون داد یسر

سر به بزنم وگرنه قصد  هیبود گفتم  یمرخص یمنم چون فرزاد کار نداشت و چند روز گه،یدرس و دانشگاه د-
 .میاومدن نداشت

 «؟یکن ینگام م یطور نیچرا ا هیچ»پر خنده اش گفت: یچهره کردم که با  ینگاه م بهش

 .زدم یلبخند

 .یطور نیهم یچیه-

 «نکردم؟ یرییتغ نمیبب»هم گذاشت و با نگاه خندونش گفت: یچشمش رو رو هی

 .کردم یتفاوت از حرف معنا دارش نگاه یب

 ؟یریینه مثالً چه تغ-

 .دیلبش کش یرو رو دندونش

 زشت؟ یحت ایچاق نشدم  یلیمثالً خ-



 

 
802 

کنم و اتفاقاً  یم بیرو بشدت تکذ شیاما دوم یکم چاق شد هی یراستش رو بخوا»جواب با خنده گفتم: در
 «.کنم صورتت پر تر و قشنگ تر هم شده یحس م

 .ذوق نگاهم کرد با

 .چاق شدم انگار یلیخ یقربونت برم ول یمرس-

 .تکون دادم یخنده سر با

 بهت گفته؟ یکس نمیبب یپرس یصالً چرا ما ینه بابا اون قدرا هم چاق نشد-

با بهت بهش نگاه کردم و  یجیگ یکه بعد از کم دیشکمش کش یرو یبه دندون گرفت و دست یاون حرفم لب با
 «!نه»گفتم: دیچرخ یسرم م یکه تو یبا اون حدس

 .فشرد جانیاندازه دستم رو پر ه یب یذوق با

 .آره، من باردارم-

 .گفتم کیصورتش بهش تبر دنیبغلش کردم و با بوس ینگاه کردن با خوشحال یا قهیاز دق بعد

 چند وقته؟ یمبارک باشه آخ زم،یعز-

 .مطب تر میرفته بود روزید مهیباردار شمیش یهفته -

 :ادامه داد یبا پلک زدن پر شور و شوق و

 .برام بود سوگند جان یچه خبر خوب یدون ینم یقلب کوچولوش شکل گرفته بود، وا-

 .حواله کردم شیپر از شاد یپر مهرم رو به سمت چشم ها نگاه

 .زمیبرات خوشحال شدم عز یلیخ ،یاله-

 «نکردم واقعاً؟ یرییحاال تغ»کرد و گفت: یخودش رو بررس یباز کم و

 .دیابروم باال پر یتا

 یلیاما فکر کنم خ یگیکه م یرییتغ یزوده واسه  یلیشدم البته خ یمتوجه نم یگفت ینه واقعاً چون اگه نم-
 .شاداب تر شده یلیهمون طور که گفتم صورتت خ یول یحساس شد

حس  هیممنونم، بعد از هفت سال واقعاً »شده بود گفت: یکم احساسات هیکه  یزد و در حال یپر عطوفت لبخند
 «.دارم جانیه یلیبرام، انگار تا حاال تجربه اش نکردم خ دهیجد

 .لبم فشردم یرو با تبسم گوشه  دستش

 ست؟یناراحت که ن گهیم یخب آرش چ-
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 یکردن، نم وونمیخوشحال شد دخترا و مامان هم که د یلیخ دیشن یبچه ها وقت شتریاتفاقاً آرش بر عکس ب-
 .ذارن جُم بخورم

 .موضوع کنار اومده نیقدر خوب با ا نیخوبه که آرش ا یلیخ یول گهیحق دارن د-

 :دمیپرس یدر ادامه با چشمک و

 اون وقت؟ یباباش چ-

ذوق و شوق داره، ساناز هم که همه جارو  یلیبدتر از مامان و دخترا فرزاده که خ»دلنشن کرد و گفت: یا خنده
 یحس نیداداشمم همچ شیپ یدونم چرا حت ینم شش،یکم معذبم پ هیدونه و  یکه نم ربدهیپر کرده فقط ه

 «.گفته شمعذبم، البته تا االن حتماً آرش به میراحت یاون با همه  شیندارم اما پ

حال  دنیهمون مدت کم براش تنگ شده بود. با د یخودم رفتم چه قدر دلم تو یتو هوی ربدیگفتن اسم ه با
 «.خوشحال شدم یلیخ یرفت دنشید یواسه  دمیشن یوقت»منقلبم گفت:

 .کم رنگ بسنده کردم ینگفتم و به لبخند یزیچ

 .میمورد حرف بزن نیدر ا یدونم که دوست ندار یخوام باز با حرفام ناراحتت کنم م ینم-

اما انگار سحر هنوز هم ازم دلخور بود  میدوست داشتم در موردش حرف بزن یلیقبل خ یعکس دفعه ها بر
ه کردن نگا یا قهیبه سمتش گرفتم و بعد از دق نیزم یکردم. نگاهم رو از رو یفکر م یجور نیمن که ا یعنی

 :فکرم رو به زبون اوردم

 سحر؟ یتو از من دلخور-

 .و واج نگاهم کرد هاج

 دلخور! چرا؟-

 .کردم یکم با انگشت هام باز هی

 .خوام یکم ناراحتت کرده باشم معذرت م هیفکر کنم  یعنیباغ...  یقبل تو یخب، خب سر-

 .کرد یمیمال اخم

 !وونهیاومدم د ینم دنتید یبرده بودم تازه اگه دلخور بودم که واسه  ادیمن اصالً از -

 :دمیبا لحن آرومم پرس دیپر ترد یدادن نفس رونیمون نشست که با ب نیب یسکوت یا قهیچند دق و

 ح... حالش خوبه؟-

 رهایرو در ب الیخ یخوب و ب یآدما یکنه ادا یم ینه، اما همش سع»دهنش جمع کرد و گفت: یرو تو لبش
 یشدم، راستش رو بخوا یچه حال یدون ینم دمشید مارستانیب یتو ی. وقتستیفهمم که خوب ن یمن م یول

جور خاص تر دوست دارم،  هی ور ربدیانکار کنم که ه نویتونم ا یبرارد زاده هام رو دوست دارم اما نم یمن همه 
 «.میباهام راحت یلیخ
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 :گرفت با نگاه کردن بهم گفت یدستش م یکه دو دستم رو تو یدر حال یبا مکث و

 «.گمیفقط دارم به تو م نویا یعنیرو بهت بگم،  یزیچ هیبذار  پس»گ

لحنش بود  یکه تو یدیمبل جا به جا شد و بعد از مکث و ترد یکم رو هیو کنجکاو بهش زل زده بودم که  منتظر
از هفده،  یعنی ربدهیوقته که تو فکر ه یلیراستش... راستش خ ده،یدونه دخترِ برادر بزرگم، سع هیمحال »گفت:

 «.و سه سالشه ستیو االنم که ب رشهیدرگ یسالگ جدهیه

 .کردم یشوکه شده بودم و ناباور بهش نگاه م یسحر حساب یحرف ها از

حرف زدم  ربدیبا ه یواشکیبفهمونم و من هم  ربدیبه ه یجور هیدوست داره، ازم خواست که  ربدویه یلیخ-
رو بگم اولش  قتیحق ره،یگ یا گهید یدلش جا دمیو همون موقع بود که فهم وردیخودش ن یاما اصالً به رو

و بعدش هم  دمیکه تو رو د یهم کردم اما وقت ییوسط تالش ها نیدوست داشتم اون و محال با هم باشن و ا
احساسه  هیدونم  یدوست دارم اما م یلیرو خکه محال  نی. با ادمیدست از تالش کش گهیرو، د ربدیحال و روز ه

نداشته باشه اما هنوز هم تمام خاستگاراش رو  یدیام ربدیراه نداره. بهش گفتم که به ه ییجا چیطرفه به ه هی
 «.براش ناراحتم یلیبابت خ نیکنه و از ا یرد م ربدیاومدن ه دیبه ام

وجودم بر  یرو تو بیعج یحسادت یکرده بود و حت رمیمنقلب و متح یاون حرف ها از دهن سحر حساب دنیشن
 زامیاز عز گهید یکیبا وجود  یرو گفتم که بدون نایا»کردم که گفت: یبهش نگاه م جیو گ یبود. متعج ختهیانگ

با وجود دختر  یبراش بکنم حت یرباشه و حاضرم هر کا خوادیکه خودش م یبا کس ربدیاما بازم دوست دارم ه
 «.زهیبرام عز یلیکه خ نیگرفتش، با ا دهیبرادرم و ناد

کلمه  یبودم، داشتم. اوج دوست داشتن سحر رو تو دهیکه شن ییدر هضم کردن حرف ها یبودم و سع ساکت
خواست  یهاش همچنان دلش م زیاز عز گهید یکیکه به قول خودش با وجود  دمیحرف هاش شن یبه کلمه 
 یهاش بود که صدا فحر  لیو تح هیده بود و مغزم در حال تجزش ریذهنم درگ ی. حسابمیبا هم باش ربدیمن و ه

 :انداخت و گفت ینگاه شیگوش یزنگ تلفنش رشته افکار مشوشم رو از هم باز کرد. به صفحه 

 «.کار داره یچ نمیتبلتش رو با خودش برده، بذار بب آرشه،»

 .با اون حرف جواب داد و

 پسر گلم؟ هیالو مامانم، چ-

 .وضوح نداشت یلیشد اما خ یم دهیآرش زمزمه وار شن یبچگانه ا یصدا

-... 

 پسرم؟ یکن یکار م یخب چ ومده؟یبابا ن-

هم جمع شد. تمام حواسم رو به تلفن  یتو یباره چهره اش با نگران کیبهش گفت که  یدونم آرش چ ینم و
 .سحر دادم

 .برو باال هگیدلم، حاال د زیاالن کجاست؟ ببر باال باهاش حرف بزنم باشه عز ؟یچ-
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 !افتاده بود یاتفاق ربدیه یکم نگران شده بودم، نکنه برا هی

 یمردونه تو ییصدا دنیچیرو منتظر موند و با پ یا قهی. سحر دقدمیآب دهنم رو جمع کردم و بلع مضطرب
 «؟یآرش؟ تو خوب گهیم یچ»گفت: یو با نگران عیسر یلیخ یگوش

-... 

کردم.  یشد توجه م یکه از دهنش خارج م ییو به جمله ها دمییپا ی. فقط سحر رو مدمیشن ینم ییصدا
 .انداخت یگوش یصداش رو تو یمعترض و شاک

ًاشتباه کردم که به بابات گفتم بذاره بر-  یدار گهیبه خدا د ربدیکنم، ه یاِ شلوغش نم کیبوت یامان از تو اصال
 امیخودم ب یخوا یاون جاست؟ خب باهاش برو خونه م نیآخه؟ حس یکن یم یطور نیچرا ا یکن یناراحتم م
 دنبالت؟

 .تمام چشم به سحر دوخته بودم یبا نگران همچنان

 ؟یراستش رو بگو مرگ سحر خوب-

آرش گفت؟  شمهیآره، پ»گوشش گفت: یرو یشد و با چسبوندن گوش دهیلحظه نگاهش سمت من کش کی و
بوستم  یخب م یلیکنه؟ آهان خ ینم تیونه آرش که اذبرو خ یستیخوب ن یدیباشه مراقب خودت باش اگه د

 «.قربونت برم خدافظ

چش شده بود »رو قطع کرد گفتم: یکه گوش نیهم ییپروا یو با ب رمیخودم رو بگ یتونستم جلو ینم گهید
 «خوبه؟

 نیترسوند منو مثل ا یآرش حساب»رنگش گفت: یقهوه ا فیک بیج یاش تو یو با گذاشتن گوش دیکش یپوف
 ششهیپ نیبه من زنگ زده اما گفت حس ستیخوب ن دهیکم درد داشته و رفته باال دراز بکشه، آرشم تا د هیکه 

 «.و نگران نباشم

 «.که بره خونه یکرد یاصرار م شتریخوب کاش ب»تاب و دل نگرون گفتم: یب

 .کار کنم حرف خودشه یچ رهیکه نم یدون یم-

 .مبل بلند شد یوزانو هاش از ر یبا گذاشتن دو کف دستش رو و

 .میمامانت بده تنهاش گذاشت شیپ میپاشو بر گهیخب د-

خوشمزه اش هم پخته شده  کیحتماً ک گهیتا االن د»شکمش گفت: یدر ادامه با خنده و دست گذاشتن رو و
 «.هوس کردم یلیمن که خ

 .میرفت رونیاز اتاق ب گهیگفتم و با هم د یا باشه

*** 

عمه به خونه اشون رفته بودم که از  دنید یبار به بهونه  کی یحت دنشید یبودم برا یبه دنبال بهونه ا مدام
 نیباهاش حرف زده بود و از بودن من اون جا گفته بود اما در ع یکه عمه تلفن نیشانس بدم خونه نبود و با ا
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باز  دنمینش واسه دو اون همه التماس کرد مارستانیبود بعد از شب ب بیبرام عج یلی. خومدیاصالً ن یناباور
 یشده بود و باز هم م مونیپش مارستانیب یهم از رفتارش تو دیهاش رو شروع کرده بود. شا یریهم موضع گ

رفتارش  یناگهان رییاون همه تغ لیبودم چرا که دل ریدل گ یبابت حساب نیخواست مثل قبل ادامه بده که از ا
تازه  کهیاز خودش و رفتارش نداشتم درحال یدرک چیو ه دمیفهم یرو اصالً نم ضیقاون هم با اون همه ضد و ن

 .هام کمتر دیدلم نرم شده بود و ترد یکم

دانشگاهش رفته بود اصفهان  یمطب بود و بابا هم دانشگاه، سامان هم که از شب قبلش به خاطر پروژه  مامان
 یزنگ زد. گوش نیسته بودم که حسکاناپه نش یرضا بود. خونه تنها بودم و رو شیخاله احترام پ یخونه  ایو گو

 :رو پر کرد. سالم کردم که گفت یبشاش گوش یرو برداشتم که صدا

 ؟یستیتو دختر، ن ییکجا-

 :گفتم ونیزیتلو یکم کردن صدا یکنترل برا هیدکمه منف یفشردن انگشتم رو با

 یحت گهیاما االن د میشد یباغ و دور هم جمع م میرفت یخوب بود م لمیاون اوا نیستیواال من هستم شما ها ن-
 .میکن یکارم نم نیا

 :طعنه همراهِ خنده گفت پر

 !؟یگیم یجور نیشده که حاال ا یقسم خانم، چ یزونیما گر یاز جمعا شهیکه هم ییتو نیاما ا-

 بده حاال؟ یخب دلتنگ اون روزا شدم چ-

 :دمیگفت که پرس یبا نشاطش نه ا یهمون صدا با

 ؟یهم دو بار زنگ زده بود یسحر یکله  ؟یکارم داشت یخب حاال بگو چ-

 :گفت عیسر یلیزنگ زده و خ یچ یاومده بود برا ادشیکه تازه  انگار

 .زنگ زدم خودم بهت بگم میدار یآهان، امشب مهمون-

 :دمیتعجب پرس پر

 ؟یا یچه مهمون ؟یمهمون-

 :اش که پر خنده بود، زبون به شکوه باز کرد یلحن مثالً شاک با

 ه؟یامروز چه روز فرخنده و خجسته ا یدون یتو نم یعنینه، بابا  ای ادتهی نمیانوم! عمداً نگفتم ببعجبا قسم خ-

 :کرد و زودتر گفت یدست شیفکر کردم که پ یمچاله کردن چهره ام قدر با

 !گهیتولدمه د ار،یبسه به اون مخ آک بندت فشار ن-

 :ام گفتم یشونیپ یرو یدندون فشردم و با ضربه ا ریاون حرفش لبم رو ز با

 .مبارک باشه ن،یرو برام فرستاده بود اما بازم فراموش کرده بودم شرمنده حس امشیپ وکیآخ ببخش اتفاقاً فس-
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 گه؟ید یایندارم م ایباز یفانتز نیعادت به ا یلینداره من خ یبیحاال ع-

 هم هستن؟ نایعمو ا یعنیامشب  یفقط گفت میایمعلومه که م-

 .زد ادیگوشم فر یبلند تو طنتشیپرش یبا خنده ها همراه یکش دار "نه"

 !آروم چه خبرته گوشم کر شد-

جون،  یخوام بفرستم خونه گل یمامانمم که م ستیجان نیگفتم بابا که ا یقسم جون، داشتم م دیاوه ببخش-
 .جمع جوناست همه رو هم دعوت کردم

 !ست؟یچند نفره ن یمهمون هی یعنی-

 .میکن فیک یکل خوامیدعوت نموده ام قسم بانو، چون م لویفام یپسر و دخترا گهینه د-

 !اوه، چه خبره حاال-

همه مون بهتره،  یواسه  میکم خوش بگذرون هیو  میخوام دور هم باش یباورکن تولدمه بهونه ست فقط م-
 ...تو یواسه 

 :حرف گفت چوندنیکرد و با پ یمکث

 .گهیهمه د-

 :دمیازش پرس یو با لحن مغموم ربدهیدونستم منظورش ه یم

 ک...کجاست؟ خوبه؟ ؟یازش خبردار-

 ش؟یدیند-

 .نه هنوز-

 اصالً بهت زنگم نزده؟ یعنی نمیو کار خودش رو سرگرم کرده، بب کیبهتره، با بوت-

 .زمزمه مردم یصدام قدم برداشت و نه ا یتو یو دلتنگ غم

 :تعجب گفت پر

 ن؟ی! باز چشه ابیچه عج-

 :ث رو عوض کنم با طفره رفتن گفتمکه بح نیا یبرا

 شه؟ یساعت چند شروع م نمیحرفا کن بگو بب نیول ا-

 .گهیاز ساعت هفت عصر تا آخر شب د-

 .کردم یخنده ا آروم



 

 
808 

 ست؟یکه ن ایاز اون جور مهمون نمیبب-

 :از سؤالم گفت متعرض

! درسته مختلطه اما نه ییایمهمون نیکنم همچ یدارم دعوت م یخودمو ور م یخواهرا یعنی ه،یچه حرف نیاِ ا-
 .ستیاز اون خبرا ن

 .کرد یبلند یدر ادامه خنده  و

 میچادر ضخ هی میکن یاصالً زنونه مردونه اش م میکن یم تیرو به طور صد در صد رعا یشئونات مهمون ؛نترس
 کشم وسط سالن چه طوره؟ یو بزرگم م

 :کردم که گفت یا خنده

 .گم یم یکوفت نخند جد-

 :گفت ینتارش کردم و باز با لودگ یا وونهید

 .کردن یم سیدهنم مهنمو سرو ربدیو ه یبود اون وقت سام یجور نیتو فکر کن ا ییخدا یول-

 .خنده زدم تک

 .شک نکن-

 .اصفهان رهیگفت داره م روزیسامان د یراست-

 اد؟یگفت م نمیآره بب-

 .کنه خودش رو برسونه خواستم کنسل کنم که اجازه نداد یم یگرده و سع یو بر م رهیبهش که گفتم، گفت م-

 .یکار دار یمزاحمت نشم البد کل گهیطور. خب د نیآهان که ا-

 .یفعالً با نمتیب یهم کار دارم پس م یلیاوف آره خ-

 .خدافظ-

تونستم بعد از  یداشتم چون باالخره م جانیجشن ه یواسه  یخوشحال بودم و کل نیاز دعوت حس یحساب
با هاش  نیحس یرخساره رو گرفتم و درمورد مهمون یرو برداشتم و شماره  ی. گوشنمشیهفته انتظار بب کی

 .که داشتم جا خورده بود یهم از اون همه شور و شوق یحرف زدم حساب

ِست  نیحس یطور هم برا نیو هم میکرد دیخر یو کم میرفت رونیکه آماده بشم همراه رخساره ب نیاز ا قبل
 .ر گرفتمساعت و عط

 یلب ها یرو که عمه بهم داده بود رو رو یصورتم بودم و در آخر همون رژ قرمز رنگ شیمشغول آرا نهیآ یجلو
 ی. تودمیهم مال یرو یبهتر نشستن و پخش شدن رژ، لب هام رو دو بار یو برا دمیام کش کیو کوچ یقلوه ا

 یرنگ و نود سانت یآب ینیشلوار ج دم؛شده بو یانداختم واقعاً عال یبه خودم نگاه دارانهیخر ینگاه یقد نهیآ
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 نهیآ یزده بودم. تو شیکه طرف یپر زرق و برق ی نهیزانو بود و گل س یرنگم که تا باال دیسف یبه همراه مانتو
 گره یام رو دور گردنم مدل یکرم و مشک یساتن دو رنگه  یتنم نشسته بودند. روسر یتو یزدم، حساب یچرخ

بهم  یلیپشت سرم جمع کرده بودم که اون بافت خ یاز وسط، با گل سر یمربع افتزده و موهام رو با زدن دو ب
بودند دور  زونیازش آو ییطال یرنگم رو که پولک ها ییو طال فیاومد و صورتم رو باز تر کرده بود. پابند ظر یم

بودند.  دهو خوش تراشم نما دا دیبه مچ سف یرنگم حساب یساده و مشک یِ عروسک یمچم بستم که با کفش ها
 .رفتم نییبرداشتم و پا نیحس یو پولک دارم رو همراه با کادو کیکوچ فیک

قرار بود با سامان به جشن برم اما هنوز از اصفهان برنگشته بود و مامان هم به اصرار عمه گلرخ به خونه  اولش
همراه بشم  دیخاطر رخساره اصرار داشت که با اون و سع نیاون ها رفته بود، بابا هم که خونه نبود و به هم ی

 .اندیرفتن به جشن، دنبالم ب یبرا دیسع نیو قرار بود که با ماش

 یاومدم. حدس م رونیاز جام بلند شدم، از خونه ب ینیبوق ماش یپله ها منتظر نشسته بودم که با صدا یتو
تکون و داد و خواست  یبرام دست نیماش شهیشت شطور هم بود. رخساره از پ نیزدم خودشون باشند که هم

 دیبا سع یا یسالم و احوال پرس نیرو باز کردم و سوار شدم. با نشستن داخل ماش نیکه سوار بشم. در ماش
چه کرده،  نشیاوه بب»گفت: نیبراندازه کننده و با تحس یکردم که رخساره سرش رو به عقب چرخوند و با نگاه

 «.یسوگند محشر شد یوا

بهش رفتم و با حرکت ابرو هام ازش خواستم که  یچشم غره ا دم،یخجالت کش یکم دیسع یحرفش جلو از
 «.گهید میخب خانما بر»به لب گفت: حیمل یبا لبخند دیو سرش رو برگردوند که سع دیخند زینگه. ر یزیچ گهید

 .با اون حرف حرکت کرد و

 .کم سخته هینش برام کردم کنترل کرد یکه حس م یجانیآشوبه داشتم و ه دل

کوچه  یشد. منتظرش تو نیمشغول پارک کردن ماش دی. سعمیشد ادهیعمو محسن پ یخونه  یبعد جلو یکم
عروسکا  نهویبره، ع یماتش م دنتیباور کن از د»بهم کرد و با ذوق گفت: ی. رخساره باز نگاهمیبود ستادهیا

 «.یشد

 .تکون دادم یخنده سر با

 !عروسک-

 یرنگ بلندش رو که حساب یریش یمانتو یاش دنباله  گهیکه با دست د یدستش رو به کمر زد و در حال هی
 یخوا ینکنه م ؟یدیکش یشوم یچه نقشه »اش گفت: نانهیب زیکرد با نگاه ر یتنش نشسته بود جمع م یتو
 «؟یکن تشیباز اذ یجور نیا

 .گفتم ییاخم وا با

خوام خرابش  یدارم، نم ازیجشن لذت ببرم چون واقعاً هم ن نیخوام امشب از ا یمن فقط م هیچه حرف نیا-
 .رو ندارم یکنم و اصالً هم قصد زجر دادن کس

 «االن اومده؟ یعنیگم  یم»گفتم: ریوصف ناپذ یجانیشل کرد که با ه نییرو به پا یا شونه
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 .مرموز کرد یا خنده

 .فکر کنم-

نسبتاً  یورود ی. جلومیساره بعد از زنگ زدن و باز شدن در داخل رفتو رخ دیهمراه سع نیاز پارک ماش بعد
 یکه با کفش ها میمشغول بگو و بخند بود. سالم کرد یبود و با چند نفر ستادهیدر ا یشلوغ بود. زهره جلو

انداخت و  نیپر زرق و برق زم یها کیسرام یرو یهم داشت، تق تق یو نازک زیت یپاشنه بلندش که پاشنه ها
 .سمتمون اومد

 «شما؟ نییکجا»که گفت: میو حال و احوال کرد سالم

 :زد و جواب داد یلبخند رخساره

 .دیخرده آماده شدنم طول کش هیمن شد  ریتقص-

و سراسر شاد و  یخارج یکیموز ی. سالن از صدامیداخل خونه رفت ییهر چهار تا دیبا تعارف زهره به سع و
از  یبزرگ زیشده بود و م نیتزئ یخونه حساب نیاورد پر شده بود. همچن یرو به وجد م که واقعاً گ آدم کیتمیر

 یپسر خاله  ایکه گو یج یبود؛ د دهیشده بود. چه قدر هم که تدارک د دهیها وسط سالن چ یانواع خوراک
سالنِ  یهم چهار گوشه  ییبود. رقص نور ها یمهمون یآهنگ ها میاز سالن مشغول تنظ یبود گوشه ا نیحس

 ییکردم و با چشم ها یخونه شلوغ و پر رفت و آمد بود. به اطراف نگاه م یفضا یباال در گردش بودند و حساب
به طرفمون  نیگشتم که همون لحظه حس یم ربدیبه دنبال ه بودندکرده  دایچرخش پ یشکار نیکه مثل دورب

گذاشته بود به تن داشت، همراه  شیاش رو به نما یو عضالن کهیت کهیکه بدن ت یرنگ جذب دیسف رهنیاومد. پ
 .اومدند یهم بهش م یکه حساب یرنگ یمشک ونیبا ساس بند و پاپ

به سمت من که  دیگپ و گفت با رخساره و سع یا قهیمشغول حرف زدن شدند و بعد از چند دق دیسع با
افتخار »گفت: اشیاز سر تا پام با لحن پر شوخ یچرخوندم، برگشت و با ورانداز یخونه م یهمچنان چشم تو

 «.یکه سنگ تموم گذاشت نمیبیقسم خانوم، م نیداد

 یدفعه بگ نیا نیبگو حس یبارم که شده اسمم و درست و حساب هی»لحن پر خنده و معترضم رو بهش گفتم: با
 «.دونم با تو یقسم من م

 یدفعه بگ نیا نیبگو حس یه اسمم و درست و حساببارم که شد هی»لحن پر خنده و معترضم رو بهش گفتم: با
 «.دونم با تو یقسم من م

 .زد یداشت چشمک یو سمت سالن باال قدم بر م دیخند یکه م یحال در

 .قسم خانوم با شمام هستم د،یکن ییرایاز خودتون پذ-

 یکه داشت خنده ام گرفته بود. جعبه ها ییکردند خودمم از اون همه رو دنیشروع به خند دیو سع رخساره
و ظاهرش  پیپر افاده هم بود، چه قدر هم که ت ینای. ممیستادیا زیو کنار همون م میگذاشت زیم یکادو رو رو

شلوارش  یاون قدر که پاچه ها یمهمون ادیمونده بود که با شلوارک ب نیجلف و زننده بود، هم شهیمثل هم
 !کوتاه بود
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ً یبرنزه رسماً خودش رو دق یزد و صورت یم یبه مشک شتریرنگش که ب هر یبا رژ بشدت ت و عجوزه ها کرده  هیشب قا
مسخره اش رو درک  شیتونستم مدل آرا یقشنگ تر بود و اصالً نم یلیخ ششیبدون آرا یبود بنظرم که چهره 

 !کنم

زدم که  یم دیاطراف رو د یقهقه سر داده بودند. همون طور زیر ییاز ما با کرشمه ها یدو دختر با فاصله ا با
 .رخساره آروم با آرنج بهم زد

 .امشب نیگم چه خوب شده ا یم-

 .و واج نگاهش کردم هاج

 ؟یگ یم ویک-

کجاش خوب شده تو هم! خودشو مثل جادوگرا کرده  نیا»اشاره داد که متعحب گفتم: نایحرکت چشم به م با
 «!انینمونده چشماش از کاسه در ب یزیچ گهیکه د دهیاون قدر هم موهاشو کش

 .کرد یاون حرفم خنده ا با

 .آره اما از هر دفعه که بهتر شده-

 «!یلیخ»کج گفتم: یگرفتن و لب و دهن افهیق با

 .دیخند باز

 .یتو فاز بدجنس یاالن فکر کنم رفت-

 .ینیب یم یخوبه دار ؟یا یوا چه بدجنس-

و  میاون ور تر از من با مر یکم دیلج باز مصر بودم. رخساره و سع یحرف هام مثل دختر بچه ا یرو همچنان
کردم. دست  تشیگشتم که باالخره آقا رو باال سالن رو یم ربدیگرم حرف شده بودند. هنوز هم دنبال ه دیمج

سرش  یرو یالً روسروجب هم مث هیمو بلوند که  یدختره  هیسر کمر زده بود و با  یهاش رو با ژست خاص
و پر دقت نگاهشون  زیر یبود. با نگاه ها نیحس یمادر یها لیکه از فام نیزد و مثل ا یانداخته بود، حرف م

کردند. نگاهم روشون ثابت  دنیشروع به خند گهیبا هم د هویگفت که  یدونم اون دختر چ یکردم و نم یم
 .رو به فوران بودم زهپر گدا یشده بود و از حسادت مثل آتشفشاف

بهم  یمن شد. از همون فاصله نگاه یبعد از اون همه نگاه کردن با چپ و راست کردن سرش متوجه  باالخره
شلوارش  بیج یکه دست هاش رو تو یبه اون دختره گفت و درحال یزیچ هیکرد و بعد هم با حرکت دست 

 یمشک راهنی. پبرداشتکه من بودم قدم  ییاو ج نییکرد آروم آروم از سالن باال به سمت قسمت پا یفرو م
رو هم باز گذاشته  ییباال یبه تن کرده بود و دو دکمه  نه،یس یرو «انیهاکوپ»رنِگ  ییبا مارک طال یرنگ جذب
کرد. مثل  یم ییخود نما یاش نوشته شده بود حساب یعضالن ی نهیس یکه رو یزیر نِ یالت یکه تتو یبود؛ طور

بود و  یرو هم تا آرنجش تازده بود. کالً سر تاپاش مشک نشیبودمش، آست دهیبود آخه تا حاال ند دیکه جد نیا
 یرنگش تو ییشده بود. برق ساعت صفحه بزرگ و طال شهیاومد و جذاب تر از هم یچه قدرهم که بهش م
 .کردم ینگاهش م نیچشمم خورد و پر تحس
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بند اومده بود. به نظر که حالش خوب بود و  دنشیاز دتر اومد همچنان محو تماشاش بودم و نفسم  کینزد
 .چه قدر زود خودش رو جمع و جور کرده بود

 یعروس»گفت: یزیبر انداز کرد، ابروش رو باال انداخت و با لحن تمسخر آم نشیدقت ب یتاپام رو با نگاه ها سر
 «!دو، سه کوچه اون ور تر بود

 !دونست یشد خدا م یم یبود آخرش چ یصحبتش که با متلک پرون شروع

زدم چون بار اولش نبو و از  یحدس م دینبود البته با یراض یلیخ شمیو آرا دنیکه از وضع لباس پوش نیا مثل
بودم اما همه  دهیهمه به خودم رس نیذوق، من فقط به خاطر اون ا یب یشده بودم. پسره  ریدلگ یحرفش کم

خواست جر و بحث کنم و باالخره  ینم لمحال اصالً د نیکرد. با ا یم فیتعر دیکه با یکرده بودن جز اون فیتعر
 «.نه مطمنئا که درست اومدم»داد قصد بحث ندارم، گفتم: یکه نشون م یسالم کردم و با لحن آروم

 .زد یزیاون حرفم باز پوخند ر با

 :دمیکرد که آروم پرس یم زمیساکت بود و همچنان با چشم آنال قهیدق چند

 ؟یبهتر-

 .اون حرفم لبخند پر تمسخر زد با

 !یشد یمهربون هیاوهو چ -

 «مارستانه؟یب ینکنه به خاطر اون شب تو»و اخمش گفت: نیپر چ یو ابرو ها یسراسر جد یدر ادامه با چهره  و

 .دیدست دور دهنش کش یعصب یکه دهن باز کنم با خنده ا نیقبل از ا و

تو حال خودم نبودم مطمئناً چرت  یلیرو بهت بگم من اون شب خ یزیچ هیطوره اما بذار  نیهه، آره حتماً هم-
 .تو ندارم همون طور که گفتم تو حال خودم نبودم یایدلسوز نیبه ا یازیگفتم پس ن یادیز یو پرتا

 .نگاهم شد رهیمحکم تر ادامه دلد و خ یو با لحن دیلب کش یرو دندون

که با التماس ازت  ستمین فیناتوان و ضع ربدیاون ه گهیچون من د ینکن با من مثل احمقا رفتار کن یپس سع-
 !تو گوشت فرو کن نویکنه ا ییدوست داشتنو گدا

فشرده اش رو از هم  یلب ها یکج و پر معن یکردم که با لبخند ینگاهش م یرگیاز رفتارش با بهت و خ ریمتح
 «.یداشته باش یشب خوب»باز کرد و گفت:

دور  یشده بود و با حرص و ناراحت زونیآو نییرفت. لب و لوچه ام رو به پا دیبا گفتن اون حرف راهش رو کش و
 !کردم، فقط اومده بود من رو بچزونه و بره یشدنش رو نگاه م

 !رفتار کنه یتونست اون جور یم یخواستم داد بزنم اما آخه چه طور یم تیفرط عصبان از

 !بود یچه طور آدم گهید نیا
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لب و  ریخواستم مثل آدم باهاش رفتار کنم و ز یچه قدر احمق بودم که م ؛یاز اندازه عصب شیبودم و ب کالفه
 !کرده بودم ریحق ششیاون همه خودم رو پ یبهش گفتم. آخه چه طور یراهیبا حرص بد و ب

 :دیپرس میصورت عصب دنیشدنش و د کیاومد و با تزد یبه طرفم م رخساره

 ن؟یگفت یم یشده چ یچ-

 :و دست هام رو مشت کردم دمییهم سا ین روحرص دندو با

 !پرسم یاحمق بزرگ، من و بگو چه ساده لوحانه حالشو ازش م هیاحمقه  هیاون واقعاً -

 ییحرفا یهمه  گهیبرگشته بهم م»گفتم: یاوردم رو به رخساره با دهن کج یکه اداش رو با حرص درم یدرحال و
 یکنه فکر کرده نم هیکاراش منو تنب نیخواد با ا یحرفا، م نیزدم چرت و پرت بوده فالن و از ا مارستانیب یکه تو
 «.دونم

 .و بزرگش جا داد دیسف یدست فیک یاش رو تو یگوش

 یکار نیسمتش باور کن تا همچ یقدم بر هیکه تو  نیاز االن به بعد منتظر ا گهیبهت که گفته بودم اون د-
 .نهیاوضاع هم ینکن

 .دمیپارکت ها کوب یو پر حرص پا رو یبعص

- ً  .به درک اصال

کنن قرار بود امشب فقط  یکم آروم باش دارن نگامون م هی»به اطراف انداخت و با لحن آرومش گفت: ینگاه
 «.قرارت بده ریپس اجازه نده تحت تأث یلذت ببر

 .کردم دییتأ یدادم با لحن محکم و کوبنده ا یبا خشم سر تکون م یحال در

 .نهیب یم ،یسمت ک رهیم یامشب ک نهیب یحالمو خراب کنه، حاال م دمیطوره اجازه نم نیهم-

 یباهاش کار داشت به قسمت ایکه گو دیفرستادم. رخساره با اشاره سع رونیبلند ب یمصمم بودم و نفس یحساب
 یم ور مدست یتو یحوصله با گوش ینشستم. ب زیپشت م یصندل دنیاز سالن رفت و من هم با عقب کش

رو کرده بود و با حرص به صفحه  کار نیبر خورد اول ا یبذاره اما تو ریروم تاث تونهیکه گفته بودم نم نیرفتم. با ا
شد سرم رو باال  یم دهیکه از وسط سالن شن نیبلند حس یزدم که همون لحظه با صدا یام ضربه م یگوش ی

خواست به سالن باال برند و اون جا جمع بشند. رخساره به طرفم اومد و همراه  یاز همه م یگرفتم. با کف زدن
 هیپا یصندل یرو ربدی. همیرنگ به سالن باال رفت یقهوا یشده  کتیو ما ضیعر یهم، با باال رفتن از پنج پله 

با هم بگو  دختر از نظرم احمق و جلف هم دورش جمع شده بودند و یسر هینشسته بود و  یکیبلند و کمر بار
 !حد نیتا ا یلجباز یعنیرفت!  یانتظار نم ربدیکه اصالً از ه یکردند. کار یو بخند م

 یبا رنگ ها تاریکه دو تا گ یدرحال نیجلوه کنم. حس یکردم خودم رو کنترل کنم و عاد یم یبودم اما سع یعصب
 یها رو به طرفش گرفت و با چشمک تاریاز اون گ یکیرفت،  ربدیدستش گرفته بود به طرف ه یو مشک یقهوه ا
 «.کار خودته ریبچه ها درخواست کردن، بگ»گفت:
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 .بهش کرد و شونه باال پروند ینگاه جا خورده ا ربدیه

 .گهید یکیهمه آدم بده به  نینه بابا ا-

دمش، بو دهیعمو د یخونه  یبار کیبود و قبالً هم  نیحس ییسارا دختر دا ایاز دخترا که گو یکیاون حرفش  با
کافه  یرو که تو تو یهنوز اون آهنگ گهیاِ بزن د»نازک گفت: ییبزرگ و پر رژش و صدا یبا حرکت دادن لب ها

ً  گه،یخوب بود، بخون د یلیتو گوشمه خ یخوند  «.لطفا

 کرد زیر یابروش رو باال انداخت و چشم یتا ربدیهم شروع به اصرار کردند که ه هیحرف سارا بق با

 .نیش الیخ یواقعاً، ب ستیحسش ن-

 .قد بلند و چهارشونه که اسمش مهرداد بود اشاره داد یبه پسر و

 .یزن یواال از منم بهتر م ایداش مهرداد کار خودته، ب-

درهم و مثالً دلخور فک کج  یا افهیول کن ماجرا نبودند و باز سارا با همون لحن پر عشوه و با ق هیسارا و بق اما
 .کرد

 .گهیخب بخون دتو،  یچه لوس-

بغلم گرفته  یکه دست هام رو تو یخوشحال بودم و در حال یکرد حساب یاون که درخواستش رو قبول نم از
نگاهش  یلحظه ا یاز اندازه کش داد. همچنان لبخند به لب داشتم که برا شیبدجنسانه لبم رو ب یبودم لبخند

و با  دیملتمسش چرخ یو چهره  سارانگاهم کرد و بعد از اون به طرف  یمعنا دار حواله  یبه من افتاد؛ لبخند
 «؟یدوست دار یخب چ»گفت: ییادا

خب،  زهیاِ چ»گفت: جانیپر ه یذوق مرگ شده بود با دست زدن ی. سارا که حسابدیلبم بهت ماس یرو لبخند
 «.گهیکه باشه د یخب هرچ

تر نگاهش  قیاش کنم. دقلوس رو خفه یدختره  خواست یکه چه قدر دلم م یزدم، وا یخشم پلک محکم با
هم داشتند  یرنگش که برق خاص یبزرگ و طوس یبود و واقعاً با اون چشم ها یکردم انصافاً هم دختر خوشگل

کرد  یرو پاک م ظشیو غل تند شیاگر اون همه آرا دیجلف بود و شا یادیکرد البته از نظر من ز یجلب توجه م
که اون هم  نیکرد. مثل ا ینگاه کردم که اون هم به من نگاه م نیوجود داشت. به حس یشترینظر دادن ب یجا

به  یازین گهیشاد بخون د زیچ هی»با جمع کردن آب دهنش گفت: ربدیمن شده بود و رو به ه یمتوجه ناراحت
 «!که ستیسؤال کردن ن

 :اش انداخت یشونیبه پ ینیکرد و چ نیبه حس رو

 !هم آهنگ شادم کجا بوده تو-

فقط قبلش به من بگو  یبزن یخوا یم یخب هر چ یلیخ»کنار نشست و گفت: گه،ید یصندل یهم رو نیحس
 «.رمیکه خودم و آماده کنم و آکوردارو بگ
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 قهیشده بود. چند دق میحال مشوش و سرخوردگ یکه متوجه  نیکرد مثل ا یم ینینگران رخساره روم سنگ نگاه
 یپر شد. وا تاریدو گ یمنعکس شده  یسالن از صدا یا قهیرو به هماهنگ شدنشون گذشت و بعد از دق یا

زمزمه  شهیمن که هم ی القهمورد ع یاز آهنگ ها یکیخوندن انتخاب کرده بودند،  یرو هم برا یکه چه آهنگ
د و مسخ گوش دادنش تابانه به تپش وادار کر  یخوش آهنگش قلبم رو ب ی. صدادیرخیچ یذهنم م یوار تو
 .شدم

 یبود میروز تو زندگ هی

 یجا رو به روم بود نیهم

 یآرزوم نبود اما

 کردم از آسمون یم فکر

 اون یروز هی ادیب دیبا

 آرزوم بشه تموم تا

 وکردم یاشتباه هی

 وتو رو شکستم دل

 بخشم خودمو ینم

 وشدم مونیپش حاال

 شمویپ یتو باش خوامیم

 میکه نبخش یدار حق

 وکه ستاره داشتم شرمندتم

 وگشتم یاون م دنبال

 بودم که من نیاز ا یشاک

 ندارم یا ستاره

گلوم افتاده بود. نگاهم  یکننده و مسخش، تو وونهید یصدا یتلخ که به واسطه  یدلم غوغا بود و بغض یتو
نشون دادن  الیخ یکرد با ب یم یپر بود و سع یرنگش از دلخور یقهوه ا یروش ثابت شده بود چشم ها

 یکه قلبم با ب یکس یبرا میمونیبود از اظهار پش یبلند امیاون ترانه پ ی. حرف هاارهیبه رو ن یزیخودش چ
 .پسش زده بود یرحم یکه با ب یکرد، کس یاسمش رو عاشقانه زمزمه م یقرار

 وبود تو مشتم ستاره

 وبه پشتم دادیم هیتک
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 وکشتم یم احساسشُ 

 کشتم یم احساستُ 

 .کردند یبلند و با تکرار شروع به همراه یبا صدا یهمگ دیقسمتش که رس نیا به

 وکشتم یم احساسشُ 

 کشتم یم احساستُ 

کردند. آروم و با بغض من هم  یخوندتد و تکرار م یم گهیبلند و با هم د یتکرار رو با صدا تیتک ب همچنان
 :زمزمه و تکرار کردم

 کشتم و یم احساسشُ 

 کشتم یم احساستُ 

هم فشرده  یرحمانه قبلم رو تو یاش که ب یو آهنگ اعتراض یتوجه یدلم آوار شد از اون همه ب یرو ایند غم
 .کردم یآروم نگاهش م یکرد. مسخ و با پلک زدن ها یم

شروع به دست زدن کردند. دخترا هم  یو دست به خودم اومدم آهنگ تموم شده بود و همگ غیج یصدا با
شون هم اون وسط ها  یبود رو سر داده بودند. چند نفر یعال ادیبلند، فر یو با صدا دندیکش یم غیهمش ج

 یکیهم گذاشتم.  یرو سادتو ح تیآن چشم هام رو از عصبان هیکردند که  یبهش ابراز عالقه م ییبا کمال پرو
 «.بود یعال»کرد با لحن بغض آلودش گفت: یکه اشک هاش رو پاک م یشون درحال

خراب  شتیصبا جون آرا یزیر یحاال چرا اشک م»ا رو بهش با خنده و تمسخر گفت:از پسر  یکیاون حرفش  با
 «!شه ها؟ یم

دست خودم نبود »از اندازه بلندش گرفت و گفت: شیب یاشک پشت پلکش رو با ظرافت و با ناخن ها صبا
 «.نیآهنگ خاطره داشته باش نیآخه فکر کنم همتون با ا

بخونه،  ذارمینم گهیمطمئن باش د یکن هیگر یجور نیالً تولده ها! ازهرمار مث»معترض گفت: ،یبا تشر نیحس
 «.میکم حال کن هی میواال اومد

رو کرد  تاریگذاشتن گ نیکه به لب داشت قصد زم یخمارش رو چر خوند و با لبخند کم رنگ یچشم ها ربدیه
هم تحت  یهم براشون بخونه و باز سارا که انگار حساب گهیآهنگ د هیکه باز بچه ها اصرار کردند و خواستند که 

 «.کنم یبخون خواهش م»کرد گفت: یتوش حرکت م یزیکه بغض ر ییآهنگ قرار گرفته بود با صدا ریتأث

کنه چون  یم یکردم داره با هام لجباز ینگاه کردم، احساس م ربدیام فشرده شد. به ه نهیمضطرب به س نفسم
هم فشرد و  یکرد دندون هاش رو رو یکه به من نگاه م یکرد و در حال یقبول م عیگفت سر یسارا م یهر چ

 «.ها شهیباشه، اما آخر یخوا یچون تو م»با حرص در جواب سارا گفت:

 ختهیر یبراش زدم که موها یتلخ دست آروم یهمه باز براش دست زدند که شروع به خوندن کرد. با لبخند و
باز شروع به زدن کردند و  نیبه حس یزیاش رو با عقب گردِ کله اش پس زد و با گفتن چ یشونیپ یشده رو
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رو  تاریلرزون گ یتار ها دستشاندازه من دوستش داشتم.  یکه ب ییاز آهنگ ها و ترانه ها گهید یکیباز هم 
که اون ها هم  . معلوم بوددندیکش غیسوت زدند و ج جانیاول رو که خوند همه با شور و ه تیلمس کرد و ب

 .کردند یدوست دارند و از همون ابتدا شروع به همراه یلیاون ترانه رو خ

 رسمیبه تو نم اگه

 قسمت منه گهید نیا

 بشه ینجوریا نخواستم

 از بخت بد منه نیا

 غم دارم ایدن هی قد

 روز هی نمتینب اگه

 یدلت اومد بر چطور

 چشماتم هنوز عاشق

 روز هیکه  کردمینم فکر

 بشم ریتحق ینجوریا

 جرم دوست داشتن تو به

 بشم هیتنب ینجوریا

 غم دارم ایدن هی قد

 روز هی نمتینب اگه

 یدلت اومد بر چطور

 چشماتم هنوز عاشق

خوندن اون قسمت از ترانه همزمان دستش رو با باال گرفت و با تکون دادن سرش و بستن چشم هاش در  با
 .کردند یترانه رو تکرار م تیخواست و اون ها هم بلند تر ب یم یشتریب یخوند از بچه ها همراه یکه م یحال

 دمیو ندارمو م دار

 چشماُت نبند یول

 ییو ندار من تو دار

 من نخند یها هیگر به

 من فقط ایهمه دن از
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 یتو بودم ول دلخوش

 تو نبودم یدلخوش

 یکم کی ینداشت دوسم

 روز هیکه  کردمینم فکر

 بشم ریتحق ینجوریا

 جرم دوست داشتن تو به

 بشم هیتنب ینجوریا

پر  یقطره ها زشیکردن از ر یریجلوگ یبرا دمیگز یدادم و لب م یپشت هم بغض قورت م یها دنیآه کش با
 !سرکش شده بودند بیدرد چشم هام که عج

 :بار قلبم زمزمه کرد نیا

 دمیو ندارمو م دار

 چشماُت نبند یول

 ییو ندار من تو دار

 ...نخند من یها هیگر به

 .نشون دادند یشتریبا تمون شدنش باز سر و صدا ها باال رفت و دخترا شوق ب و

به  یرو پخش کرده بود که همه حساب یشاد کیموز یج یو دست پر شده بود و د غیج یباال از صدا سالن
جمع شده بودند و باز هم بگو  ربدیاز دخترا دور ه یسر هیوجد اومده بودند. بعد از تموم شدن آهنگ دوم باز 

 ی. به رخساره نگاه کردم که حساببودندسالن پراکنده و گرم حرف  یهم که تو هیو بخند رو از سر گرفته بودند. بق
برگشتم،  نییدل و دماغ به سالن پا یخواستم مزاحم حرف زدنشون بشم. ب یبودند و نم کیتو ج کیج دیبا سع
تونستم  یبودم. اصالً نم یو باز هم خودم رو با اون سرگرم کردم. کالفه و عصببرداشتم  زیم یرو از رو امیگوش

بود، نه به اون موقع  ینیب شیپ رقابلیغ شهی. چه قدر مثل همنمیبب گهید یتراخوش و بش کردنش رو با دخ
شده کرد و نه به االنش که با اون همه دختر گرم صحبت و بگو و بخند  ینگاهم نم یبه دختر یکه حت ییها

 !بود

 یگوش یفکر به صفحه  شونیبکنه. سرخورده و پر یبا من حاضر شده بود هر کار یلجباز یکه واسه  نیا مثل
بودمش با سرفه  دهید نیبا حس یکه قبالً چند بار ن،یحس ییشده بودم که همون لحظه فرهاد، پسر دا رهیام خ

شما چرا تنها »بهم زد و گفت: یینما نباال گرفتم که لبخند دندو یگوش یاظهار وجود کرد. سرم رو از صفحه  یا
 «ن؟ینشست

 :جواب دادم یحوصلگ یب با
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 .راحت ترم یطور نیا-

اورد  یرو به خاطر م یزیکه انگار چ کهیدهنش طور یهم گذاشت و با گذاشتن انگشتش رو یچشمش رو رو هی
 «درسته؟ گهید دیشما خواهر سامان»گفت:

 .فوت کردم ینفس

 !بله چه طور؟-

 .چرخوند یزد و لب و دهن یلبخند باز

اومد خواستم  یبرام آشنا م یلیچهره تون خ میباش دهیرو د گهیآخه فکر کنم قبالً هم د ،یطور نیهم یچیه-
 .مطمئن شم

 ً از »زدم که گفت: یو کج ی. لبخند زورکچهیکه قرار بود به پر و پام بپ نیحوصله اش رو نداشتم و مثل ا اصال
 « ...خوشبخت تونییاآشن

بشدت گره خورده رو به  ییبا ابروها نی. حسدیخوردنش حرفش رو بلع کهیبه سمت مون و  نیاومدن حس با
 :دیفرهاد پرس

 .ارنیمگه نگفتم زنگ بزن شامو ب ؟یکن یکار م یجا چ نیا-

پر اخم  یچهره  دنیشده. فرهاد هم که انگار حساب کار با د یعصب یفرهاد به من حساب یکیبود از نزد معلوم
 « ...تنهاست دمید یچیه...ه»دستش اومده بود با باال دادن شونه هاش گفت: ن،یو تَخم حس

 یمهمون نیا یکه تو یبه بعد به کس نیاز ا»رو قطع کرد و با لحن تشر بار و پر خط و نشونش گفت: حرفش
 «شه؟ ینداشته باشه، م یتنهاست کار

 «.خب حاال تو هم»د و معترض گفت:در هم شده بو یفرهاد حساب ی افهیق

 «!واسه من رهیگ یهم م یچه گارد»رفت زمزمه کنون با خودش گفت: یکه به سمت سالن باال م یدرحال و

 :دیبا تنگ کردن چشم هاش رو به من بالفاصله پرس نیازمون دور شد حس یوقت

 گفت؟ یبهت م یچ-

 یچیه»گفتم: امیالیخ یو ب یحوصلگ یسرم گذاشتم و با همون ب ریز ز،یم یدادن رو هیدست راستم رو با تک آرنج
 «.نگفت یخاص زیحرفا، چ نیخواهر سامانم و هم دیپرس

 .فشرده اش رو از هم باز کرد یلب ها یصورتش رو گرفت و بعد از تعلل یاخم

 .گفتم یچ یدیشن یریدرسته پسرخالمه اما دوست ندارم باهاش گرم بگ-

 «!! اما اون خودش اومد سمت من؟یه گرم گرفتنچ»از حرفش گفتم: دلخور

 «سرمون خراب کنه؟ یجارو رو نیا ربدیه یخوایغلط کرده بعدشم تو که نم»گفت: یدندون قروچه ا با
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 .زدم یگرم حرف بود انداختم و لبخند تلخ گهید یسالن با سارا و دخترا یکه همچنان باال ربدیبه ه ینگاه

 .جا ها هم باشه نیفکر نکنم حواسش انترس، آقا اون قدر مشغوله که -

 .شد دهیباز نگاهش سمتم کش یا قهیاون حرف رد نگاهم رو دنبال کرد و بعد از دق با

 ؟یناراحت هیقض نیاز ا-

 .دمیبغض خند با

 ناراحت باشم؟ دیچرا با-

 .داد رونینفسش رو ب مثأثر

 !بود دیازش بع یلیکارا خ نیا یدون یدونم چش شده خودت که م ینبود نم نیباور کن هدفم ا-

 .داره فیتشر ینه نبود، اتفاقاً شناگر ماهر-

 ...وگرنه کنهیم هیکه از تو عصبان نیکارو فقط به خاطر ا نیکه ا یدون یخودت م-

 .کردنشون دست به کمر شد یادامه نداد و با باد کردن لپ هاش و خال گهید اما

 !؟هانیوگرنه چ-

 .نیجا تنها نش نیو دخترا ا میمر شیحالتو خراب کنم الاقل پاشو برو پ خوامیولش کن نم-

 .زدم دییتأ یزدم به نشونه  یپلک

 .باشه تو برو-

قابل  ریغ یگذشت اون فضا برام فضا یمونده بود و هر لحظه که م یلیشب خ یساعت نگاه کردم تا انتها به
با اون دخترا و  ربدیه دنیشد؛ د یانگار نم ارمیخودم ن یکردم به رو یم یشد و هر چه قدر سع یم یتحمل تر

 یکار چیکشوند و ه یجنون م زپر عشوه اون دخترا من رو تا مر یخنده ها ونهیخنده هاش م یصدا دنیچیپ
 .تونستم بکنم ینم

 بفهمم، ایرو متوجه بشم  یزیخواست چ یدلم نم گهیبه بعد واقعاً د ییجا هی از

 !کرد یبهم نگاه هم نم یحت

 یاون همه زجر بکشم، تحملم طاق شده بود و بغض و خفگ دنشیو با د نمیتونستم اون جا بش ینم گهید
رنِگ  دیسف شهیچشمم به ش یلحظه ا یو از جام بلند شدم که برا دمیرو عقب کش یگلوم. صندل ریگ بانیگر
که واقعاً ازش متنفر  یزی. چدمشروب بو شهیشده بود، افتاد؛ انگار که ش یکار نیرنگش نگ ییکه درِ طال زیم ریز

 یلحظه ا یسرم جولون دادند و برا یمسموم تو یکردم؛ در لحظه افکار ینگاه م شهیبودم. هنوز هم به اون ش
 .اون افکار وسوسه کننده ته ذهنم رو قلقلک دادند
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کردم، هر  یم یکار هی دیگرفت و با اون دخترا مشغول بود. با یم دهینگاه کردم هنوز هم من رو ناد ربدیه به
 چند

 !افته ینم یدونستم تهش اتفاقات خوب یم که

زد، دفاع کردم. اما چه  یم بیکه مدام بهم نه یبه جانب از اون افکار مسموم و پر وسوسه در برابر عقل حق
 کرد؟ یخواست م یکه دلش م یطور اون هر کار

 !کردم یچرا من نم پس

 !گرفتم ینم دهیمن اون رو ناد چرا

شده  دهیچ زیم یشکل رو که رو یا رهیدا یها وانیاز ل یکیگذاشتم و  زیم یرو رو شهیو پر حرص ش مصمم
و  دیبا مج یهم حساب دیمشغول بودند و رخساره و سع یسالن چرخوندم همگ یتو یبودند برداشتم. چشم

 .گرم گرفته بودند میمر

شد  یم تیاذ یکم ستیبا یبه طرفم جلب بشه و بعد اون کار رو بکنم، اون هم م ربدیبودم که توجه ه منتظر
که نگاهش به من افتاد،  نیتا ا دیطول کش یا قهی. چند دقدیکش یبودم، م دهیرو که من کش یاز عذاب یو ذره ا

 یباال م ختنیر یرو برا شهیکه ش یلدستم گرفته بودم و در حا یرو تو وانیزد. ل یسر خوش و مست قهقهه م
 ریبا خوردن ز یلحظه ا یرنگ که بوش برا دیسف *یدنیرو ازنوش وانیلج درار نگاهش کردم. ل یگرفتم با لبخند

 .ام شده بود پر کردم یدماغم باعث دل بهم خوردگ

 یکه رو یباره قطع شد و خنده ا کینبود و قهقهه هاش  یادیز یکه تازه متوجه کارم شده بود، فاصله  نیا مثل
رو  یزیکه نگاهش سمت من بود چ یجاخورده و ناباور داد. در حال یلب هاش خشک شد و جاش رو به حالت

 یکرد عاد یم ی. سعدیرس زیم کیبلندش به سمتم اومد. نزد یگفت و بالفاصله به با قدم ها هیبه سارا و بق
 دییهم سا یوم و پر حرص دندون روآر یمنظور با لحن نیرو به خودمون جلب نکنه و به ا هیرفتار کنه و توجه بق

 «دستت؟ هیاون چ ؟یکن یم یدار یچه غلط»و گفت:

 یوقت»دستم گفت: یتو وانِ یبه روش زدم و با نشون دادن ل یگل کرده بود، پوز خند حرص درار طنتمیش یحساب
 «مگه نه؟ یخور یم نیحالت بده از ا

هم  یبه اطراف که حساب ی. نگاهدمید یچشم هاش م یشده بود و خشم رو به وضوح تو یاز حد عصب شیب
 .اورد و به سمت دراز کرد رونیشلوارش ب بیشلوغ بود انداخت و بعد از اون دستش رو از ج

 .بده به من اونو سوگند-

 .گرفتم یکه داشتم به باز یدستش رو پس زدم و کلمات رو با افکار نامعقول دهیرنج

اما من  یامتحانش کن یتون یم یطور تو هر وقت بخوا هست؟ چه یخوام امتحانش کنم مشکل ی! خب مهیچ-
 !تونم؟ هوم؟ یچون دخترم نم
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تونستم رفتار هام رو کنترل کنم. اون قدر از  یبه بعد واقعاً نم ییجا هیخود شده بودم و از  یاز خود ب یحساب
حرصش فکر  و در اوردن یجز تالف یزیچ چیبودم و حسادت چشمم رو پر کرده بود که به ه یکار هاش عصب

 .کردم ینم

 :لب زد یعصب

 ؟یاز کجا اورد نویا... اصالً ا و،یمزخرف نگو بده به من اون لعتن-

 :دیلب با خودش غر ریز

 !ارهیامشب ب یمهمون یتو یزیگفتم که حق نداره چ نیخوبه به حس-

جلوه کنه،  یباز هم رفتارش عاد کردیم یو سع زدیم دیکه اطراف رو د یلب هاش در حال یبا تر کردن عصب و
 یکه از مست یو حالت طنتیبه عقب برداشتم. پر ش یبه دست، قدم وانیکم جلو تر اومد که ل هیرو دور زد و  زیم
 .دمیکم نداشت خند یزیچ

 .کن یکارو نم نیتو ا یجلو یش یم تیخب حاال که اذ-

زدم و  یسالن و نگاهم به تراس، لبخند یچرخوندم و با چرخش چشمم تو یدستم م یرو تو وانیکه ل یدرحال و
شده بودند. بالفصله  دهیازش چ یقسمت یچوب یها یو صندل زیکه م یسمت تراس رفتم. تراس بزرگ و پر نور

 رونیپر خشمش رو ب نفس دیکش یاش م نهیگردن و س یکه دستش رو رو یتراس اومد. درحال یپشت سرم تو
 «.نشو وونهیبده به من د»گفت: تیبانداد و با عص

 :لرزونم رو تکون دادم یداشتم و با حرص و بغض لب ها یبیعج حال

 .برو، برو به سارا جونت برس یچ... چرا دنبال من راه افتاد-

دونستم تا  یزنانه، نم یحسادتا نهیا هیآهان پس قض»زد و با تکون دادن سرش گفت: یاون حرف، زهر خند با
 «!حد ممکنه خطرناک باشن نیا

 :شدند فیکه پشت هم کنار هم رد یاحمقانه ا یو حرف ها دمیها خند وونهید مثل

 !داره که من بخوام بهش حسادت کنم یچ یدماغ عمل یگرفته آخ...آخه اون دختره  تیحسادت؟ شوخ-

زد که افسار  یو پوزخندخراب کرده بودم. سر تکون داد  یاومده بودند حساب رونیکه از دهنم ب ییحرف ها با
 «.کارت ی؟ حاال هم برو پاصالً بتوچه»و لجوج گفتم: ختهیگس

اتاقمو  ی! اون روز تویمن هیها؟ مگه تو ک یریگ یرو از من م یاصالً تو حساب چ»گفت: یزد و عصب یشخندین
 «.اریب ادتیرو خوب به  یرو که بهم داد یحاال جواب ادته؟ی

و  جیخمارم رژ وار مرور شدند و بغض زهر آلود که راه گلوم رو سد کرد. گ یچشم ها یاتفاقات جلو ی همه
 :نگاهش رو بهم دوخت شونیپر

 !فهممت یواقعاً نم ؟یکن یکه م هیکارا چ نیپس ا-
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 :و آزرده لب زدم دلخور

 .برو، برو ،یدار یچرا دست از سرم برنم ؟یمن هیپس تو ک-

 .رو همچنان سمتم گرفته بود دستش

 .و بده به منسوگند اون-

 .مسخره لب کج کردم یدستم انداختم و با لبخند یتو وانیبه ل یو بند نگاه دیق یب یآدم ها مثل

متوجه  یزیچ گهیخوام د یهوم! منم دلم م ،یفهم ینم یچیه یخور یم یکه وقت هیچ نیخوام بدونم ا یاوم م-
 ...بفهمم یزیخوام چ ینشم، نم

 یرو یتر رفته بود با کنترل نییکه تن صداش پا یمانع ام بشه و در حال یداشت با آرامش و لحن آروم تر یسع
 یلب نم گهیکه د هیتمومش کن من چند وقت ار،یدرن یقدر بچه باز نیسوگند بسه ا»خشمش، ملتمس گفت:

 «.یکن یباهاش باز یکه بخوا ستین یزیچ نیزنم، بسته بده به من فدات شم بده، ا

از کوره در رفته بود و باز خشم  یدستم حساب یتو وانیبه ل صمیحر یکرد و با نگاه ها یترش م یهام عصب خنده
رنگش برد و پر حرص و با لحن پر  یقهوه ا یموها نیدست گرفته بودند. دستش رو ب یو غضب افسارش رو تو

 :لب باز کرد یخط و نشون

 .کنم پس تمومش کن یم کار یکه چ یدون یم اهه،یروزگارت س یکه اگه لب بزن یدون یخودت م-

 :دمیپرس یو با حالت مسخ دمیلبم کش یرو رو دندونم

 هان؟ هیچه طور یمست-

موهاش  یتو یدست یدوباره  دنیزد با کش یکه با خودش حرف م یو حرص درحال تیاون حرفم با عصبان با
 :زمزمه کرد

 !یتو نخورده هم مست-

رو کردم که  یکار یتو مست دیاصالً شا اد،یخوشت نم هیچ»کج کردم و با لحن غمناکم گفتم: یرو به سمت سرم
طرفت؟ خب  امیب یخواست یرو به زبون اوردم! مگه نم یخواد بشنو یکه تو دلت م ییزایچ ای یتو دوست دار

 «نه؟ یرو اعتراف کنم که تو دوست دار ییزایچ هی دیشا یجور نیا

 .تأسف نگاهم کرد پر

طرفم  یایحال احمقانه ب نیا یتو خوادیو اصالً دلم نم رمیگ یف نمازت اعترا یحال نیوقت تو همچ چیمن ه-
 ...مثل آدم رفتار کن و یگیشرف نشدم، اگه راست م یقدر ب نیچون هنوز ا

 .حرفش رو قطع کردم یعصب

 ...بگو و بخند کنم و دلبر گهید یتو رو انجام بدم با پسرا یرفتارا دیبا یعنیمثل تو؟! پس  یعنیمثل آدم؟ -

 .گفت ییداد و ساکت شو رونیرو ب یهم گذاشت و نفس تند یپلک هاش رو رو محکم
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 ؟یشیم تیتلخه؟ اذ هیچ-

 .خوب باهات تا کردم یلیجاشم خ نینکن تا ا یسوگند با اعصاب من باز-

خ... »گفتم: یرو باال گرفتم و عقب تر رفتم. مثل بچه ها با لج و حال متوحش وانیدستش رو سمت دراز کرد که ل و
 «!ه؟یبخورم مگه چ نیبتوچه دوست دارم از خب

 :لرزونم بهش هشدار دادم یو صدا دیجلو تر اومد که من هم عقب تر رفتم و با لحن پر تهد باز

 .نره رونیتا آخر عمر از ذهنت ب رشیکشم که تصو یسر م وانویل نیا نیهمچ یایجلو ب گهیکم د هی-

 :هم گذاشت یرو یعصب یخشم آلودش پلک یدستش رو به کمرش زد و بعد از نگاه ها هی

 .ادامه نده نیاز ا شتریپس نکن ب ستیجلودارم ن یشکیه گهیکه اگه سگ بشم د یدونیسوگند م-

 :لب زدم نیو غمگ ریغضب آلودش نگاه کردم، دلگ یچشم ها به

نه؟ اون وقت االن...  ایکه اصالً من هستم  ینیبب یکرد ینگامم نم یحت یکه اومد یشد، هان؟ از موقع یچ-
 !یهست یت.. تو چه جور آدم

 :دهنش رو فرو داد آب

 .کنه یفرق م شیقض نیچرت نگو ا-

 شتریکه ب نیا یدهنم بردم و برا کیرو نزد وانیبه ستوه اومده ل یتوجه به حرفش و حال یاز سر گذروندم و ب آب
آدم مست نداشتم  کیکمتر از  یهوا که حال یوفکر کردن و تکون دادن انگشتم ت یبرا ییبا ادا ارمیلجش رو در ب

ا...  ،یاوم... آها س... سالمت ن؟یگ یم یچ نیخور یم یو... وقت یراست» شده بودم گفتم: وونهید یو حساب
 «!بخورم؟ یک یاما خب من به سالمت

 :دیدو رگه اش غر یمتورم، با صدا یکه از خشم قرمز شده بود و رگ گردنش هم حساب یاون حرفم در حال با

 !خفه شو، خفه شو-

تار شده بود و با پشت دست محکم اشکم رو پس  دمیصورتم راه گرفته بودند. د یهام تلخ و پر درد رو اشک
 :خود شده لب زدم یدگرگون و از خود ب یبغض آلود و حال یزدم، نگاهش کردم و با صدا

 خودمون بخورم ها؟ چه طوره؟ ی.. به سالمتب. یخوا یاصالً م یش یم یقدر عصبان نیچرا ا هیچ... چ-

لرزونم رو  یخشم گر گرفته بودند لب ها شیبه چشم هاش که از آت یرگیبا خ ختمیر یکه اشک م یدر حال و
 :تکون دادم

 تو، هوم خ... خوبه؟ یبه سالمت-

 یدندون ها یگذاشت و از البه ال شیشونیپ یبست، دستش رو رو تیهاش رو با شدت خشم و عصبان چشم
 :شده اش پر حرص غرش کرد دیکل
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 ایبه خودت ب یکن یم یچه غلط یدار یفهم یبده من احمق، تو زده به سرت نم ،یخورد یادیه ز*تا االنشم گو-
 .ایسوگند به خودت ب

 ً  !بود یحالم دست خودم نبود واقعاً من چشم شده بود. اون چه حال اصال

 !روش نداشتم یکنترل چیه چرا

رو سمت  وانیو با نفرت ل دمیام کش ینیب ریصورتم اومد، دستم رو ز یرمق رو یب یهمراه با لبخند یتلخ اشک
 یرو یافتاد و بعد از قل خوردن نیزم یرو وانیدستم زد، ل ریز رکنندهیو غفلگ عیحرکت سر هیدهنم بردم که با 

 !ساکن شد، نشکست یمرر گوشه ا یسنگ ها

چشم هاش مثل  تیکردم. از عصبان یبهش نگاه م یتند یلرزون و پلک زدن ها یشده بودم و با چونه ا شوکه
 نیبر خورد کردم خشمگ واریام ازش، عقب رفتم که به د دهیبشدت ترس یخون شده بود، با چشم ها یکاسه 

 :دیدستش گرفت و محکم تکونم داد و غر یبه طرفم اومد، بازوم رو تو

 ه؟یچه وضع نیتو چته هان ا-

چشم هام زل زد، نفس  یکردم، من رو سمت خودش کشوند و تو یقرمزش نگاه م یبه چشم هازده  وحشت
م... م... من »خورد و انگار تازه به خودم اومده بودم و با پته تته گفتم: یصورتم م یتند و خشم آلودش تو یها

 «.متوجه نبودم ب... باور کن د... دست خودم نبود

 :و پر سرزنش نگاهم کرد متأثر

ها  یثابت کن ویجا که چ نیا یو اومد ینگاه به خودت بنداز، خودتو شکل عروسکا کرد هی هیچه حال نیآخه ا-
 و؟یچ

 یهلم داد. عقب رفت و با حالت واریبازوم رو ول کرد و به سمت د یدنییکه با دندون سا ختمیر یاشک م آروم
محکم به  هیگرفت، بعد از چند ثان تیرو با عصبان یاورد و شماره ا رونیب بشیاش رو از ج یمتوحش گوش

 :گوشش چسبوند

 .ایفقط ب نیتراس، زر نزن حس ایکاراست؟ زر نزن، گمشو ب نیا یجا جا نیا ه؟یچه وضع نیا-

رو فقط  یا قهیهم اومد، چند دق نیکه حس دیطول نکش یلیگرفته بودم. خ واریرو با ترس و دلهره به د دستم
 :دیپرس جیجا خورده و گ ینگاه کرد و بعد از اون با حالت ربدیمتعجب به من و ه

 د؟یکن یکار م یجا چ نیشده؟ شما ا یچ-

 .دیاش کوب نهیبه سمتش رفت و با پر خاش کف س تیبا عصبان ربدیاون حرف، ه با

 ...جا اون وقت نیا یهمه پسر و دختر و جمع کرد نیا-

 «.کنم شعورتیخاک بر سر ب»تأسف گفت:رو با باد کردن لپش فرو داد و در ادامه با  حرفش

 «سوگند چشه؟ نمیشده مگه، بب یبابا خب چ یا»شد و کالفه گفت: دهیسمت من کش نگاهش
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 .کرد نیاش رو به حس یعصب یموهاش زد و با راه رفتن ها یتو یچنگ محکم ربدیه

ِ یم یکه رو یمشروب ی شهیاون ش نمینکن بگو بب وونهیمنو د نیحس- بهت گفتم که مواظب  گه؟یم یسالنه چ ز
 !رفتارت باش، نگفتم؟

فقط فرهاد با  یعنی ،یتو مهمون وردمین یزیبه خدا من چ»به سرش گفت: یحق به جانب و با تکون نیحس
خواستم  زیم ریو بعدشم ازش گرفتم و گذاشتم ز هیمعمول یاورده بود که بهش گفتم مهمون شهیش هیخودش 

 «شده؟ یحاال مگه چ گمیبعداً برش دارم، به جون خودت راست م

بگم  یزیکه چ نیانداخت که تند تند صورتم رو از رد اشک پاک کردم و بدون ا هیروم سا ربدیخشمناک ه نگاه
ِ  یاز کنارشون رد شدم و داخل رفتم. از بو عیسر یلیخ اون  یاز تو ،یکردن یمشروب باز حالم بد شده بود و با ق

 دایپ یسرخ یچشم هام رگه ها ادیرسوندم. از عق زدن ز یشتبهدا سیو سر و صدا خودم رو به سرو یشلوغ
ِ  یخارج م امینیتند که به خاطر سوزش گلوم از ب یکرده بودند و نفس کردن جز آب  یشد اما حاصل اون همه ق

بهتر شدن  ینبود. برا یا گهید زیام از دهنم خارج شده بود، چمعده اتیو رو شدن محتو ریکه با ز یدهنِ تلخ
بردن اون حال  نیدر از ب یهوا سع یکردم و با حرکت تند دستم تو یسپر ییدستشو یرو تو قهید دقحالم چن

 .مشوش و کم کردن تب از صورت گداخته شده ام داشتم

 .اومدم رخساره جلوم سبز شد رونیب ییکه از دستشو نیدر رفتم و هم سمت

 :دیپرس معترض

 .گشتم یزد دنبالت م بتیغ هویتو؟ چرا  ییکجا-

 هیقدر قرمزه؟ اوم... نکنه گر نیچشمات چرا ا نمیبب»کرد و مردد گفت: یتر قیکه نگاه دق دمیکش یقیعم نفس
 «! آره؟؟یکرد

 «.نیکم حالت تهوع داشتم هم هینه، فقط »ام گذاشتم و با تکون دادن آروم سرم گفتم: یشونیپ یرو یدست

 :دیپرس

 دکتر هان؟ میبر دیبا سع یخوایم ستیاگه حالت خوب ن نمیبب ل،یدل یب یعنیچرا -

 .آب دهنم رو فرو دادم یصورتش گرفتم و با پلک زدن یدستم رو جلو کف

 .االن بهترم ست،ین یازینه ن-

 :دیلحن پر ترددش باز پرس با

 ؟یمطمئن-

 .گهید میاوهوم، بر-

 .میو به سالن برگشت میاتاق خواب ها گذر کرد لیطو یرخساره از راهرو همراه
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که کرده بودم فکر  یبه کار یو وقت دمیکش یخجالت م یحت دمیترس یرو به رو بشم م ربدیکه باز با ه نیا از
 !احمقانه چه طور ممکن بود یو رفتار ها ییپروا یفرستادم. آخه اون همه ب یبه خودم لعنت م یکردم حساب یم

 یم تیچه قدر اذ گهید یاش به دخترا یکیدونست از نزد یم گهیدستم براش رو شده بود و حاال د گهید اما
 .ام استفاده کنه هیخواست عل یم یضعفم چه طور نیدونست که از ا یشم و خدا م

 نمیو خواست که بش دیرو کنار کش یا ی. رخساره صندلمیشده بود رفت دهیکه کادو ها روش چ یبزرگ زیم سمت
شوک بودم.  ی. هنوز هم توستادیکرد ا یاش نگاه م یگوش یکه به صفحه  دیکنار سع یخودش هم با فاصله ا

 دنیاومد. با د رونیتراس ب ازآشفته  یبا حالت نیکه حس دمییپا یاطراف رو با چشم م ربدیه یدر جست و جو
کشوند و  یمانتوم من رو کنار نیراست به سمتم اومد. دستپاچه از جام بلند شدم که با گرفتن آست کیمن 

 :دیلحن سرزنشگر پرس و یبالفاصله با کالفگ

ً یدق نمیتو بگو، ببب گهینم یزیکه چ ربدیه ؟یدست زد شهیهان؟ چرا به اون ش یکار کرد یتو چ هیچ هیقض-  قا
 افتاده؟ یچه اتفاق

 ریچشم هام سر به ز یکه تو یایو احساس شرمندگ دمیکش یکردم، همچنان از کارم خجالت م ینگاه م بهش
ساکت بودن با انکار  یا قهیبعد از دق نیهم یبشه، واسه  یزیمتوجه چ نیخواست حس یجا گرفته بود. دلم نم

مشروبه چون  شهیش ونا یدونستم که تو یمن، من نم زهیخب چ»گفتم: یمسخره ا حیکردن ماجرا و توض
 «.هم مثل اون بودن یدنینوش یها شهیش

 «!؟یدیاز بوشم نفهم یحت یعنی»کج گفت: یبود که حرفم رو باور نکرده و با لبخند معلوم

 :کرد و با حرکت دست به سمت تراس اشاره داد یتکون دادم که متأسف نگاه یسر دستپاچه

قدر  نیتمومش کن، ا ویو همه چ ریاالن برو و دستشو بگ نیهم شیخوایسوگند، اگه م ستیراهش ن نیا-
 یکه باالخره م یتیعصبانو  فهمهیبشه هان؟ فوق فوقش سامان م یتهش مگه قراره چ نیخودتونو عذاب ند

و  یه دونه خواهرشیگذره چون تو  یوقت ازتون نم چیخوابه مطمئن باش اگر از دستتون ناراحت بشه اما ه
 !بساطو نیا دیو داداشش، بفهم تموم کن قیرف نیهم بهتر ربدیه

رفت.  زیمشروب سمت م ی شهیبرداشتن ش یاز کنارم عبور کرد و برا یبا گفتن اون حرف ها با فشردن لب و
ام شده  یطور هم باعث شرم زدگ نیشده بود و هم ریدر گ یحرف هاش به فکر فرو برده بودنم؛ ذهنم حساب

اومد. نگاهم دستپاچه  اخلتراس د ییهم با بستن در کشو ربدیبرگشتم که همون لحظه ه زیسمت م جیبودند. گ
شد آروم  یرفتن به سالن باال، رد م یاز کنارم، برا یوقت کرد و یبهم نگاه م تیزد. با عصبان ییدو دو دهیو ترس

 «.یدیکارتو پس م نیکنم، جواب ا یم یکارتو تالف»گفت: دیپر تهد یو با لحن

که خواسته  یکنه هر کار یخواست تالف یم یچه طور گهیهم گذاشتم؛ آخه د یخشم و اضطراب چشم رو با
 !یایچه تالف گهیبود کرده بود پس د

 ً  !زدم ینم یکار بچگانه ا نیوقت دست به همچ چیاون نبود که من ه یاگه به خاطر کار ها اصال
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کنه. نگاهم دنبالش  تمیتونست اذ یراحت م یلیخ گهیدرست حدس زده بودم حاال که دستم رو خونده بود د اما
و به رو شدن مجدد کردنش رو شروع کرده بود چرا که با ر تیکه اذ نیشد و باز به سارا ختم شد مثل ا دهیکش

 .شدند انیبا سارا دندون هاش از خنده نما

 نییاز گلوم پا یزینداشتم و چ لیبودند اما اصالً م تزایپ یرو اورده بودند و بچه ها مشغول پخش جعبه ها شام
کنار  ن،ییو پا ییدو سالن باال یاتصال دهنده  یها یپله  یاون ور تر از من رو یکم هیرفت. رخساره که  ینم

بخورم چرا که  یزیتونستم چ یبخورم اما واقعاً نم یداد و ازم خواست که کم ینشسته بود بهم اشاره م دیسع
 .داد یبار بهم دست م کی قهیکه چند دق یمعده ام جوشان بود و حالت تهوع اتیهمچنان محتو

 یمربع یبزرگ و دو طبقه  یشکالت کِ یدور ک یهمگ یج یتولد توسط د کیاز خوردن شام با پخش موز بعد
از  یسالن قرار داشت، جمع شدند. با فاصله ا یباال زیم یروش چاپ شده بود و رو نیشکل که عکس حس

شمع  یمتوجه نشدم ک یخودم که حت یبودم و تو شونیفقط نظاره گر بودم. اون قدر پر یو کنار ستادمیا هیبق
زدند و  یرو هم زمان صدا م نیکه اسم حس مدیدست و سوت بچه ها رو شن یها خاموش شدند فقط صدا

 .شده بود هیباعث خنده بق یکه حساب نیپسرا و خوده حس یها یمسخره باز

بچه ها شده بودند.  نیب کیک یمشغول پخش کردن بشقاب ها شونلیفام یاز دخترا یو زهره و تعداد میمر
از سالن  یحوصله رفتم و گوشه ا یاون هم به اصرار رخساره، ب یشکالت کیاز ک یکیبعد از خوردن قسمت کوچ

و هر بار هم با چشم  مدنداو یمختلف سمتم م یبه بهونه ها گهید یهم فرهاد و پسرا ینشستم که چند بار
عقب  یظاهر شون بود به سمت یکه حفظ کننده  ییشدند و با لبخند ها یم مونیپش نیحس زیتند و ت یغره ها
اون وسط  شونلیفام یکرده بود و دو سه تا از پسرا دایلرزش پ کیموز ی. خونه دوباره از صداکردند یگرد م

ً یرقصشون رو دو چندان کرده بود. تقر ییبایکه ز ییاانجام دادند و رقص نور ه کیآکروبات یرقص ها سالن  با
رو  کیکه بشقاب ک یرقص به سالن باال رفته بودند. رخساره در حال یتماشا یبرا یشده بود و همگ یخال نییپا
به من  دیحواسش جز سع کردیم یبه سمتم اومد. مدام سع دیسع یدستش گرفته بود با رها کردن بازو یتو

 .نگرانم بود نگارهم باشه و ا

باور کن  یغنبرک زد یرجو نیاصالً تو چته چرا ا ه،یپبش بق میبر ایب یجا نشست نیچرا ا»کرد و گفت: ینگاه
 «!پرسه سوگند چشه یازم م یهست، ه تیزیچ هیهم متوجه شده که تو  دیسع یحت

 .دادم رونیب ینفس

 .نگران من نباش دیسع شیکم سردرد دارم تو برو پ هیفقط  ستین یزیگفتم که چ-

 .در هم نگاهم کرد یچهره ا با

 .وونهید یدختره  نیبب اشوافهیتوجه باش، ق ینده و ب تینه؟ خوبه گفتم که اهم ربدهیه یبه خاطر رفتارا-

 «!میخوش بگذرون میپاشو مثالً اومد نم،یپاشو بب»و گفت: دیبا اون حرف دستم رو کش و

 «.بابا رخساره دستمو ول کن حوصله ندارم یا»حوصله گفتم: یو ب معترض

 رونیسالن برد. معترضانه دستم رو از دستش ب یو همراه خودش به طرف باال دیبدون توجه دستم رو کش اما
 .دمیکش
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 .گهیخب باشه بسه اومدم د یلیخ-

و چشمش به رخساره  ستادهیا اردیلیب زیکه کنار م دیگفت و در ادامه با چشمک و اشاره به سع ینیلبخند آفر با
دهنم خشک  یحساب ارمیهم ب وهیآب م وانیبزنم و دوتا ل دیسر به سع هیجا باش من  نیتو ا»بود، گفت:

 «.شده

 .کردم که ازم دور شد دییحرکت سر تأ با

کم تر شده بود و بچه ها  کیموز یگرم گفت و گو با اون ها شدم. صدا یو زهره هم به طرفم اومدند و کم میمر
 بتشیاز غ یا قهینبود و چند دق یخبر ربدیزد اما از ه یسالن دور یباز گرم بگو و بخند بودند. نگاهم تو یهمگ

سالن به راه افتادم  یبغلم زدم و تو ریرو ز ام یدست فیاز بچه ها ک یگذشته بود. کنجکاو بودم و با عذر خواه
 !از پشت سر صدام زد. سر به عقب چرخوندم؛ سارا بود یکس یلحظه ا یکه برا

 !دونست یاسم من رو از کجا م اما

چشما هام قرار  ینگشتش رو که ناخن بلندش راسته مکش و مرگ و ما، ا یگفتم که با لبخند یو واج بله ا هاج
 «هوم؟ ؟یسوگند بود گهیدرست گفتم د»داد و گفت:  یگرفته بود تکوت

 «.کرده بود یبهم معرف نیشما رو دورا دور حس»گفتم که گفت: یتعجب آره ا پر

 :دیجست و جو گرانه به اطراف پرس یدر ادامه با نگاه و

 !کنم ینم داشیگردم پ یم یهر چ یدیاطراف ند نیا ربدویه نمیبب-

باال پروند و با جمع  ی، بهش نگاه کردم که شونه ااز اندازه گرد شده شیب یدهنم رو فرو دادم و با چشم ها آب
 «شده؟ یزیچ»رنگش گفت: یصورت یکردن لب ها

 .تر کردم یهام رو با آب دهن کم لب

 .ن... نه-

 .داد ششیابا جمع کردن لب هاش به صورت پر آر  یلوس حالت

 دش؟یپس ند-

 .شد کیبار نگاهم

 نه، اما چه طور مگه؟-

 .هم فشرد یرو لب

 .کجا رفته نمیزد گفتم بب بشیغ هویآخه -

در  دنیبهم کوب یصدا یهمون لحظه بود که متوجه  یشده بود و تو بتشیکه اون هم متوجه غ نیا مثل
زد.  یکه با تلفن حرف م نیاومد و مثل ا یاتاق خواب ها م یشدم؛ صداش از راهرو ربدیه یو صدا ییدستشو

 رشیرنگ و حر یشمی لباس یپر ذوق رو به من با باال گرفتن دنباله  یسارا هم که متوجه شده بود با لبخند
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کردم.  یبود رفت. مات و مبهوت رفتنش رو نگاه م ربدیکه ه ییسالن و به سمت جا ینییباالفاصله به قسمت پا
منظور  نیدوونده بود کم کنم، به ا شهیوجودم ر یکه تو یاز حس حسادت یمکردم آروم باشم و ک یم یسع

به سمت  یدخترا قدم شیرفتن پ یباشم برا اوتتف یکردم ب یم یکه سع یو در حال دمیکش یقینفس عم
مضطرب،  یتفاوت باشم و با تر کردن لب یتونستم ب یشدم چون اصالً نم مونیپش کبارهیسالن باال برداشتم اما 

 ستادنینه چندان دور و ا یبودم و از فاصله ا کیکه سارا رفته بود آروم آروم قدم برداشتم. نزد ییبه طرف راهرو
 گهیهم رو به روش و با هم د ربدیبود و ه ستادهیکردم. سارا پشت به من ا ی، بهشون نگاه میکنار ستون گچ

از فاصله  یکم دنمیافتاد و متوجه حضورم شد، با دبه من  یبا چرخش ربدیلحظه نگاه ه هیزدند که  یحرف م
خودم داشتم  یمدتو چرا او»زد و با سوق دادن نگاهش سمت سارا گفت: یاش با سارا کم کرد. لبخند مرموز

 «؟ینکنه نگرانم شد هیاومدم چ یم

 .کرد و با لحن کش دارش لب غنچه کرد یعشوه ساز یهم در جواب خنده  سارا

 !نشد یپیپسر خوشت نیچشه نگران هم یمگه م-

شدند.  دهییهم سا یهم گره زدم و دندون هام با شدت و حرص رو یگفتن اون جمله دست هام رو محکم تو با
اش، دست راستش رو  انهیموز یبه من و همچنان لبخند ها یبعد از نگاه ربدیفاصله شون کم شده بود و ه

نگران تو بشم  دیمنم با پس»به باال گفت: ییکنار صورت سارا ستون کرد و رو بهش با پروندن ابرو واریبه د
 «نه؟

پر ذوق  بننده،یاز نظر من چندش و فر ییو وقاحت تمام همراه با خنده ها ییسارا هم با پرو ربد،یاون حرف ه با
 «.خوبه یلیاگه بشه که خ»گفت:

برد  یمن باال تر م دنیشن یکه صداش رو برا یدر حال یخاص طنتیشهم با  ربدیکرد که ه یباز خنده ا و
 « ...تو و چه لب یخند یچه قشنگ م»گفت:

گوشم گذاشتم.  یحرفش رو نشنوم محکم دستم رو رو یکه ادامه  نیا یشدم و برا یم وونهیداشتم د گهید
پر  کبارهیمضطرب و پر تالطم گوشم رو  یدست هام شل شد و نفس ها یا قهیو بعد از دق دیلرزیسرتا پام م

 .نداشتم یوونگیبا د یکردند، سرم از تشنج احساسم رو به انفجار بود و فاصله ا

بشه.  کیبه اون دختر نزد لیدل نیکرد به ا یم یچشمش رو کور کرده بود که سع یقدر حماقت و لجباز اون
تونستم  ینم گهیشد به تنم. د یهم، رعشه ا یتوخنده هاشون  دنیچیقهقهه سر داد و پ یسارا باز هم با لوند

شد و  یداشت از جاش کنده م مکرد. قلب یخواست م یم یبود اما هر کار دهیکه من رو د نیتحمل کنم با ا
شکست  یرحم یاون همه ب دنیسلول به سلول بدنم جا گرفته بود، بغضم با د یتو شتریحسادت از قبل هم ب

کردم  یبهشون نگاه م یسخت یکرده بود. با پلک زدن ها دایاز راه گرفتن اشک پ یو صورت پر تب و تابم سوزش
از اون  عیسر یلیلرزون قدم از قدم برداشتم و خ یو با تن مونمتونستم اون جا ب ینم گهی. دختمیر یو اشک م

ستم و سالن بود رسوندم. در رو پشت سرم ب یورود یکه جلو یا یبهداشت سیجا دور شدم. خودم رو به سرو
گلوم گذاشته بود و  خیاش رو ب یزیو انزجار ت یحس خفگ ختم،یر یصورت اشک م یزدم. به پهنا هیبهش تک
که  نیا یتونستم و برا یسر بدم اما نم هیبلند گر یخواست داد بزنم و با صدا یم دلمسوخت،  یبشدت م

به صدا در اومد. با  امیهمون لحظه بود که گوش یدندون فشردم. تو ریصدام رو خفه کنم محکم انگشتم رو ز
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گذاشتمش  وشمگ یرخساره بود. رو دم،یکش رونیام ب یدست فیرو از ک یلرزون گوش ییتاب و دست ها یب یحال
 :و ملتمسم گفتم دهیبر یامونم و صدا یب یها هیو با گر

 .جا ببر... ببر نیخوام ب... برم خونه، رخساره منو از ا یخوام... م یرخساره م... من م-

 :مضطرب سؤال کرد یینگران شده بود و با صدا یحساب

 تو؟ ییشده؟ کجا یسوگند چ-

 .زدم یهق هق

 ...کنم یجا ببر خوا... خواهش م نیمنو از ا ،ییدستشو یت... تو-

 .نداشت یکه تموم ییها هینشستم و گر یکنار توالت فرنگ یسنگ زیم یرو

داخل اومد. وحشت  عیندادم سر یجواب یبه در زد و وقت یبعد رخساره پشت در قرار گرفت، ضربه ا ی قهیدق چند
 .اون حالم به سمتم اومد دنیزده و نگران با د

 افتاده؟ یشده چته تو؟ اتفاق یسوگند چ-

 :ها صوت انداخت وارید نیپر التماسم ب لحن

 یکیتونم هر لحظه اونو کنار  ی... من... من نمرمیم یم مشم، دار  یم وونهیجا ببر، رخساره دارم د نیمنو از ا-
 یکار یکیشم، تو رو خدا  یو زنده م رمیم یصد بار م نمیب یه... هر لحظه که اونا رو کنار هم م نم،یبب گهید

 .بکن

 .اش رو به کمر زد گهیاش گذاشت و دست د یشونیپ یدستش رو رو هی کالفه

که دست رد  یتو بود نیکار کنم هان؟ ا یبا خودت، چ یکن یم یجور نیبهت بگم آخه چرا ا یاوف سوگند چ-
 یتو گهیکمه د هیچون  میاالنم پاشو خودتو جمع و جور کن که بر ست،ین یگلگ یجا کهیپس د نش،یبه س یزد
 .زیبه همه چ یزن یگند م یبمون یمهمون نیا

 یکشم دارم م یدارم عذاب م گمیرخساره م یرحمیب یلیخ»گفتم: یشدت گرفته بود با دلخور امهیکه گر یدرحال
 «.یفهم یم رمیم

حرف  گهید یکه با دخترا نیفقط به خاطر ا یعنیشه  یباورم نم»اون حالم ناراحت و شگفت زده گفت: دنید با
 «؟یشد یحال نیزنه ا یم

 .منو ببر تو رو خدا-

 .صورتم رو پاک کرد یخم شد و با دست اشک رو سمتم

به  یآب هیالاقل  نه،یب یم یکس یحال چه طور نیبرمت اما با ا یجا م نیربونت برم از اخب آروم باش ق یلیخ-
 .رفتن بشه یبگم که آماده  دیبه سع رمیشلوغه، م یورود یصورتت بزن آخه جلو
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اومدم. بدون  رونیب ییبه صورتم زدم و از دستشو یکه داشتم از جام بلند شدم، آب یرفتن رخساره با ضعف با
و بدون جلب توجه  عیسر یلیانداختن نگاهم خ ریکنم خودم رو با به ز یخدا حافظ نیکه از بچه ها و حس نیا

بازوم که  یشد، دستم رو رو یمور م رمو یداشت و بدنم حساب یو برنده ا زیرسوندم. هوا سوز ت اطیبه ح یکس
رو منتظر شدم و  یا قهیدادم. چند دق هیتک یچوب یو به نرده ها دمیهوا سوزن سوزن شده بود کش یاز سرد

 دیاز پشت دستم رو کش ی یخواستم به طرف در برم که کس یم

 !بود ربدیکردم. ه ی. شوکه بهش نگاه مدمیو مثل برق گرفته ها به عقب چرخ دهیترس

پس »هم گفت: یرو یدنییزد و با دندون سا یشخندیبکشم که ن رونیکردم دستم رو از دستش ب یم یسع
 «؟یکرد یفرار م یداشت

 .پر خشم و انزجارم رو بهش دوختم نگاه

 ؟یخوایاز جونم م یچ گهیدستمو ول کن بذار برم، د-

 :دیتمسخر خند پر

 !یریم یبهت بد گذشته که دار هیچ-

 .مردونه و سختش، تقال کردم یدست ها نیدستم از ب ییرها یبرا

- ً  .ول کن برم لطفا

 :حرص لب زد با

 !یکن یفرار م یپس دار-

هان؟  یچ... چه فرار»گفتم: یهم دستپاچگ یمچاله شده و کم یدستش چرخوندم و با چهره ا نیدستم رو ب مچ
 «!فرار کنم؟ دیاصالً چرا با

 :روم ثابت موند نگاهش

 .یپس بهتره بمون م،یکه حاال حاال با هم کار دار یبدون نوی! اما بهتر ایدون یو بهتر مخودت چراش-

 :حرص و لحن کوبنده اش ادامه داد با

ممکنه  یکه حت ینیقراره بب ییزایچ هی ،یبکن یتون یکه فکرشم نم ینیب یاز من م ییرفتارا هیو  ییکارا هیامشب -
 .یبش شمونیاز کارات پ دنشونیکه هر لحظه با د ییزایچ ،یازم متنفر بش

 .دمینگاهش کردم و آب دهنم رو مضطرب بلع ناباورانه

 :زد یمعنا دار لبخند

 نه؟ هیسارا دختر خوشگل-

 :و مشوش لب هام رو با حرکت سرم تکون دادم دهیبر دهیبر
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 .یتون ی... نمیقدر پست باش نیا یتون ینه نم ،یتون یت... تو نم-

 هیکه پست بشم تو، تو.  یاما تو خواست»داد و با خم شدن به سمت صورتم پر حرص گفت: یرو فشار دستم
 «گم؟یم یچ یفهم یم ،یعذابو تا مغز استخونت حس کن نیکه ا یطور یکنم که عذاب بکش یم یکار

 !خواست عذابم بده یم

کار رو باهام کرده بود، واقعاً هم  نیدونست که چه قدر تو کارش موفق شده و تا همون لحظه هم هم ینم اما
 یکردم، واقعاً من با کار هام از اون چ ینگاهش م دهیو رنگ پر ریعذاب رو تا مرز استخونم حس کرده بودم. دلگ

 !ساخته بودم

 .رحم یوجدان و ب یب ربدیه هی

 :آلود نگاهم کرد خشم

 ؟یساکت شد هیچ-

 .صورتم رو گرفت یتلخ لبخند

 !بگم؟ یخوا یم یچ-

 .داد یرو همچنان فشار م دستم

بهت نشون بدم که چه  خوامیو بهت نشون بدم، پست بودنمو، مخوام آشغال بودنم یفقط بمون، م یچیه-
اما  یارزش یخوام نشونت بدم که چه قدر برام ب یگرفت، م دهیدخترو فراموش کرد و ناد هی شهیقدر راحت م

 یرو که گفت ییکارا یبمون خورمیقسم م ،یماجرا باش نیافته که تو تماشگر ا یاتفاق م یفقط زمان نایا یهمه 
 .یامتحان کن یتونیکنم، م یم

همراه با عجز  یطاقت یبودم و با ب دهیو مصمم که واقعاً از حرف هاش ترس صیو لحنش حر بود یقدر جد اون
 «.رو ندارم یچیتوان و کشش ه گهیقسم بخورم که د یتو رو خدا بس کن به ک»و التماس گفتم:

 .دمیفرو دادم و لب گز بغض

 میزندگ یکه تو تو ییشد برگردم به روزا یشناختمت، کاش م ینم دمت،ید یکاش اصالً نم یکاش... ا یا-
 ...کاش ،ینبود

 :سر داد یعصب یا خنده

 !یباش یتماشگر خوب یتونیمنم بود. امشب م یکاش ها آرزو یا نیچون ا ،یلیآسونه خ یلیگفتنش خ-

 :بذاق دهنم لب تکون دادم یذره ذره  دنیپلک زدم و با بلع ناباور

 یتو نم ،یانجام بد یرو که گفت ییزایچ یتون یوقت نم چیه، تو...تو هفقط ورد زبونت یزنیکه م ییح... حرفا-
 .شناسمت یخوب م یلیمن خ ،یستیچون ن یباش یآدم پست یتون

 :زد یخند زهر
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 ؟یوا رفت هویچرا  ؟یدیترس هیچ-

 ...ترسم اما ینم یزیمن از چ-

 .دلخورش بهم، قورت داد یدهنش رو با نگاه ها آب

کردم تو  یمنم فکر م یاما نخواست یفاصله رو بردار نیا یتونست یم ،یکرد جادیتو ا نمونهیکه ب هیفاصله ا نیا-
خوام زجرت بدم  یدرست مثل من... م یشناسم اما اشتباه کردم، پس تو هم بدون که اشتباه فکر کرد یرو م

 .... قسم خوردمیکه تو با من کرد یهمون کار

 :هم بستم یچشم هام رو محکم با گذاشتن پلک هام رو یبغض و درموندگ با

 .یقسم نخور، قسم نخور تو االن فقط عصب-

 !یکن ینم یسرکش گهید هیچ-

 یحرف هام رو بهش م یاون دختر سرکش نبودم اما چه طور گهیکرد؛ آره، د یباز کردم و نگامون بهم تالق پلک
با هم کالم  یگفتم حت یبهش م ینونم، چه طورگفتم از عشقش رو به ج یبهش م یفهموندم، آخه چه طور

 ! ...فهموندم یبهش م یشه، چه طور یحسادت شعله ور م شیبا آت کبارهیهم قلبم  گهید یشدنش با دخترا

 :لب زد نشیو خشمگ یسراسر جد یچهره ا با

 ...ای یمونیم-

 .پرتالطم نصفه موند ینفس دنیبا کش حرفش

تونستم.  یتونستم اون همه ازش دور باشم نم ینم گهی. دختمیخشمناکش ر ینگاه ها یتاب نگاهم رو تو یب
 :اراده از هم باز شدند یلب هام ب

 ...من... من تُ -

 .کرد یو شگفت زده بهم نگاه م جاخورده

 ؟یبگو... حرف بزن تو چ ؟یت... تو چ-

اده بود. پر التماس تر از و درمونده د جیگ یشده بود و خشم جاش رو به حالت زیلحنش التماس آم ییجورا هی
 :قبل لب هاش رو تکون داد

 یعذاب لعنت نیکنم بگو بذار هر دومون از ا یتمومش کن، خواهش م زویبگو و همه چ ربدیسوگند بگو، جون ه-
 ...و، فقطسامان ی هیقض یحت میبا هم حل کن میتون یم زویهمه چ یاگه تو با من باش م،یخالص ش

 یاومد. دستش رو یم رونیهمون لحظه چشمم به رخساره افتاد که از خونه ب یبزنم تو یحرف نکهیقبل از ا و
رخساره من  دنیکرد. د یبهمون نگاه م یرگیبود با خ ستادهیا ربدیکه پشت سر ه یدر بود و در حال ی رهیدستگ

رو گرفت و  رد نگاهم ربدیکه ه مشده بود رهیهم چفت شدند، بهش خ یرو به خودم اورده بود و لب هام رو
 یکم عقب رفت. رخساره کم هیرخساره دستپاچه دستم رو رها کرد و  دنیسرش رو به عقب برگردوند. با د
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 یلیدر منتظره، رفته بودم دنبال تو خ یجلو دی... سعزهیچ»معذبش گفت: شیکم و ب یتر اومد و با حالت کینزد
 «.میبر گهیخب د

و باز هم همون گارد قبل که معلوم بود  دیلبش کش یرو یعصب ینگاه کردم دندونش رو با لبخند ربدیه به
باشه، »گفت: دیکش یکه علناً برام خط و نشون م یکردن سرش و لحن نیی. با باال و پاهیهم ازم عصبان یحساب

 «...بشه یفوق العاده ا شبتونست  یامشب م ،یموند یم شتریاما کاش ب یباشه سوگند خانم خودت خواست

و به  دیکش رونیرنگش ب یشلوار مشک بیرو از ج یاش حرفش رو نصفه گذاشت. گوش یزنگ گوش یصدا
 .رو به من، جواب داد یکرد. بعد از لبخند پر حرص یصفحه اش نگاه

 .امیگفتم که دارم م زمیجونم؟ باشه اومدم عز-

 !شماره اش رو هم داشت یکردم البد باز هم همون دختره سارا بود، حت ینگاهش م یرگیبهت و خ با

 .دیدستم رو کش یدهنم رو سخت قورت دادم که رخساره عصب آب

 .گوش نکن نیا یبه چرت و پرتا میبر ایب-

 .فرو کرد کرد بشیج یرو تو یگوش

 نیاز ا یخواد لحظه ا یدلم نم یساعت به بعد حت نیمنم برم چون از ا گهیباشه، خب د دیمون یپس نم-
 .رو از دست بدم یمهمون

 .بهم داد یبودم که رخساره باز تکون ستادهیو مسخ ا جیگ

 .یکن یگوش م وونهید نیا فیو به اراج یسادیوا گهید ایب ستمیمگه با تو ن-

 نی. هممیو سوار شد میرفت نیدر منتظر بود. سمت ماش یجلو دی. سعمیرفت رونیب اطیو از ح دیدستم رو کش و
توقف  یاومد. دستش رو برا رونیبدو بدو از در ب نیحرکت دنده عقب رفت حس یبرا نیو ماش میکه سوار شد

 :دیمتعجب رو به رخساره پرس دیاومد. سع نیتکون داد و سمت ماش دیسع

 کار داره؟ یچ-

به  یضربه ا نیکه حس ستادیاز حرکت ا نیزمزمه کرد. ماش یدونم یباال انداخت و نم یهم شونه ا رخساره
 .دادم نییآروم پا شهیعقب زد. ش شهیش

 .کارت دارم نییپا ایب-

داخل که  نیحس»در جوابش گفت: نیماش ی شهیش عیسر دنیکش نییبگم رخساره با پا یزیکه چ نیاز ا قبل
 «.ستین یزیکه مسموم شده چ نیگفتم بهت، مثل ا

 «.کارت دارم نییپا ایسوگند ب»به ابروهاش گفت: ینیهمچنان مصر بود و با چ نیحس اما

پر خواهش رو  یکردم که باز رخساره با لحن یفکر م ربدیه یهمچنان به حرف ها یدپیبودم و با رنگ پر جیگ
ً  میبر دیداره با فتیامشب ش رشهید دیسع نیحس»بهش گفت:  «.لطفا
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 :دیپرس نیبه عقب رو به حس یهم با چرخوندن سر دیسع

 ن؟یشده حس یزیچ-

 .به سوگند بگم یزیچ هیخواستم  ی:نه فقط منیحس

 نییرو باز کردم پا نیزدم و با فوت کردم نفس ملول و مغمومم به ناچار در ماش یپلک محکم نیاصرار حس با
 .رفتم

 «خته؟یبهمت ر یجور نیا یک ه؟یچ هیشده سوگند قض یچ»که گفت: میفاصله گرفت نیاز ماش یکم

 .دمیصورتم کش یرو یحوصله دست یب

 .نشده یزیخوام برم حسن، چ یم-

 .ارمیبهت گفته بگو تا ببرم حاال شو جا ب یه خب، چشد یبگو چ-

 .تورو خدا بذار برم نیحس-

 .هم چفت کرد یخشم دندون رو با

 .کنم یم شیحال رمیشورشو دراورده االن م گهیاحمق د یپسره -

کنم  ینرو، خواهش م»صورتش گفتم: یو مانع شدم. درمونده تو دمیکه بره لباسش رو کش نیقبل از ا اما
 «.کشش نده

 .رنگش برد یمشک یموها نیب یدست

 ...تو رو ناراحت کنه اما یبهش گفته بودم که امشب حق نداره ذره ا-

 :رفته ام زمزمه کردم لیتحل ییرو بهش دوختم و با صدا نمیغمگ نگاه

 .شو الیخ ینکن جون سامان ب گهینفر د هیالاقل تو  ن،یکشم حس ینم گهیمن د-

که  نیحرکت کرد و از کنار حس دیبعد هم سع یتفاوت رفتم و سوار شدم که لحظه ا یب یا گهیبدون حرف د و
 شهیحس سرم رو به ش یخونه ساکت و ب ی. تا جلومیکرد رد شد یبود و نگاه م ستادهیا یدست به کمر کنار

 .چسبوندم. با صدا رخساره به خودم اومدم نیماش ی

 .میدیسوگند جان رس-

دادن از حالم  نانیبمونه که با اطم شمیشدم. رخساره اصرار داشت که شب رو پ ادهیتشکر کردم و پ دیسع از
رو  دمیبودند. کل دهیخواب نایکه بابا ا نیخونه همه خاموش بودند و مثل ا یبهش، خواستم که بره. چراغ ها

سمت اتاقم گام  ینرم یقدم ها باهم گذاشتم.  یبا باز کردنش و داخل رفتن آروم در رو رو دمیکش رونیب
نور کم چراغ خواب  یدر رو پشت سرم بستم و قفلش کردم. تو عیسر یلیخ کمیبرداشتم. با ورود به اتاق تار

داشتم  یدی. سردرد شددمیتختم خز یو حال و سست تو یپرت کردم. ب یلباس هام رو از تن کندم و گوشه ا
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رفت و  ینم رونیاز ذهنم ب یو سارا لحظه ا ربدیدادم. فکر ه ساژام رو ما یشونیپ یو چشم هام رو بستم و کم
 .خواب شده بودند یحساب الیکه از فکر و خ ییچشم ها

حرکت  یبرا یاومدم. توان نییکردن مسکن از تخت پا دایپ یبود، پتو رو کنار زدم و برا دهیدرد امون ازم بر سر
همزمان با  یدرموندگ یره هاپخش شدم و قط نیزم یتخت با شل شدن بدنم رو نیینداشتم و همون جا پا

 .صورتم رو گرفتند ن،یزم ینشستنم رو

ساعت چهار  یها یکیکننده تا نزد وونهیو د زیکردم و با اون افکار دلهره انگ یو حرف هاش فکر م ربدیبه ه مدام
تخت گذاشتم و  یشده بودند و سرم رو لبه  نیسنگ هیاز گر ی. پلک هام حسابختمیبودم و فقط اشک ر داریب

 .هم افتاد یباره رو کیکه  یپلک

**** 

 .سامان بود ی. صدادمیپشت هم به در اتاق، از خواب پر یضربه ها با

 ؟یدیسوگند؟ سوگند خواب-

باز و بسته کردم و آروم  یال به الشون خشک شده بود، چند بار ملیرو که اشک و مواد ر نمیسنگ یها پلک
 .گفتم یاز گلو خارج شد و بله ا فمیضع یبه خودم دادم. صدا یحرکت

 !؟یچرا درو قفل کرد-

از  یانداختم. حساب یبه خودم نگاه نهیآ یجونم از جام بلند شدم. تو مهیکه بود و با بدن ن یا یهر سخت به
صورتم  یرو یشیشده بود رنگ به رو نداشتم و مواد آرا یدنیام واقعاً د افهیخودم وحشت کرده بودم. ق دنید

و  یخواستم سامان اون طور یبود. نم دهش رهیگود و ت ادیز هیچشم هام هم به خاطر گر ریشده بود، ز دهیماس
ام رو  یصوت یصاف کردن گلو، تار ها یبرا یبا قرار گرفتن پشت و سرفه ا نتم،یبا اون سر و وضع وحشتناک بب

 .دادم یارتعاش

 ؟یداشت یکنم، کار ید... دارم لباس عوض م-

 «شده؟ یچ یشه بگ یقفل بود م شمیساعت پ کیدر  نیاما ا»گفت: رهیبه دستگ یلحن پر تعجبش و فشار با

تو برو، لباس عوض کنم  یطور نیهم یچیه... ه»گفتم: قیعم یدنیبه خودم مسلط شدم و با نفس کش یکم
 «.امیو م

از  یخوا یم یزیگردم چ یو بر م رمیدارم م یکار هیزود رفتن، منم  یلیمامان با بابا صبح خ»حرفم گفت: نیا با
 «رم؟یبگ رونیب

 .ندارم ازین یزیممنون نه چ-

باز  ایکه گو دمیشن یقدم هاش رو م یکه رفته بود اما نه هنوز صدا نیصداش قطع شد. مثل ا یا هیثان یبرا و
 .رو فراموش کرده بود یزیکه گفتن چ نیداشت و مثل ا یبه طرف اتاقم قدم بر م

 :دیبه در نامطمئن و پرشک پرس یتقه ا با
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 ؟یخوب نمیبب-

 .آ... آره خوبم گفتم که-

 ییزایچ هیخونه و  یگفت اومد نیراست هم رفتم تولد که حس هیبود که برگشتم،  ازدهیساعت  یکاینزد شبید-
 .یکن ینگرانم م یدار یکن یدرو چرا باز نم نیسوگند اصالً ا یاالن خوب نمیهم در مورد مسموم شدن گفت، بب

لحن دل مرده ام حرکت  ونیرو م ینسبتاً سر زنده ا یکه از خوب بودن حالم مطمئن بشه تن صدا نیا یبرا
 :دادم

 .رونیب امیهم م گهیکمه د هی گمیخوبم باور کن راست م یلیآره اما االن خ-

 :دیکش یاز پشت در پوف یکالف

 یدون یدر باز باشه، م نیمواظب خودت باش اومدم ا گردم یو زود برم رمیم ارم،یسردر نم یمن که اصالً از کارا-
 !که ساعت چنده

اومدم. به  رونیدر از اتاق ب یتو دیاز رفتن سامان مطمئن شدم با چرخوندن کل یزمزمه کردم. وقت یا باشه
 یهنر یمثل تابلو ها یشیمواد آرا بیبود رفتم. صورتم رو که از ترک ییرایپذ یورود کیکه نزد یبهداشت سیسرو
 ینرم و مخمل رو به آروم ی. حوله گشتمپرتره شده بود، شستم و باز به اتاقم بر  یها ینقاش هیهم شب یو کم

بود نگاه کردم و با دراز کردن دستم برش  زیم یام که کنار تخت، رو یگوش یو به صفحه  دمیصورتم کش یرو
با  زیم یبا پرت کردن دوباره اش رودونستم شارژرم رو کجا گذاشتم و  ینم یداشتم اما خاموش شده بود. حت

شده  کیتار یحساب دیخورش یباره  کیابر رفتن  ریخونه به خاطر ز یاومدم. فضا رونیاز اتاق ب یحوصلگ یب
هم رعد و برق  یبود و چند بار یرفتم و پرده رو آروم کنار زدم؛ هوا ابر ییرایپذ یسراسر یبود. سمت پنجره ها

 یتوان ارو ب ییپرده شل شد و به طرف تراس رفتم و درب کشو ی رهیخونه نور انداخت. دستم از گ ونیم یفیخف
صورتم نشست کردند.  یبارون رو یتراس قطره ها یدست هام گذاشته بودم باز کردم. با پا گذاشتن تو یکه تو

بارون باز  یرفتن قطره هاگ یدادم و دست هام رو برا هیرنگ تک دیو سف یفلز ینشستم، به نرده ها نیزم یرو
 .بود یکردم، چه قدر که حس خوب

شدت  کبارهیهم گذاشته بودم. بارون  یمسخ چشم رو یبارون نشسته و با حالت ریرو همون جا ز یساعت مین
زدم.  یسنگ واریبلند شدن به د ی. دستم رو برادمیلرز یآب شده بودم و از سرما به خودم م سیگرفته بود، خ

 .هم رخساره دیشا ای درو جا گذاشته بو دشیخورد؛ البد هم سامان بود که کل یمرتب زنگ م فونیآ

ام  یکردم از جام بلند شم اما برام سخت بود و انگار قدرتش رو نداشتم. دستم رو که به خاطر سست یم یسع
بلند شدم. داخل برگشتم؛  نیزم یباره از رو کیزدم و با تمام قدرت و  واریسر خورده بود باز به د وارید یاز رو

 یکرد. به طرف در رفتم، به سخت ین چکه میزم یرو ،یسیوزن گرفته ام به خاطر اون همه خ یآب از لباس ها
آروم بازش کردم.  یدر بردم و با فشار رهیداشتم و با قرار گرفتن پشت در دستم رو به طرف دستگ یقدم بر م
 ...موند رهیاش خ صورت وحشت زده یرمقم رو یو ب جیگ یچشم ها

کرده  ستیو پر بهت روش ا ریدادم. نگاهم هنوز متح نییعقب رفتم و آب تلخ دهنم رو با مشقت پا یقدم چند
 !کرد یکار م یجا چ نیبود، اما ا
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کرد و  یبود. همچنان شوکه و وحشت زده نگاهم م ستادهیدر ا نیآشفته ماب یقرمز و سر و وضع ییچشم ها با
 «ه؟یچه وضع نیشده ا یچ...چ»گفت: دهیبر دهیبر جشیاومدن از اون حالت گ رونیب یا قهیبعد از دق

 نیزم یرو یخمار یبا پلک زدن ها رمیبگ واریکه دستم رو به د نیرو نداشتم و قبل از ا ستادنیقدرت ا گهید
زد  یصورتم کنار م یرو از تو سمیخ یکه موها یبه سمتم اومد. در حال دهیوحشت زده و ترس ربدیافتادم که ه

 .اسمم رو صدا زد یادیز یبا نگران

 .بگو قربونت برم یزیچ هیبا خودت سوگند تو رو خدا  یکار کرد یچ ،یسوگند... سوگند خوب-

کرده بود  شبیکه د ییبا وجود کار ها یکردم. حت یبازم بهش نگاه م مهین یبغلش بود و با پلک ها یتو سرم
داشتنم بهش کم نشده بود. دلتنگ او عطر مست کننده اش بودم و با  از احساس و دوست یزیهنوز هم چ
 یبهش نگاه م مقمر  یهمچنان ب یوجودم رو قلقک داد. با چشم ها قیعم یدماغم حس لذت یخوردنش تو

رو انکار کنم.  یزیخواستم چ ینم گهیکنم، خودمم خسته شده بودم و د یخواست سرکش یدلم نم گهیکردم، د
و با  دمیکم به خودم جنب هیاز اون نگران نشه  شتریکه ب نیا یتند شده بود. برا ینفس هاش حساب یاز نگران

به سالن  ربدیاش از جا بلند شدم. با کمک ه نهمحکم و مردو یعزم کردن جزمم و دست گرفتن به شونه ها
بالفاصله به اتاقم رفت  کردم. یاحساس سرما م یبه تنم افتاده بود و حساب ینشستم. لرزش یمبل یو رو میرفت

 ،یا وونهیتو د»و با لحن شماتت کننده اش گفت: دیچیبرگشت. پتو رو با وسواس دورم پ یمسافرت ییو با پتو
 «؟یرفت رونیهوا ب نیا یو... آخه چرا توونهید

آشفته و  یمبل گذاشتم. با چهره  یدسته  یسرم رو رو دم،یلرز یبه خودم م یدیاز سرما مثل ب همچنان
ساکت بودن  یا قهی. بعد از دقدیبار یتاب و دلواپسش م یب یاز چشم ها یکرد؛ نگران یدرهمش بهم نگاه م

منه  ریتقص همش»کرد گفت: یداد و خودش رو سرزنش م یکه سرش رو به چپ و راست تکون م یدر حال
 «.خدا ازم نگذره ،یافتاد یبه چه حال نیبب

تو موهاش  یدست یداد. با آشفتگ کهینشست و به مبل ت نیزم یپشت به من روبا اون حرف، مغموم و متأثر  و
بود، از حالت  یازم شاک د؛یامو چسب قهی نیحس یرفت یوقت شبید»گفت: نیسراسر غمگ یو با لحن دیکش

 نیقرص خوردنات و ا ینکه گفت رخساره بهش گفته باعث و با نیکه چه قدر ناراحت کردم و ا نیگفت، از ا
 «.حال و روزت منم، من! باور نکردم و مجبور شدم با خوده رخساره حرف بزنم

 .هاموش محکم تر شد ونیزد و چنگش م یخند زهره

 .شم یم تیکنم، گفت دارم باعث نابود یم تتیاونم گفت دارم اذ-

خودش رو لعنت  یگلوم رو چنگ انداخت. سرزنشگر و با لحن محکم و درمونده ا یبه طرز وحشتناک بغض
 .فرستاد

 تیاذ یجور نیدوسش دارم ا شتریرو که از جونمم ب یتونم دختر یم یخدا لعنتم کنه، آخه.... آخه من چه طور-
 .خدا لعنتم کنه ،یکنم چه طور

کم رنگ از اظهار دوست داشتنش  یلبخند ،یاون بغض لعنت ونیاز اون حرف ها گرفت و م یضربان تند قلبم
 .لبم شکوفه زد یرو
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 :سکوت من ادامه داد با

 .... با هم حرف زدن و یلیخ نیرخساره و حس-

زد لب  یحرف م یکه به سخت یدرحال یا قهینگاه کرد و بعد از دق یرگیچشم هام با خ یسمتم برگشت، تو به
 .هاش رو تا کرد و آب دهم فرو داد

 ینم یزیچه قدر برام عز یندو یبرسونم، به جون خودت که م بیخوام بهت آس یخوام، نم یم... من نم-
خشم  یکارامم فقط و فقط از رو یاون حرفا رو زدم و همه  تیعصبان یفقط از رو شبمیکنم، د تتیخواستم اذ

بهم زنگ  یسامانم چند بار ت،یئمنم بالفاصله رفتم سو یکه تو رفت نیبعد از ا شبید یبود، ح... حت میو لجباز
 ...ستیرو بهونه کردم اما حرف من ن یکه خستگ دیرفتنم رو پرس لیزد و ازم دل

 .شدند یکه سخت از دهنش خارج م یزد و کلمات یبا بغض حرف م گهیبه بعد د ییجا هی از

اس زور  دهیفا یمن ب یعذابت بدم، اصرارا یجور نیا ادیاما دلم نم ،یلیدوست دارم خ یلیسوگند م... من خ-
 ...اومدم نیهم یامروز واسه ... باشه قبول، ا... یخوا ینم ،یخوا ینم ستیکه ن

 :دیکش یکرد و نفس سخت یمکث

 ...حرف زدن، اومدم بگم... بگم یوقته برا نیگفتم بهتر ،ییو تو خونه تنها رونهیبه سامان زنگ زدم که گفت ب-

که درونم آشوب به پا کرده بود بهش چشم دوخته بودم. دستم رو که از مبل  یمنتظر و دلهره ا ییچشم ها با
هم  یقلبم باال رفت. چشم رو یباره گر گرفت و تپش ها کیدستش گرفت، وجودم  یشده بود تو ونیزیآو

که  یازم خواسته بود رون،یب رمیم تیاومدم بگم دارم از زندگ»گذاشت و با قورت دادن سخته آبِ دهنش گفت:
 «.یکه خودت خواسته بود یزی. همون چرمیجا برم، خب... دارم... دارم م نیاز ا

 !شوکه بزرگ و مرگ آور هیمثل  ستاده،یآن احساس کردم قلبم از حرکت ا کیفتن اون حرف گ با

 !کار کرده بود یرخساره چ ایو اضطراب، خدا یاز ناباور یشیآت ونهیسوخت م صورتم

 ...بکنه یکار نیتونست همچ یخواست بره، نه نم یدلم نم گهیمن د اما

 :هم، سخت لب زد یکه چشم هاش رو بسته بود با فشار دادن دندون هاش رو یطور همون

سمتت...  امیدونم که بازم م یو م رسهیزورم به خودم نم رسه،یجا باشم زورم به خودم نم نیچون اگه ا رمیم-
 ...فراموش کنم فقط دیخوام اما با ین... نم ،یکه بهتر ش رمیم... م

 کیسرخش شد. دستم رو با باال بردن نزد یبه غم نشسته و چهره  یها چشم رهیزده و پربهتم خ خی نگاه
 یگرفت و بغض ینرم روش نشوند، مردم اون لحظه، قلب شوکه شده ام تپش کند یصورتش برد و بوسه ا

 یگرفته بودم، سع تتونستم لب هام رو تکون بدم انگار که لکن ینم یکه راه گلوم رو بسته بود، حت نیسهمگ
از گفتن  غیخوردند و در یفقط لب هام به هم م یکیسرخ و کوچ یشد و مثل ماه یکردم حرف بزنم اما نم یم

 :لب فشرد و تلخ زمزمه کرد ی. چشم باز کرد، دندون رویکلمه ا

 .دوست دارم یلیفقط بدون که خ-
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به طرف  عیو سر که نگاهم کنه از جاش بلند شد نیمبل گذاشت و بدون ا یبا گفتن اون حرف دستم رو رو و
 دهیبهم کوب یکردم صدا یتحمل نگاه کردن بهم رو هم نداشت. مات و مبهوت رفتنش رو نگاه م یدر رفت. حت

 ! ...شدن در قلبم رو از جا کند... واقعاً رفته بود

تموم  زیهمه چ گهید یعنیجلوش رو هم نگرفته بودم  ی، ح... حتراحت گذاشته بودم بره یلیبود و منم خ رفته
 !شده بود

 !رفتمیپذ یرو م زیمن که داشتم تازه همه چ اما

 ! ...شده بودم میکه تسل من

 ...خودم، قلبم، احساسم... من که به زانو دراومده بودم میتسل

 !بوسه نیو آخر نینگاهم سمت دستم رفت اول دم،یخند هیگر ونهیم ناباور

 ...امکان نداشت، امکان نداشت نه

صورتم  یرو دنیکوبنده حکم رفتنش رو با چک ینتونسته بودم بکنم و قطره اشک یکار چیرفته بود و من ه اما
 ...امضا کرد

 ...کار نتونسته بودم بکنم چیبود و من ه رفته

 ...بود؛ تلخ و از ته دل هیتونستم بکنم گر یکه فقط م یکار تنها

 .و غم گرفته، رنگ ماتم زد کیسراسر تار یپر درد و سوزناکم به خونه  یها هیگر یزدم و صدا هق

و افسرده شده بودم و چه قدر که روز ها سخت و وحشتناک  ضیمر یکه رفته بود مثل آدم ها یاول ی هفته
شده بود شب ها رو تا خوده صبح  یکه شهر از حضورش خال یاول یهفته  هیهمون  یبرام گذشته بودند. تو

 یها بهشون زل م وونهید لکردم و مث یرو که ازش داشتم دور خودم جمع م ییها زیموندم و تمام چ یم داریب
 ادگاریکه برام به  یژاکتش و عطر ه،ینداشتند. اون گردنبندِ هد یپر حسرت و غم که اصالً تمام ییزدم و اشک ها

فس هام هالهلتر از زهر، شده بودند. ن یاون روز ها یتابم تو یقلب ب یدهنده ها نیگذاشته بود تنها تسک
افتاده باشه، با باال  رونیکه از تنگ ب یا یکه با رفتنش مثل ماه ینبودنش تنگ شده بود و قلب یهوا یانگار تو

 .داد یدست هام ذره ذره جون م یتو دنیپر

گفت  یبهم نم یزیکس چ چیدر ها به روم بسته شده بود؛ ه یاما همه  رمیزدم که ازش خبر بگ یم یهر در به
پدربزرگش رفته  یسپرده بود و خودش هم به اصفهان، خونه  نیرو به حس کیداد. بوت یبهم نم یو ازش خبر

مدت  هیشده و دوست داره  خستهها  زیجور چ نیاز کار و ا یو عمه هم گفته بود که حساب یبود. به عمو مهد
شوک بود  یاش تو کنندهر یسامان هم از رفتن غالگ یبود که حت ییهویجا دور باشه. رفتنش اون قدر  نیرو از ا

 .بود ومدهیعقد رخساره هم ن یواسه  یبود که خودش رو قانع کنه حت یلیو مدام به دنبال دل

که  یمعن نیآروم شده بودم، آروم به ا گهیبه بعد هم د ییجا کیها سخت و سخت گذر کرده بودند اما از  روز
 یسوخت و مثل شمع ینافرجام م یحسرت عشق یکه تو ریو گوشه گ یدختر منزو هیکردم؛  ینم یسر کش گهید

تونستم  یکه م یکس نهاکرده بودم چون ت ادیشد. جلسات مشاوره رو ز یروشن وجودش آروم آروم ذوب م
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مختلف به سحر زنگ زده بودم  یبه بهانه ها یاون مدت چند بار یراحت باهاش حرف بزنم خانم دکتر بود. تو
کنارم بود و هر  شهیرو نداشت. رخساره هم که مثل هم ربدیدرمورد ه اما اون هم انگار اصالً قصد حرف زدن

گفت  یدرمورش بهم نم یزیهم چ نیجا بود که حس نیا الب. جرمیکرد که از اون حال بدم فاصله بگ یم یکار
زنده به گور کردن اون عشق دست به دست هم داده  یتموم بشه و برا زیخواستن همه چ یکه همه م نیمثل ا
 .بودند

 .شبانه گرفته بود یها هیدلم رو از گر یشده بود و نا دهیکه ازم بر یبودم و امون دلتنگ

 یبودمش ناخود آگاه با حرکت قلم تو دهیکه د یاول یمطالعه نشستم، صفحات کتابم مثل روز ها زیم پشت
گذشتند و  یتر برام م یطوالن شهیاشک محصور شدند. شب ها هم یقطره ها نیدستم از اسمش پر و ب

بامداد  یاز دوازده  بازکردند؛ ساعت  یحصار تنگ قلبم م ونهیشب شروع به رژه رفتن م یها مهیکه از ن یخاطرات
 !بود یکه مرسوم به لحظات عاشق یگذشته بود، ساعت

 رونیب زیم یرو از کشو کمیکوچ یمیتلخ کرده بود. دفترچه س یکه نکردم و وجودم رو پر از حسرت یا یعاشق
 زیم یکردم. خودکار رو از رو یم اهیرو با نوشته هام س یگرفت صفحات یم یوقت ها که دلم حساب یم، گاهاورد

 .اوردم یهکاغذ کا یزالل و پر درد رو ییرو همراه با اشک ها یبرداشتم و دلتنگ

 ...یباز هم رأس ساعت دلتنگ و

 یهزار بار بـه رخم م یا هیساعت ها هم با من لج کرده اند و نبودنت را ناجوان مردانه ثان یروز ها حت نیا
 ...کشند

 ...داشته باش شتریب یرا کم میروز ها هوا نیمعرفت، ا یرا کرده ام ب تیهوا

 را بر دوش حمل کنم، یبار دلتنگ ولهڪتوانم  ینم گرینبودنت گوشم را کر کرده است؛ د یصدا

 !مانده است یباق میبرا ینه توانش را دارم و نه رمق گرید چراکه

 !یباش یبر آن رهگذر دیشا نم؛ینش یبه انتظارت م یدلتنگ یگونه است که که کنار جاده  نیا و

به  یام در جام ختهیرا که در نبودنت ر یاشک یکند و من قطره ها یازمن طلب آب یبا خستگ دیکه شا یرهگذر
ِ یگونه نمک گ نیا دیبدهم؛ شا هیتو هد  ! ...یو بمان یبشو میاشک ها یشور ر

 سـت؛یروز ها حال من خوب ن نیا

 ...شده است التیاش پراز تو و خ ییتنها که تنها یمانند دختر به

 کنم؛ یو خاطرات را مرور م نمینش یم یدلتنگ یهم کنار پنـجره  هنوز

همه  میکارها تیابروها یامد، با گره  یبه رقصد در م تیخنده ها یو قلب من از ترانه  یداد یقهقهه سر م تو
 ! ...خورد یدرهم گره م

 دم،یخند یبهانه با تو م یکه ب ییقاطعانه دلتنگم؛ دلتنگ روز ها "من"

 ...کردم یمعصوم بغض م یبهانه با تو به مانند کودک یب
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 ...شوم یبدجور نا آرام م یساعت دلتنگ هیروز ها حوال نیا

ترک برداشته که تو با  یم ترک برداشته است وهرلحظه ممکن است درهم بشکند، احساساحساس تیدور از
 ...یبارها آن را بند زد تیحرف ها

 گریرا پاسخ دهم، د شیتوانم بهانه ها ینم گریو من د ردیگ یلجباز بهانه ات را م یروزها دلم مانند کودک نیا
 ! ...میبگو شیبرا نتیدروغ یتوانم از مشغله هـا ینم

کنند و دل  یم یگونه از نبودنت سرسره باز یبر رو میگرفته است؛ اشک ها شانیروز ها همه از نبودنت باز نیا
 ...ندیآ یخاطرات فرود م یچشمم بـر رو یات از گوشه  یتنگ

 ابونیپر عابر و شلوغ شهر؛ انگار تموم خ یها ابونیخ یاوردند حت یم ادمیو همه کس فقط اون رو به  زیچ همه
و هر بار هم به انتخاب من  میشهر رو رفته بود یتصورم تک تک کافه ها یتو م،یشهر رو باهم قدم زده بود یها

تلخ  یاقهوه دنینبود و از نوش ندیخوشا امبر  گهیها د یمزه تلخ دیشا م؛یپرشکر سفارش داده بود یدو قهوه 
 یقلبم م یشکفته شده  یبود، دل زده ام کرده بود. روز ها و شب ها با مرور حس ها قمیاز سال یکه زمان

 دارید نیحس هام از اول نیاول ادآوردنیو رفته... مرور کردن و به  ندیخوشا یگذشت و نبش قبر کردن خاطرات
 .و ناخونده به قلبم سرزده کرده زیعز یها که انگار مهمون

 ! ...ریبخ ادشی

عروسک را  نیباتریخردسال بودم که ز یبه مانند دخترک دمیچشمانم د یا شهیکه تو رو پشت قاب ش یاول روز
 ...آن کودک نوپا هستم و نه تو آن عروسک گریاست؛ اما نه من د دهید یعروسک فروش ن،یگران تر نیتریپشت و

! 

با آن  اسِ یچهره ات در ق ییبایکه ز افتمیدر تو  یزیاما بعدها چ دمید یتو رو م ییبایآن روز ها فقـط ز چراکه
 ...بود چیه

نکرده  دایدونفره کردن روزهامون پ یهم برا یاگر هم بود فقط تلخ بود البته مجال میمشترک نداشت ی خاطره
و  شدندیبرام محسوب م ندیخوشا یتا همون موقع خاطرات داریروز د نیحال از اول نیتلخ بودند اما با ا م،یبود

 .انداخت یم نگچ یادآوریقلبم رو با هر  یها وارهیکه د قیناب و عم یایدلتنگ

 ...یباز رأس ساعات دلتنگ و

نوشت مثل تمام  ختنیر یاشک رو به جا شهیوقت ها م یبعض ختن،یکردن و اشک ر هیگر یعنینوشتن  یگاه
 !...دنکر  هیو چه سخت و دردناکه همزمان نوشتن و گر ختم؛یکه نبود و نوشتم و اشک ر یلحظات

تابانه به  یو مبهم که قلبم را ب بیعج یا یعادت نبود، دلتنگ گریعادت کرده بودم اما بعد ها د دنتیبه د لیاوا
 ...داشت یتالطم وا م

کوچک  یآن دختر بچه  گریدانستند که من د یگرفته است اما نم یگفتند هوس را به باز یهمانم که همه م من
 ! ...ستمین
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خشمش  یعشق را از سر شاخه ها یات که توت ها یچشمان وحش یمانند گذشته مجذوب قهوه ا گرید من
 ! ...کرده است خکوبیچشمانت مرا م یشوم چرا که مهربان ینم د،یچ یم

 ...خود کرده است یچرا که صداقت کالمت مرا از خود ب ستم؛یجذاب و مردانه ات ن یعاشق تن صدا گرید

 ! ...خود کرده است ریمرا بد درگ تتیندارد چرا که مدل شخص یتیاهم میبرا تیمدل لباس ها گرید

 ...ستمیکوچک ن یآن دختر بچه  گریمن د و

 یهست یا ینگرم و تو همان صداقت و مهربان یرا م یتو زندگ دیکشم و با د یمدت هاست که با تو نفس م حاال
 ...مانده است بیمعشوق خود غر یها یاز نامهربان یهجمه ا انیکه در م

 ! ...را کرده است تیمهربان دلم بد هوا بیغر یا

 .و پر درد که شاهد اون همه حسرت شدند ظیغل یام و آه یدلتنگ ینامه  یشد پا ییامضا اشک

**** 

 کبارهیبود. رفت؛ رفت و وجودم  ریو دلگ بیزدم چه قدر بدون حضورش همه جا برام غر یقدم م ابونیخ یتو
هم  یمون رو به گور برده بود. آسمون برا دنیکه حسرت دست تو دست د یلبم و شهرشد. رفت و ق یخال
 ! ...هوا هم خراب بود درست مثل حال من خت؛یکرد و پا به پام اشک ر میهمراه یدرد

ً یدق کم تونسته بودم ذهنم رو از فکردنِ  هیحال اون اواخر  نی. با امیهمه از هم دور بود نیماه شده بود و ا کی قا
 !در گول زدن خودم داشتم یکردم و سع یم نیبه خودم تلق یجور نیهم ا دیدونم شا یبهش آزاد کنم نم

آشپزخونه و  زیم یدستش رو دنیگذاشتم و داخل رفتم. مامان بالفاصله با کش یجا کفش یهام رو تو کفش
 .به سمتم اومد یزیبرداشتن چ

 :روم زد به یگشاد لبخند

 .مامانم یسالم سوگندجان خسته نباش-

 .جواب دادم یخنث یدل و دماغ و حالت یب شهیهم مثل

که توش بود باال اورد و با نشون  یکرد، دستش رو همراه با کارت یبشاشش بهم نگاه م یبا چهره  همچنان
 «به موقع بود نه؟»چشم هام گفت: یدادنش جلو

 :دمیپرس آروم

 ؟یچ-

 .داد یرو تکون کارت

 .میداشت ازیو درس و کار همه مون ن یهمه خستگ نیبود بعد از ا یزمان خوب یلیخ گه،ید هیکارت عروس-

 :حوصله لب باز کردم یب
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 ه؟یک یکارت عروس-

چون  یاریبهونه ب یتون ینم گهیرو د یکی نیا یومدیو ن یبهونه اورد یعقدشون که کل یسارا. واسه  دویمج-
 .شه یدفعه حتماً ازت ناراحت م نیسارا ا

 .بود یرو که نداشتم عروس یزیتنها چ یزدم؛ حوصله  یکج لبخند

نکه  رنیبگ تیرو خونه عمه گل یرفته اصفهان قراره عروس نایا دیمج یتازه چون خونه »ندادم که گفت: یجواب
داده  شنهادیپ یکه آقا مهد رنیخواستن تاالر بگ یگفت م یگلرخ م رن،یگ یاونجا م نیهم یبزرگه واسه  یلیخ

 «اون جا جشن رو برگزار کنن

پسر عموش  یشد، عروس یفکر رفتم و قلبم ماالمال سراسر از شاد یتو یاچند لحظه یمامان برا یحرف ها با
شده  دهیخز یشاد یشد رو یباره پتک کی یدیاومد گ اما نا ام یم یجشن عروس یواسه  گهیبود پس حتماً د

 !اومد یهم نم دیوجودم و لبخندم محو شد؛ شا یتو

 .دمیپر رونیمامان از فکر ب یصدا با

 تو فکر؟ یرفت هیچ-

 ه؟یچه روز-

 .نمونده یزیآخر هفته، چ-

 :فشردم یلب

 .لباس عوض کنم رمیخوبه من م-

 یخندلب دیهام به ام یدیپر استرس جواب داده بود و ناام یبه آخر هفته ا دنیرس یهام برا یشمار لحظه
 یسر از پا نم داریهم برگشته و از شور و شوق د ربدیبودم که ه دهیکرده بود. از سامان شن میمطمئن تقد
بود و  دهیتنم دوو ینشاط باز تو و یاز کار بندازه. شاد کبارهیقلبم رو  دمیترس یکه م یادیز جانیشناختم، ه

 .شدم دارید یتابانه منتظر لحظه  یکرده ب دایکه گمشده اش رو پ یمثل آدم

**** 

قرار که کم  یموحش و ب یبود؛ حال دهیکردم باالخره از راه رس یم یلحظه شمار دنشیرس یکه برا یهفته ا آخر
در آروم کردن قلب مشتاق داشتم که هر لحظه ممکن بود با  یرفتار هام در حال بروز بود و سع یکم تو

 .نا آرومم رو بر مال کنه یهاش راز چشم ها یدستپاچگ

 یکه آکنده از لذت بود و غم یجانیه نیکرد و همچن یم شتریرو از قبل ب نمیریش یزمان هراس و دلهره  ذرگ
که سلول به  یممکنه نشون بده و استرس یچه واکنش نمشیبب یدونستم وقت یچرا که هنوز هم نم م؛یمال

دهنده اش آرومم کنه و  نیتسک یکرد با حرف ها یم یکرده بود. رخساره هم مدام سع ریسلول بدنم رو تسخ
 .از اون اضطراب کشنده کم یقدر
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 یصندل ی. کار من تموم شده بود و رومیرفته بود شگاهیبه اصرار رخساره با هم به آرا شیمدل مو و آرا واسه
ساعت، رنگ کردن  کیمنتظر رخساره نشسته بودم که هنوز هم بعد از گذشت  یبلندِ فلز هیو پا یچرخش

رنگم رو که  ییخرما یموها م؛کرد یم یشده خودم رو بررس یکار نهیآ یها وارید ید. توموهاش تموم نشده بو
 یا کهیپر مانند پشت سرم جمع و ت یکرده بود با گل سر شتریشون رو از قبل هم ب ییبایرنگ و ز ز،یر یفرها

شده  یاومد و عال یبهم م یلیفر خ یشده بود که از نظر خودم مو ختهیصورتم ر یطرفه تو کیهم به صورت 
 .بودم

مشغول الک زدن و فرنچ کردن ناخن هامون شده  شگریآرا اریتمام شده بود و دو دست گهیرخساره هم د کار
ناخن هاش گذاشته بود با  دنیسوهان کش یمخصوص برا زیم یکه دستش رو رو یبودند. رخساره در حال

 «؟شد یچ روزیبهت گفتم د یراست»رنگش گفت: یشراب یکردن موها یو بررس نهیآ یتو ینگاه

مثل  شعوریب ینایاون م روزید»سرچرخوندم و نگاهش کردم که با کج کردن لب و دهنش گفت: نهیآ یتو از
 نیبه آب داده که حاال ا یچه دسته گل ستیست معلوم ن وونهید یدختره عوض د،یبهم پر هوی یخروس جنگ

 «.منو مقصر کنه خوادیوسط م

 .ام انداختم یشونیپبه  ینیچ

 شده؟ یچرا مگه چ-

 .گذاشت زیم یو الک زدن رو دنیسوهان کش یاش رو برا گهید دست

 نامزد کنه؟ ربدیه یکه قرار بود با پسر عمو ادتهی-

 گهید یکی نایبه گوشش پسره رسونده که م یدونم ک ینم»گفتم که با پروندن ابروهاش رو به باال گفت: یخب
 «.بودمش واسه همون دهیبا پسره د زیکافه لم یفکر کرده من گفتم، فکر کن! نکه من تو نمیحرفا، ا نیست و از ا

 :ناباور ادامه داد یکردم که با حالت یحالت متعجبم بهش نگاه م با

 یدیچون فقط تو منو د گهیحاال هم م دتت،یکافه د یتو گهینفر د هیاز دوستات با  یکیبهش گفته  دیمج گهیم-
 «.شه اصالً تو کتش نرفت ینم یبوده هر چه قدر هم بهش گفتم به من مربوط پس حتماً کار تو

 .کرد یا خنده

 .کار و کرده نیمن، ا یکارا یکه اونم به تالف یحتماً به سوگند جونت گفت گهیتازه م-

 گهیخودمم ندارم د یحوصله  ی! من حتیواقعاً که چه دختر احمق»زدم و با تکون دادن سرم گفتم: یکج لبخند
 «.فکر کنم یارزش یآدم ب نیکه بخوام به همچ نیچه برسه به ا

و سرتون  شیتالف گهیهم برگشته م ییبا کمال پرو گهید یچیه ،یکن یتالف یخوا یدونم فکر کرده م یچه م-
خواد بچسبونتش به  یزدن و حاال م رآبشویکرده که دوستاش ز یچه غلط ستیحرفا، معلوم ن نیو از ا ارمیدرم
 .ما

 :زدم تیاهم یب یپلک
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 .ستیخواد بکنه مهم ن یم یولش کن بذار هر غلط-

 !کار کنه یخواد چ یآره بابا حاال مگه م-

 .بگو نویهم-

دست رخساره بود و  دیسع نی. ماشمیاومد رونیاز اون جا ب شگاهیتموم شده بود و با حساب کردن آرا کارمون
 .حاضر شدنش به خونه رفت یبعد از رسوندن من برا

لباسم به اتاقم  دنیپوش ی. برادیکش یرنگش رو سه شوار م یتونیز یبود و موها ستادهیا نهیآ یجلو مامان
شونه  یزانو بود به تن کردم، قسمت باال تنه اش تا رو یرو که تا رو یریرنگ و حر یمشک یِ عروسک رهنیرفتم. پ

 یتو یشد. حساب یم دهیکش نیزم یرو یشنل نازک تور مانند هم به کمرش وصل بود که کم هیهام باز بود و 
 دنیعادت به پوش یلیکه خ نیدو چندان کرده بود. با ا رهیاون رنگ ت ونهیپوستم رو م یدیتنم نشسته بود و سف

رو که بند  یرنگ یپاشنه بلند مشک یلباسم مجبور بودم؛ کفش ها یپاشنه بلند نداشتم اما به اقتضا یکفش ها
وشالم رو سر کردم و از  دمیلباسم پوش یه پا کردم. پانچ نازکم رو همروب ندشد یمچ پا حلقه م یهاش تا رو

ً یتقر گهیاومدم. مامان هم د رونیاتاق ب  یزد و با ذوق یزیبر انگ نیتحس یلبخند دنمیحاضر شده بود. با د با
 «.دلم زیعز یخوشگل شد یلیسوگندم خ یوا»خاص گفت:

 «.طور نیشمام هم»ابروم گفتم: یزدم و با باال دادن تا یلبخند

 یشده بود و حساب یاش سنگ دوز قهیبه تن کرده بود که وسط کمر و دور  یمخملِ سبز رنگ و بلند راهنیپ
دندون  یو گردنم با لبخند نهیس یام کرد و با ثابت شدن نگاهش رو یبررس شتریب یاومد. کم یهم بهش م

 «.شه یم لیتکم زیهمه چ یدازهم بن فیگردنبند ظر هیبه نظرم اگه »نما گفت:

به اون  دنیبخش نتیز یبرا یاز اندازه باز بود و واقعاً هم به گردنبد شیلباسم ب ی قهیرو دور گردنم برد،  دستم
 یجعبه  شمیآرا زیم یکشو یداشتم. به اتاقم برگشتم و از تو ازیام ن یاستخون یو باال تنه  دیپوست سف

با شکل زخمِ چشم  یفیشکل ظر یا رهیدا پالکرو که  یزیوسواس گردنبند دونه ر. با دمیکش رونیجواهراتم رو ب
 یکه م نیجعبه برداشتم. هم یرنگ رو احاطه کرده بودند، از تو یآب یها نینگ دیسف زیر یها نیداشت و نگ

داشت  دیسف زیر نینگ هیکه رخساره برام گرفته بود افتاد، اونم  یخواستم در جعبه رو ببندم چشمم به حلقه ا
کم گشاد بود البته قرار بود  هیخورد. انگشتر رو هم دستم کردم؛  یم زمیر نینگ دنبندبه گر  یکه فکر کنم حساب

 .که فراموش کرده بود نیبدند اما مثل ا رییرو تغ زشیرخساره بده برام سا

 فیتعر یکل دنمیبا هم بادرفته بود. با یمرتض نیمنتظر بود، سامان زود تر از ما با حس نیماش یدر تو یجلو بابا
شلوغ بود  یحساب ی. ورودمیشد ادهیعمه گل رخ پ یخونه  ی. جلودمیهم خجالت کش یکرد که حساب دیو تمج

چشم  یرو تو ییخوش آمد گو ی لهمختلف جم یکه با رنگ فشان ها یکیالکتر یو تابلو یرنگ یو چراغ ها
 یو جلو اطیح یکه تو یادیز تیجمع ونیشد و من و مامان از م نیکردند. بابا مشغول پارک ماش یمنعکس م

 اطیدور تا دور ح ینیریو ش وهیپر شده از انواع م یِ چوب یها یو صندل زی. ممیو داخل رفت میدر بودند گذر کرد
در و وسط  یجلو یدست گرفته بودند و عده ا یمجلس رو تو یج یو د تراُرکس یشده بودند. خواننده ها دهیچ
بودند داخل خونه  دهیکه تازه رس گهید یاز مهمون ها یباغ مانند مشغول رقص بودند. همراه با بعض اطِ یح

 .کنم داشیتونستم پ یاون همه آدم نم نیبه اطراف چرخوندم اما ب یهمون لحظه با چشم نگاه م،یرفت



 

 
848 

. همون طور که دیرس یصدا به صدا نم یجانیشاد و پر ه کیموز یشلوغ تر بود و از بلند رونیخونه از ب داخل
ام شنل لباسم  گهیرو و با دست د فمیدست ک هیکم سخت بود و با  هیگفته بودم راه رفتن با پاشنه بلند برام 

 .بخورم نیکه زم دمیترس یرو جمع کرده بودم چون م

گرم حرف و  تادهسیا ایهم نشسته  هیعده وسط سالن در حال رقص بودند و بق هیقل قله بود،  بیعج داخل
به اطراف  یاز مهمون ها شده بود. نگاه یسریبا  یخوش و بش بودند. مامان مشغول سالم و احوال پرس

بودند که خودم واقعاً  شحالخو دنمیبه طرفم اومدند. اون قدر از د دهیهمون لحظه ساناز و سپ یانداختم که تو
و تور مانندِ دلکته  دیبا لباس سف دهی. سپمیدیو بوس میرو بغل کرد گهیشون تعجب کردم. هم داز اون همه ذوق

 یاوه نگاش کن چ»گفت: یکرد و با خنده پر شوق یاومد سر تا پام رو بر انداز یهم بهش م یاش که حساب
 «!کار کرده

 نمیبب»گفت: طنتیپر ش یبه تن کرده بود، با زدن چشمک یرنگ و کوتاه دیکه کت و شلوار سف یهم در حال ساناز
 «!در غش نکرد؟ یلوج یکس

بودم که سحر  دهیرو گرم گپ و گفت با ساناز و سپ یا قهی. چند دقمیکرد دنیبا هم شروع به خند ییسه تا و
 یقهوه ا یبود که از سر شونه ها باز بود و موها دهیپوش یو بلند یزرشک رهنیهم به جمع مون ملحق شد. پ

 شتریهم جذاب و خوشگل کرده بود. ب یسرش جمع شده بود، حساب یباال د،یسف یشکوفه  یرنگش که با کل
بغلش کردم. با غنچه کردن  عیسر یلیگشاد خ یبا لبخند دنشیسحر تنگ شده بود و با د یاز همه دلم واسه 

 یخوب»گفت: ضیعر یهوا زد و با لبخند یکنار صورتم رو ییبوسه ها ششیخراب نشدن آرا یلب هاش برا
 «.یدلم، خوش اومد زیعز

 .دادم یذوق نگاهش کردم و دستش رو که دستم رو گرفته بود فشار با

 کوچولوت چه طوره؟ نمیدلم برات تنگ شده بود بب یلیخ-

 :زد یپلک نشیدلنش یبا خنده ها همراه

 .یاونم خوبه مرس-

اوف گوشم کر شد خونه خراب نشه »گفت: یبلند یگوشش گذاشته با صدا یکه دستش رو رو یدرحال دهیسپ
 «.اون ور سالن میبر ایسوگند ب ایصداها، ب نیخوبه با ا

 دیشما بر»صفحه اش گفت:  یکردن خودش تو یاش و بررس یگوش یانداختن به صفحه  یهم با نگاه ساناز
 «.هویمحال کجا رفت  نمیمنم برم بب

دختر برادرمه قبالً در »کم رنگ زد و گفت: یندشد که لبخ دهیاسم محال نگاهم سمت سحر کش دنیشن با
 «.موردش بهت گفته بودم

 .تکون دادم یبا فشردن لب سر همراه



 

 
849 

 یخواستگارا هاش رو ب یو به خاطر اون همه  ادیخوشش م ربدیگفت از ه یبود که سحر م یهمون دختر محال
 شیمدت رو اون جا پ نیتمام ا یعنیوجودم نشست.  یتو ظیغل یحسادت کبارهیدونم اما  یرد کرده. نم لیدل

 !اون بوده

 ً شده،  کیاون مدت از فرصت استفاده کرده و بهش نزد یذوق مرگ شده و تا تونسته تو یکه محال هم کل حتما
 .ارمیکردم به رو ن یم یبودم و سع یعصب

خساره هم به جمع ر  م،یبود ستادهیا ی. کنارمیبود رفت یورود یراه رو کیکه نزد ییرایبه پذ دهیسحر و سپ همراه
 «.نیکرد ریبازم که د ؟یباالخره اومد»دست چرخوند و گفت: یشربت سرخ رنگش رو تو وانیمون ملحق شد. ل

 ؟یاومد یتوک-

 .میاومد دیبا سع نای:من زود تر از مامان ارخساره

 .تنم کرد یبه مانتو ینگاه و

 !حاال؟ یاریچرا لباست و در نم نمیبب-

 :باال انداختم یا شونه

 .خب میاالن اومد نیهم-

 یبذار رو یلباستو دراورد نیبب»که کنارم بود گفت: یخورد و با اشاره به مبل وانیداخل ل یاز شربت آلبالو یقلپ
 «.منم اون جاست لیاون مبل، وسا

 یکه رخساره گفته بود گذاشتم. سحر نگاه یمبل یکردم، مانتو و شالم رو دراوردم و رو دییحرکت سر تأ با
 .زد یبهم انداخت و لبخند نهدارایخر

 .ادیچه قدر لباست قشنگه، چه قدر هم که بهت م زمیعز یوا-

دخترا وسط سالن مشغول  هیبا بق دهیطور رخساره همراه سپ نیو هم میتشکر کردم. زهره و مر یزدن لبخند با
 دور تر یهم کم نایبودند. م یکوب یرقص و پا

که  یکج صورت ازش گرفتم. همون طور یگرفته بود که با لبخند افهیهم واسم ق یبود و حساب ستادهیما ا از
 .از دستم شکاره یکه حساب دیرس یرخساره گفته بود بنظر م

و ساناز  دهیبودند وسط و مشغول رقص بودند. سپ ختهیر یبار همگ نیاز قبل هم شلوغ تر شده بود و ا سالن
مبل  یام رو گهید یپا یودند. با انداختن پام رومشغول ب یبرادرشون اون وسط با سرمست یهم با دختر ها

 «؟یتو چرا نشست نمیبب پاشو»که سحر به طرفم اومد و با گرفتن دستم گفت: کردمینشسته بودم و تماشا م

 .هم گذاشتم یرو پلک

 .راحت ترم تو برو یجور نیا-

 «.گهید ایاِ ب»گفت: زیکرد و اعتراض آم یاخم
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 ً اون  یحضورم تو لیدل نیرو نداشتم و مهم تر یدل و دماغ عروس یلیدرخواستش رو قبول کردم چرا که خ ناچارا
برام عذاب آور شده بود.  یبود که هنوز هم موفق نشده بودم و انتظار حساب ربدیه دنیفقط و فقط د یعروس

که  یو باز به سمت مبل میکرد یخال روهمراه هم وسط  قهیو بعد از چند دق میدیبا هم رقص یبه اصرار سحر کم
که سحر با نفس  میکرد یرو نگاه م هیو رقص بق میبود ستادهیا ی. کنارمیرو روش گذاشته بودم، برگشت لمیوسا

 «.هم خسته شده ین یکه ن نیکردم، مثل ا یرو ادهیکم ز هیفکر کنم »گفت: یهمراه لبخند ینفس زدن

 .زدم و به شکمش اشاره دادم یزیر یچشمک

 .یمراقب باش شتریب دیبا تیوضع نیبا اآره -

همش  نیب نیدخترا وسط بودند و پسرا هم ا م،یکرد یرو نگاه م هیبق یو رقص و شاد میزد یسحر حرف م با
با  ی. همون طوردندیرقص یهاشون هم که از خدا خواسته با دخترا اون وسط م یدر رفت و آمد بودند، بعض

 یکار کرد یچ»گفت: وششکه ساناز به طرفمون اومد و رو به سحر با گرفتن گ میسحر مشغول حرف زدن بود
 «شو؟یگوش

 :دیتر برد و پرس کیسرش رو نزد دیشن یساناز رو نم یصدا یدرست و حساب یکه به خاطر شلوغ سحر

 ؟یچ دمیجان؟ نشن-

 .تن صداش رو باال تر برد ساناز

 .شارژ واسش یبزن داده به تو گهیم ش،یاومده دنبال گوش ربدیه گمیم-

 .باره گرفت کیداغ شد و استرس سر تا پام رو  هویصورتم  ربدیاسم ه دنیشن با

 :کجاست؟سحر

 .سالن اشاره داد یورود یدر جواب به راهرو ساناز

 کجاست؟ یسالنه، نگفت یجلو-

 داخل؟ ادی:آهان، دادم محال بزنه شارژ فکر کنم باال باشه، حاال چرا نمسحر

! تو ربدیاوه اونم ه»بشدت سرخ و پر رژش گفت: یکرد و در ادامه با جمع و جور کردن لب ها یخنده ا ساناز
 «.داد بچه پرو ریشده، به لباس منم گ یاومدن داخل شاک گهید یکه پسرا نیهم از ا یتازه کل شیشناس یکه م

به  یت. سحر نگاهرف یگفت ته دلم غنج م یکه در موردش م یزد و با هر جمله ا یدر موردش حرف م ساناز
 «.گردم یاالن برم»گفت: یمن کرد و با لبخند

 یتو یِ کردم، سحر گوش یسالن نگاه م یشده بود. به ورود یخال هویرفتند. ته دلم  یهمراه ساناز سمت ورود و
بود، پشت به  ربدیکه اون شخص ه نیزد گرفته بود و مثل ا یکه باهاش حرف م یدستش رو به سمت کس

به پا  ییدلم غوغا ی. تونمیتونستم بب یم واریسر شونه هاش رو از پشت د یبود و فقط نصفه  ستادهیمن ا
همون لحظه بود که  یو تو نمشیتونستم بب یزدند. کاش م یتاب دو دو م یشده بود، چشم هام مشتاقانه و ب

شد  شتری. اضطرابم بادیکردند که داخل ب یبه طرفش رفتند، دستش رو گرفته بودند و اصرار م دهیساناز و سپ
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و باالخره هم موفق شدند.  ارنشیخواستند داخل ب یاصرار م بابود که  دهیساناز و سپ یو چشم هام به دست ها
پر  یبا اخم ها م،یاز هم نداشت یادیز یکرد وارد سالن شد. فاصله  یو ساناز بحث م دهیکه با سپ یهمون طور

سرش رو باال گرفت. خنده از لب هاش  یون موقع به طور اتفاقداد و هم یتذکر م دهیخنده اش به ساناز و سپ
 .جاخورده داد یخودش رو به حالت یو جا دیپر کش دنمیبا د

باره سست شدند؛  کیشده بودم؛ دست و پاهام  رهیاورد. بهش خ یام فشار م نهیس یبشدت به قفسه  قلبم
شده  رهیاز حال برم. اون هم بهم خ دمیترس یمبل گذاشتم و محکم چنگش زدم چون م یدسته  یدستم رو رو

که  دیکش رونیو ساناز ب دهیسپ ی. دستش رو با حالت مسخش از دست هادیچشم هام لغز یبود، اشک تو
رقص برگشتند. سحر  ستیرو زمزمه کرد به پ یزیسحر کنار گوششون چ یشدند و وقت الشیخ یباالخره ب

که عضالت  یرنگ دیسف رهنیکردم؛ پ یاش م یبررس یاشک یبود. با همون چشم ها ستادهیهمچنان کنارش ا
 یهم رنگش، حساب یکراوت ساده  ارنگ و اسپرت که ب یمشک یا قهیبدنش رو پوشونده بود و جل ی کهیچند ت

 یکننده شده بود. موها رهیخ یاندامش رو قشنگ تر کرده بود. چشم برداشتن ازش سخت بود چرا که حساب
 ونهیکرد؛ م یاومد. ناباورانه نگاهم م یبهش م شیحالت داده بود و چه قدر که ر یرنگش رو هم به سمت ییخرما

 ...هم ثابت شده بودند یتاب رو یدو نگاه ب اهویو ه یاون همه شلوغ

که به  یشیو اشکم با اون همه آرا رهینگ امهیکردم که گر یقورت دادم، فقط خدا خدا م یدهنم رو به سخت آب
چشم هام رد شدند؛  یاز جلو یلمیخاطراتِ قبل رفتنش مثل ف یدل تو دلم نبود و همه . زهیصورت داشتم فرو نر

 !...زیخنده دارمون، همه چ یها یهاش، لجباز یباز وونهیدعواهامون، د

 یهم اون ذهن آشفته فراموش یکنم و تا حدود رونشیتونسته باشم از ذهنم ب دیکردم شا یخودم فکر م با
هاش رو فراموش  زیبرده بودم؛ چرا که آدم عز ادیباره از  کیرو  زیهمه کس و همه چ دنشیگرفته بود اما با د

 !کنه یعادت م دنشونیکنه، فقط به ند ینم

که  دمیکش یزد. سحر به طرفم اومد. نفس یچنگ م یقرار یکه مبل رو با ب یکردم و دست یبهش نگاه م هنوز
 «.ایب»گفت: ینددستش گرفت و با لبخ یشدن بهم دستم رو تو کیبا نزد

 :لب زدم یکردم که باز حرفش رو تکرار کرد. آب دهنم رو همچنان با اضطراب فرو دادم و به سخت نگاهش

 ک... کجا؟-

 «.شه سحر ینه، ن... نم»مشوش گفتم: یاشاره داد که با حرکت سرم و حال ربدیحرفم به ه نیا با

 .نگاهم کرد ملتمس

 .کنم یخواهش م-

 «!هیمامانم، ب... بق»گفتم: یبه دور و ورم انداختم و با همون اضطراب و نگران ینگاه

هم که هم مشغولن، تازه  ایور نیمامانت که اون ور سالنه ا»گفت: میمال یرو محکم تر گرفت و با لبخند دستم
نباشه ساناز  جا نیکه محال ا نیا یواسه  یکنه حت یبه شما توجه م یک ختهیجا ر نیهمه پسر رو دختر ا نیا

 «.گهید ایب شش،یرو فرستادم سالن پ دهیو سپ
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 .و دنبال خودش کشوند دیکه بخوام مخالفت کنم سحر دستم رو کش نیبودم و قبل از ا ستادهیا مردد

 واریکنار د بی. دست به جدمیکه سرم رو باال گرفتم خودم رو رو به روش د نیو هم ستادیاز حرکت ا سحر
انداخته بود. قلبم  قیعم یو غم توش موج یکالفگ یکه رشته ها ییکرد؛ با چشم ها یبود و نگاهم م ستادهیا

اومد. چه قدر  یبنظر م شوکهدهنم بود، اون هم مثل من  یتو یکیاز اون چشم تو چشم شدن و اون همه نزد
 دهیکه پوش یآن به خودم اومدم و به لباس هیبودم که  رهیرو بهش خ یا قهیبودم. چند دق دارید نیا یکه تشنه 

معذب و خجالت زده ام کرده بود. از شرم و  یاز اندازه باز بود و حساب شیلباسم ب ی قهیبودم نگاه کردم، 
خوش  ییصورتم اورد، آروم و با صدا کیگرفتم که سرش رو نزد نییرو پا رماندازه قرمز شده بودم، س یخجالِت ب

 «.ارنیبگو شالتو واست ب»داغ که ضربان قلبم رو از قبل هم باال تر برده بود کنار گوشم گفت: ییو نفس ها تمیر

صورت پر حرمم بود و  کیاز قبل خجالت بکشم. همچنان سرش نزد شتریبود که ب یحرفش کاف هیهمون  و
ه سمت سحر خود شده بودم. چه قدر که دلتنگش بودم. سرم رو ب یاز خود ب یکه مستم کرده و حساب یعطر

جا قرار داشت  ناو لمیکه وسا یبگم خودش متوجه شده بود و سمت مبل یزیکه چ نیچرخوندم اما قبل از ا
آروم رو به  ربدیرنگم به سمتم اومد. شال رو به طرفم گرفت که ه یبا شال بلند و مشک یا قهیرفت و بعد از دق

 «.اریلباسشم براش ب»سحر گفت:

 .بودم دهیکه چه قدر خجالت کش ین دور شد. واگفت و باز ازمو یباشه ا سحر

. نگاه کردن بهش برام سخت شده دمیکش یشونه هام انداختم و نفس یرو که سحر برام اورده بود رو یشال
سرم رو آروم باال گرفتم، نگاه پر تب و تابش روم ثابت شده بود. لب هاش  قهیبود و باالخره بعد از چند دق

 «؟یخوب»رد و با تر کردن لب هاش آروم گفت:تکون خو یخوش فرمش به نرم

نگاهش کردم که دستش رو به طرف  یتاب یبود و ب دهیتوش خز یمنقلبم که غم و دلتنگ یبغض و چهره  با
که فرو دادن صدا دار و سخِت آب دهنش، گلوش  یمسخ و بستن چشم هاش، در حال یدستم برد و با حالت

 .دستش گرفت و عطش بار لمس کرد یداد، انگشت هام رو آروم تو یرو حرکت م

باال و  یام با خس خس نهیس یزد و قفسه  یشده بود، قلبم تند تند م شیآت یصورتم مثل کوره  جانیه از
لبم  یناباور و تلخ رو یبود. لبخند دهیبا لمس دستم پر کش یشد. پلک باز کرد انگار که تب تند دلتنگ یم نییپا

صورتم رو  یرو یکردم که دستش رو جلو اورد و موها یام، بهش نگاه مچشم ه یاشک تو ینشست؛ با حلقه 
 .قرارم حل کرد ینگاه ب ینگاه تبدارش رو تو یرگیکنار زد و با خ

پر و جوشان  یبه دست مردونه اش که چفت دستم بود اوردم، با لمس کردنش وجودم از لذت و خوش یفشار
اون حال  یما رو تو یکه کس نیتونستم؛ از ا یشد و نم یبغلش کنم اما نم ریدل س هیخواست  یشد، دلم م

رو به اطراف چرخوندم و  رانمدادم و نگاه نگ رونیپر تالطم ب یو دخترا. نفس ناینگران بودم مخصوصاً م نهیبب
 .دو چشم ناباور و پر خشم ثابت موند یرو یورود یهمون لحظه بود که نگاهم جلو

زدن  خیام نشستند و  یشونیپ یکرده بود. قطرات سرد عرق رو دایپ فیخف یترس و اضطراب لب هام لرزش از
 یتو ربدیو پشتم پنهون کردم. درست پشت سر ه دمیکش رونیب ربدیدستم رو از دست ه عیتنم در لحظه. سر
خشکم زده بود.  ییه جورایکردم و  یبهش نگاه م یرگیبود. همچنان با خ ستادهیا ،یورود یچهار چوب، جلو

شده اش گرفت؛  زیر یچرخوند و رد نگاهم رو با چشم ها یکه داشتم چشم یاز حال جیپر تعجب و گ ربدیه
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از  یآشکار که سر تا پاش رو گرفت. اون هم مثل من حساب یهم مشت شد و اضطراب یدست هاش محکم تو
سامان  نیخشمگ یاش خارج شد. چشم ها نهیاز س کبارهیکه  یشوکه شده بود و نفس تند و پرتالطم دنشید

و آب دهن  میبود ستادهیا گهیبهم د رهیبود، خ دهیرو به تنم انداخته بود. رنگ از صورت هر دومون پر یرعشه ا
 ینگاه کردن با چهره ا قهیگرفتند. باالخره بعد از چند دق یحرکت م نییکه مضطرب از گلو به سمت پا ییها

من کرد و با گرفتن مچ و  یرو حواله  یخشم آلودناباور و در همون حال پر خشمش، به طرفمون اومد. نگاه 
 .برداشت یتند یبه سمت پله ها و طبقه باال قدم ها ربدیدست ه دنیکش

خارج شده بود، لبم رو محکم و  امنهیکردم. انگار که قلب از س یشون رو نگاه مو دل نگرون رفتن مضطرب
 !بود دهیفهم یزیاما نکنه چ دمیدندون کش ریز دهیترس

که پلک هام رو خمار  یا جهیزده بودند و سرگ خیفشار  یاسترس رو به جنون بودم؛ دست هام به خاطر افتادگ از
خارج  یبرا قیکه وجودم رو لرزون کرده بود. چند تا نفس عم یزده بود و دلهره ا انهیکرده بود. انگار به فکرم مور

از سحر نبود مثال رفته بود  یچرخوندم خبر یهگاتونستم صبر کنم به اطراف ن ینم دم،یشدن از اون حالم کش
 !ارهیکه لباسم رو ب

مشغول رقص و انجام حرکات  یکه با سرمست یتیجمع یدست چنگ زدم و از ال به ال یلباسم رو تو ی دنباله
سحر شده بودم؛ با فاصله  یروش قرار داشت رسوندم، تازه متوجه  لمیکه وسا یموزون بودند، خودم رو به مبل

 .گرم حرف شده بود یبود و با خانم مسن ستادهیمن ا از یا

باال رفتم. نگران  یبه طبقه  عیسر یلیکه توجهش رو جلب کنم خ نیبدون ا دنشیاز برداشتن مانتوم و پوش بعد
قرار  ربدیگوشم گرفته بود، پشت در اتاق ه یتو ینامنظم و پر تپش که صداش ضوح پر رنگ یو با ضربان قلب

 .گرفتم

نا آرومم کرده بود.  یها حساب وونهیاون لحظه، مثل د یاز حدم تو شیب یِ و دلواپس یاومد، نگران ینم ییصدا
 ی رهیکشنده لب هام رو تر کردم و دستگ یمنتظر موندن پشت در با استرس یجسور شدم و باالخره بعد از کم

 .زدم و داخل رفتم یدر رو چرخوندم، پلک محکم

انداخته بود با  نییکه سرش رو پا یهم در حال ربدیبورش برده بود و ه یموها نیکالفه دستش رو ب سامان
 یبود. جو حاکم بر فضا، حساب ستادهیسامان ا یکمرش قرار داشت، پشت به من، رو به رو یکه رو یدست
 «هان؟ ؟یاومد یچ ی سهتو وا»پر خشم گفت: دنمیحضورم شده بود و با د یبود. سامان تازه متوجه  نیسنگ

قدر  نیتو... تو چت شده؟ چرا ا»تند گفتم:  یینگاهش کردم و با مِن مِن و نفس ها دهیترس ییچشم ها با
 «؟یعصب

 ی قهیکردم،  یسرش رو به طرفم چرخوند. وحشت زده و ناباور نگاهش م ربدیهمون لحظه بود که ه یتو
امان نگاه کردم و با گرفتن دستم راه گرفته بود. به س یکم رنگ یلبش هم خون یلباسش نامرتب بود و از گوشه 

 «سامان؟ یکار کرد یت... تو چ»و شوکه گفتم: دمیکش ینیدهنم ه یجلو

 :دیغر خشمناک

 .ساکت شو سوگند، ساکت شو-
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 :لرزون لب زدم ییصدا با

 .شده ب... به منم بگو یخ... خب چ-

رو  تشیکرد عصبان یم یکه سع یبرگشت و درحال ربدیبه سمت ه یبدون توجه به حرفم با دندون قروچه ا اما
 میبده، ع... عصب حیشنوم توض یخب م»کنترل کنه و آروم باشه با تر کردن لب هاش شمرده شمرده گفت:

 «.خودمو کنترل کنم ف... فقط حرف بزن دمیشم و قول م ینم

که  ید و درحالنگاه کر  ربدیتلخ به ه ی. با لبخنددیچشم ازم گرفت و باز سمت سامان چرخ یبا پلک متأثر ربدیه
 .انگشت لرزونش رو به سمتش گرفت دیلرز یصداش از خشم و بغض م

 ...امکان نداره یدونم، چون، چون ت... تو داداش من یم یکن ینم یکار نیوقت همچ چیوقت، ه چیتو... تو ه-

 کی یو با اون حرفش اشک دیلرز یبود، چونه ام از بغض م دهیفهم ییزایچ هیکه  نیدرست بود مثل ا حدسم
 دهیبر دهیاومد بر یکه به زور باال م یبغض آلودم و نفس یصورتم سر خورد. با صدا یباره و با سرعت رو

 «؟یگیم یچ یفهم یم چیه ،یچ یعنیحرفا  نی... انیسامان ت... تو چت شده ا»گفتم:

 .دگرگون آب دهنش رو فرو داد یو با حال منقلب

 .نیهم حیتوض هیخوام  یجواب م هینکردم فقط... فقط  یفکر چیمن ه-

محکم  یکرد و رو به سامان با لحن یکرد به من نگاه یلبش رو با سر انگشتش پاک م یکه گوشه  یدرحال ربدیه
 «راستشو بگم هوم؟ یخوا یم یعنی»زهر آلود گفت: یو لبخند

 .دیلبش کش یرو دندون

 .کنم اشتباه، ب... بگو یکه فکر م ییزایبگو که چ قت،یحق-

 .مردد لب باز کرد ربدیه

 ...من-

 خوادیشدم، حس کردم م یم وونهیبه من کرد، داشتم د یقبل از خارج شدن حرف از دهنش باز نگاه مشوش اما
 یبکنه م یایوونگیکه د نی. از ادادیرو م یمعن نیمصممش فقط هم یراز دلش رو برمال کنه چرا که نگاه ها

اشک  دنیراه گرفتند. با د صورت یملتمسم رو یپر التماسم بهش چشم دوختم و اشک ها یبا نگاه ها دم،یترس
و با هلش دادنش به عقب  دیاش کوب نهیطاقت با کف دست به س یباره ساکت شد که سامان ب کیهام 

 «؟یگینم یزینکن، پ...پس چرا چ وونهیمنو د»گفت:

 :کردم و با التماس رو به سامان لب زدم مداخله

حرف  میبخشمت، م... ما فقط داشت یوقت نم چیه... ه یبکن یفکر اشتباه ین تو رو خدا بسه، اگه بخواساما-
 .بود شمونیسحر هم پ یحت میزد یم

 .کرد که به خودم جرأ دادم و جلو تر رفتم یبهم نگاه م یعصبان
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 ...چون ستین یکن یکه فکر م یباور کن اون جور-

و  دیشده بودند، زبونه کش یطوفان ییایرنگ و متالطمش که مثل در یآب یچشم ها یاندازه اش از تو یب خشم
 رتیح ربدیکه کرد ه یکردم. با کار ینگاهش م زونیصورتم بود، شوکه و اشک ر یصورتم رو داغ کرد. دستم رو

هم پر خشم  یرو یدنییابه سمتش رفت، با دوندن س تیبا عصبان یزده نگاهش کرد و بعد از لحظه ا
 «؟یکن یکار م یچ یهست چته؟ دار معلوم»گفت:

 :لب زد جشیکه کرده بود شوکه شده بود و با همون حال دگرگون و گ یخودش هم از کار انگار

آخه  ن؟یکن یکنم م... مگه نگفتم پس.... چ... چرا سکوت م یکنم، گفتم که باور م ینم یگ...گفتم که فکر بد-
 ن؟یکن وونهیمنو د نیخوا یچرا م

به تنم افتاد، دستم رو  یکه زد لرزه ا یشد و با داد خشمناک دهیبعد از گفتن اون حرف سمت من کش نگاهش
 :پرخشم باز گوشم رو از حرفش پر کرد یصورتم برداشتم. با همون تن صدا یمثل برق گرفته ها از رو

 سوگند با توام مگه نگفتم هان؟-

 :کردم دییهم تأ یفشردن دندون هام رو ام و دهیهام رو با دست کنار زدم، با حالت ترس اشک

 .ی... گ... گفتیگفت-

بود و  یو عصب نیگرفته بود. سامان همچنان خشمگ ریمچاله شده اش سر به ز یساکت بود و با چهره  ربدیه
زد، ثابت شد و با  یصورت پس م یدستم که اشک هام رو از رو ینگاهش رو یلحظه ا یکه زدم برا یبا حرف

 یچ یعنیتو دستتون  یتراپس... پس اون انگشترا، اون انگش»کرده بود گفت: دایم لرزش پکه از خش ییصدا
 «.حرف بزن، حرف بزن ده؟یم یچه معن نایهان؟ ا

حلقه  هی. درست شبمیتو دستمون نگاه کرد یبه حلقه ها عیبهم سر یجیکه زد، هر دو بعد از نگاه گ یحرف با
 !نیمن بود، همون طرح و همون نگ ی

 !شد یِست اما مگه م یدرست مثل حلقه ها و

 یبگم و چه طور یدونستم چ یجواب دادن اما واقعاً نم یبودم برا یخوردند و به دنبال حرف یهام بهم م لب
کرد و من هم متعجب تر به  یمتعجب و پر پرسش به من نگاه م ربدیکنم. ه حیرو توج بیاون سؤتفاهم عج

شده  زیهمه چ یتازه متوجه  ؛دستم نگاه کردم یتو یگرفتم و به حلقه  دربیاون چشم دوخته بودم. چشم از ه
 !حلقه رو برام گرفته بود نیبودم، قطعاً کار رخساره بود چون اون ا

 :دینال یکه صداش هنوز هم از دورگه شدنش به خاطر خشم، لرزش داشت با عجز و درموندگ سامان

 .نیقدر عذابم ند نیتو رو خدا ا-

 :ادامه داد یبه سخت ربدیمتوحش رو به ه یو چهره ا زیالتماس آم یبا لحن و

 .... بگویبگ یکنم هرچ یباور م قم،یتو بگو، تو بگو داداشم، تو... تو بگو رف ربدیه-
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کار کرده بودم با تنها برادرم،  یمن چ ایاومد، خدا نییصورتم پا یرو اشیمحابا از اون همه درموندگ یب اشک
 !ن حال و روز انداخته بودمشبه او یآخه چه طور

با حرکت سرش و  یا قهیآشفته شده بود باالخره بعد از دق یسامان حساب تیهم که انگا از اون وضع ربدیه
خبر نداشتم  یکیخورم از اون  یگرفتم، قسم م شیوقت پ یلیحلقه رو خ نیباور کن من ا»گفت: شونیپر یحال
 «.دونم یمن یزن یکه ازش حرف م یدونم، به جون خودت قسم، به همون رفاقت ینم یزیو چ

و  دمیو حاال منتظر جواب من بود. آب تلخ دهنم رو سخت بلع دینگاهش سمت من چرخ ربد،یه یحرف ها با
 .کردم یدستم باز نگاه یبه حلقه 

 یباره دستم م نیاول یدا قسم که حترخساره برام گرفته، به خ یعنیحلقه رو من نگرفتم خب... خب  نی... ایا-
آ... آخه  دم،یدونستم ب... باور کن منم االن اون حلقه رو د ینم یزیکنم، سامان به روح آقاجون قسم منم چ

 ؟یهان چه طور یبکن یفکر نیهمچ یتون یم یتو چه طور

اون  دنیکرد. با د یبودند نگاهم م زیلبر دیکه هنوز از ترد ییزد و با چشم ها یموهاش رو چنگ محکم کالفه
لرزون  ییبا دست ها دم،یکش رونیبغل پانچم ب کیکوچ بیج یام رو از تو یگوش تینگاهش با حرص و عصبان

به  عیباشم خواستم که سر زشا یکه بخوام منتظر جواب نیرخساره رو گرفتم و بدون ا یشماره  عیسر یلیخ
 .ادیباال ب یطبقه 

 .دنگاهم کر  یو شاک یعصب

 اد؟یب یچرا بهش گفت-

 .زدم و دلخور نگاهش کردم یتلخ لبخند

 .یخوام از زبون خودش بشنو یهماهنگ نکردم، م گهیبا اونکه د-

 رینگذشت که رخساره باال اومد، متح یلیبه چپ و راست برداشت. خ یزد و دست به کمر چند قدم یمحکم پلک
 :دیپرس جیگ هیبهمون نگاه کرد و بعد از گذشت چند ثان

 شده؟ یچ-

 «.در و ببند»در جوابش گفت: یبا لحن محکم سامان

که با همون  میتر اومد. هر سه ساکت بود کیکم نزد هیبه من کرد و با بستن در  یجینگران و همچنان گ نگاه
 :دیباز پرس ینگران

 شده؟ یچ دیخب بگ-

 :دیبالفاصله ازش پرس یمقدمه ا چیکه کرد سامان بدون ه یسؤال با

 آره؟ ؟یرو که تو دست سوگنده تو براش گرفت یحلقه ا-
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شده بود. ساکت  هیکه تازه متوجه قض نیمثل ا دیدندون هاش کش ریبه من کرد و لبش رو آروم ز ینگاه رخساره
خب آره »مضطرب تکون داد و گفت: ی. سردیباز سؤالش رو پرس یکرد که سامان با زدن تشر ینگاه م ریو متح

 «.من گرفتم

 .ور:قسم بخسامان

 نیکارا؟ شما ها چتون شده؟ سامان ا نیا یچ یعنی»خبره رو به سامان گفت: یب زیکه انگار از همه چ یطور
 «!نه ایسوگند گرفتم  یحلقه رو برا نیمن ا یباال که بفهم نیا یفهمم منو کشوند ینم ه؟یکارا چ

 :توجه به حرف رخساره با حرص لب زد یب

 گفتم؟ یچ یدینشن-

 «.راحت شد التیبجون مامانم من گرفتم خ»اش گفت: یسراسر جد یداد و با چهره  رونیب ینفس

 ینگو اتفاق ربده؟یه یحلقه  هیچرا شب»گرفت و گفت: نییچهره اش بود سرش رو پا یکه تو یظیاخم غل با
 «.کنم یبوده که اصالً باور نم

 یبود، کرد و با لبخند ستادهیسامان ا کیدگرفته نز  یا افهیکالفه بود و با ق یکه حساب ربدیبه ه ینگاه رخساره
 «!یگیچرت و پرت م یتو زده به سرت دار»گفت: یعصب

 :فشرده اش زمزمه کرد یدندون ها یاسمش رو از ال به ال متذکر

 !رخساره-

نبود چون عمداً مثل  یدونم بابا تو هم، آره اتفاق یچه م»معترض در جوابش گفت: یبه جانب و با لحن حق
 «.گرفتم ربدیه یحلقه 

از جوابش جا خورده بودند  یهم حساب ربدیگرد شده و پر استرس بهش نگاه کردم، سامان و ه ییچشم ها با
خب از حلقه اش خوشم اومد، بعدشم که دو »باال پروند و گفت: یکه شونه ا مینگاهش کرد یجیو هر سه با گ

که  یمن هر چ یدون یتو که م ماخودم گرفتم ا یاول فقط برا یعنیخودم و سوگند گرفتم  یتا از همون مدل برا
 یم ،یدون یرو م نایچون اون خواهر منه تو که خوب ا رمیگ یسوگند م یدونه از همونو هم واسه  هی رمیگ یم

 « ...کنه اما یکار رو م نیهم شهیکه سوگندم هم یدون

 :پر تمسخر ادامه داد یلبخند با

 !کارم جواب پس بدم نیبه خاطر ا دیکردم با یاما فکرشم نم-

حرف هاش دروغه و قطعاً  یدونستم همه  یگوشه لبم جا خوش کرد چون م یزیحرف هاش لبخند تمسخر آم از
رو خراب  زیکنه اما همه چ یکرده بود خوب یکه گفته بود، نبود. سع یلیاون حلقه فقط اون دل دنیهدفش از خر

 :کرده بود. سامان عبوس نگاهش کرد

 .رونیبرو ب-

 ...:امارهرخسا
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 :قطع کرد یرو عصب حرفش

 .یبر یتون یم گهید-

 .رفت رونیسامان از اتاق ب یبه خواسته  یا قهیکرد بعد از دق یکه نگران و با نگاه متأثرش نگاهم م یدرحال

پر اضطراب  یا قهیتخت نشست. پنج دق یسرش گذاشته و رو یرفتن رخساره کالفه و مشوش دستش رو رو با
طبقه  یکه تو نیاومد مثل ا یخنده و پچ پچ حرف م یآروم تر شده بود. از پشت در صدا یگذشت اما انگار کم

داخل اتاق  یکس دمیترس یهم نگران شده بودم؛ چرا که م یشروع شده بود که حساب یباال هم رفت و آمد ی
از سامان نداشت،  یاون هم حال و روزش دست کمنگاه کردم که  ربدیمحال. به ه یحت ایو  دهیساناز، سپ اد،یب

 واریاش انداخته بود به د گهید یپا یشلوارش فرو کرده بود و پاش رو رو بیج یکه دست هاش رو تو یدر حال
موهاش  یکه تو یبالالخره سامان از جاش بلند شد، با دست شیپر تشو یقیزده بود. بعد از گذشت دقا کهیت

ه... »کمرش قرار داشت کالفه اتاق رو قدم زد و با لحن سرزنشگرش گفت: یه روک اشگهیبرده بود و دست د
 « ...خواستم اما یخواستم حرفشو باور کنم، نم ینم ه،یعوض ینایاون م ریهمش تقص

چ...  ،ییتو کجا دمیکه ازش پرس یو... وقت»با حال ناآروم و متوحشش گفت: ربدیو رو به ه ستادیحرکت ا از
 « ...گفت که واقعاً شوکه ام کرد... بعدشم که شما رو اون جا کنار هم یزیچ

شد. حرف زدن  دهیبه سمت من کش نشیو غمگ مونیپرتالطم حرفش رو خورد. نگاه پش یفوت کردن نفس با
 .براش سخت شده بود یحساب

 ...نکردم سوگند، ب... باور کن، من فقط یمن... من فکر-

چم شد، خدا لعنتش کن اصالً  هوی دمینفهم»اش گفت: یشونیپ یرو یضربه ا زد و با یا یمحکم و عصب پلک
 «!حرفو زد نیچرا ا

 !سبک مغز و احمق بود یاون ماجراها فقط به خاطر اون دختره  یهمه  یعنیخوردم،  کهی نایاسم م دنیشن با

هم  یکه با فشار رو ییبودم، از شدت خشم قرمز شده بودم و دندون ها نیو خشمگ یقدر که ازش عصبان چه
 !کار نکرده رو یکرده بود؛ تالف یقرار گرفتند. باالخره تالف

به سمت سامان  واریاز د اشکهیکه از خشم قرمز شده بود با گرفتن ت یبعد از اون همه سکوت درحال ربدهمیه
حلقه  نیتو ادرد »گفت: تیبا عصبان ختهیآم یداد با حرص یانگشتش رو نشون م یکه حلقه تو یرفت و در حال

 «.یخواستم باهات صادق باشم اما تو نخواست یاس آره؟ م... م

بودم پس همون لحظه و با اون حالت مصممش  دهیدو پهلو بود و فقط من بودم که منظورش رو فهم حرفش
و  یتلخ زد، با دلخور یکه اشک هام جواب داده بودند. لبخند نیرو بهش بگه اما مثل ا زیقصد داشت همه چ

 :صورتش چشم دوخت یکوبنده و پر شماتت تو یلحن

حلقه ست کنم؟ آره  میرفق نیقدر آشغالم که با خواهر تو، با خواهر بهتر نیا یعنی ؟یخوت فکر کرد شیپ یچ-
 شرف باشم؟ یتونم ب یقدر م نیقدر پستم؟ ا نیا



 

 
859 

رو که تو دستش  یحلقه ا تیبا همون عصبان ربدینگاهش رو گرفت که ه یزد و با شرمندگ یمتأثر پلک سامان
لحظه  هیو به طرف در رفت اما  دیکش یپرت کرد. نفس بلند و تند یگوشه  دیکش رونیانگشتش ب یبود از تو

نشست.  نیزم یصورتش آروم رو یحالت درد تو دنیچیو پ یاقهیگرفت و بعد از دق واریدستش رو به د ستاد،یا
 عیسر دیرو د ربدیکه سرش رو باال گرفت و حال ه نیکه دوباره معده اش درد گرفته بود. سامان هم نیمثل ا

 .داد یهم فشار م یکردم. دندون هاش رو از درد رو یبه سمتش رفت. نگران و دلواپس نگاهش م

 «تو؟ یچت شد داداشم؟ خوب ربدیه»دل نگرون با نشستن جلوش، گفت: سامان

ببخش  ربدیه»به چپ و راست گفت: یامان باز با سرزنش کردن خودش و تکون دادن سربا درد زد که س یپلک
 «.خواستم بهت شک کنم منو ببخش داداشم یبشه، نم یجور نیخواستم ا ینم

 یام م وونهیاون حال داشت د یتو دنشی. ددیچیصورتش پ یبا سرخ و دگرگون شدنش، باز تو یدرد لعنت اون
تونستم با  یزدم اما نم یدست محکم چنگ م یاز اندازه لباسم رو تو شیب یا یمشوش و نگران یکرد، با حال

 .کردم یفقط خود خور یکنار ستادنیحضور سامان به طرفش برم و با ا

 «هان؟ مارستان؟یب میبر یخوا یم... م»نگران تر از قبل گفت: سامان

 «.ستینه الزم ن»در جواب گفت: یفیضع یباصدا

خواستم باور کنم به خدا  یشد، گفتم که.... من... من نم یچ دمیخوام خودمم نفهم ی:واقعاً معذرت مسامان
 ...خواستم فقط ینم

 یو صورتش تو دیچیپ یکه همچنان از درد به خودش م یدرحال ربدیگرفتن سرش فرو داد. ه نییرو با پا حرفش
ً  ،نیشه تنهام بذار یم»هم قرار دادن پلک هاش گفت: یهم مچاله شده بود با رو  «.لطفا

 .و لباسم رو محکم تر از قبل چنگ زدم دمیکش شیاشک دندونم رو به ن زشیاز ر یریجلوگ یبرا

 .یستی:اما تو خوب نسامان

. ارهیکشو براش ب یکنار تختش خواست که قرصش رو از تو زیگفت و با اشاره به م یجواب سامان خوبم در
رو برداشتم و  زیم یرو وانِ یبرم. ل رونیاوردن آب از اتاق ب یبود و سامان ازم خواست برا یخال زیم یپارچ رو

شلوغ بود.  یحساب نییو پا دیرس ینمخارج شدم. همچنان صدا به صدا  رونیاز اتاق ب یبالفاصله با دستپاچگ
 یبرم چون ممکن بود متوجه  نییتونستم پا یزدند نم یبودند و حرف م ستادهیپله ها ا نییپا دهیسحر و سپ

آب رو باز  ریبود رفتم. ش یاتاق عمه و عمو مهد یکه انتها یبهداشت شیمنظور سمت سرو نید، به ابشن یزیچ
 نییکه از لرزش دست هام، آب داخلش باال و پا وانیل ریکردم. دستم رو ز ررو از آب پ وانیکردم و بالفاصله ل

 رونیرسوندم. همون لحظ بود که سامان در اتاق رو باز کرد و ب ربدیاتاق ه یگرفتم و خودم رو جلو دیپر یم
 شم،با ششیخواد پ ینم یتنها باشه حت خوادیم»تلخ گفت: یاومد. نگاه شرمنده اش رو ازم گرفت و با لبخند

 «.حقم داره

 .اش گذاشت یشونیپ یرو یدستش رو با آشفتگ و

 ...کار کردم، سوگند منو ب... ببخش یمن چ-
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و حرف با حال مغموم و سرگشته اش سمت پله ها رفت. با رفتن سامان بالفاصله داخل اتاق رفتم. با گفتن ا و
هم گذاشتم و  یداده بود. در رو رو هیتک واریبه د ن،یزم یپاش رو هیچشم هاش رو بسته بود و با دراز کردن 

صداش کردم، پلک از هم باز کرد.  مرو به سمتش گرفتم و آرو وانینشستم. ل نیزم یسمتش رفتم، کنارش رو
 نیی. سرم رو پادیدستش بود سر کش یکه تو یرو ازم گرفت. آب رو همراه با قرص وانیخمار بهم کرد و ل ینگاه

 «.حلقه خبر نداشتم یخوام، باور کن من از ماجرا یمعذرت م»لرزون گفتم: یگرفتم و با چونه ا

 :زد یش زهر خندگذاشت و با شل کردن کروات نیزم یرو رو وانیل

 یزیاشکات مانعم شد، آره تا االن چ ؛یبهش بگم اما بازم از نقطه ضعفم استفاده کرد زویخواستم همه چ یم-
بهت دارم که چه  یگفتم که چه حس یگفتم؛ بهش م یکاش بهش م یاما ا مینبوده دوروغ هم نگفت نمونیب

قلبم بود  یتو یاز درد کاشخوامت سوگند...  یگفتم که چه قدر م یکاش م م،یخواد با هم باش یقدر دلم م
 ...زدمیباهاش حرف م

 :جا به جا شد نیزم یکم رو هیغم زده ام نشست.  یلب ها ونهیم یلبخند

 .خوب یلیخ د،یدون یهم بغض سامان، شما دو تا خوب نقطه ضعف منو م گهیتو از طرف د یطرف اشکا هیاز -

با سوق دادن نگاه تبدارش به  یا قهیلحظه از درد چشم هاش رو بست و بعد از دق هیسر دادم که  ظیغل یآه
جا دور بودم چه قدر برام سخت و زجر  نیچند وقت که از ا نیا یدون ینم»ام گفت: یاشک یسمت چشم ها

فکرو  نیبه بعد هم هم یه جابیاز  یکردم فراموشت کنم.... حت یخواستم و سع یلیخواستم... خ یلیاور بود، خ
 هی... نشد چون فقط و فقط دمتیامشب دوباره د یموفق شدم اما وقت کردمیفکر م یعنیکردم، موفق شدم  یم

 !بود و بس نیتلق

 .زد یپلک پر درد باز

و درمونده  دیکش ریقلبم با هجوم احساسم ت دمتیزدم چون تا باز د یسوگند نشد، من فقط خودمو گول م-
 ...شد

 یلیکار کنم؟ خ یچ دیسوگند من با»ساکت بودن با عجز گفت: یا قهی. بعد از دقختمیر یاشک م ریبه ز سر
 « ...تو رو داشته باشم هم سامانو چه طور تونمیهم م یناتوان شدم چه طور

لحظه احساس کردم چشم هاش از اشک برق گرفته؛ صورتش رو ازم برگردوند،  هینتونست ادامه بده و  گهید اما
حد درمونده و ناتوان شده بود اون  نیتا ا یعنی دمشید یم یبود که اون جور یبار نیاول نیشد ا یباورم نم

 !یا یبه اون قو یآدم ربد،یهم ه

صورتم  یرو یکردم به درد اومد و اشک مثل شالق یکه عاشقانه پرستش م یمرد یاون لحظه از ناتوان قلبم
 ختمیر یکه اشک م یم برگشت. درحالصورتش به سمت یرو یو دست قیعم ینفس دنیشد. بعد از کش دهیکوب

 .بست روشده بود آروم پاک کردم. از سوزش لبش، چشم هاش  یشالم لبش رو که خون یبا گوشه 

افتاد. دستم رو دراز  نیزم یرو یانداختم که چشمم به حلقه  نیی. سرم رو باز پامیرو ساکت بود یا قهیدق چند
زد و  یکم نگاه کردن حلقه رو سمتش گرفتم که لبخند تلخ هیفرش برش داشتم. بعد از  یکردم و از گوشه 

 «!شه یقدر برام دردسر م نیدونستم ا ینم»گفت:
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 .دستم رو آروم از انگشتم خارج کردم یتو ی حلقه

 ...خواست خوشحالم کنه اما یم الشیدونستم، کار رخساره بود به خ یمنه، اما به خدا نم ریه... همش تقص-

 :رو قطع کرد حرفم

 .اریش ندر -

 .قرار نگاهش کردم یب

 .بزنه یلیکه باعث شدم سامان بهت س نیدردسر فقط به خاطر ا گمیاگه م-

 :دیبا تأثر پرس یزدم که بعد از مکث یفرو دادن بغضم پلک محکم با

 درد داشت؟-

اتاقش، تلخ  یآوردن همون روز تصادف و اون شب تلخ تو ادیمژه ام رو کنار زدم و با به  یاشک رو قطره
 «.نبود شتریکه خوردم دردش ب یایلیس نیمطمئنا از اول»گفتم:

از جاش بلند شد  کبارهیچشم هاش رو بست و بعد از اون  یلحظه ا یبهم نگاه کرد، برا یاون حرفم با دلخور با
بودم.  با اون حرفم ناراحتش کرده یکه حساب نیرفت. مثل ا رونیاز اتاق ب عیسر یلیخ یعصب یو با چهره ا

 .زخم شده بودم ینداشت و نمکِ رو یحماقت و اشتباه هاتم تموم

 شتریازش ب تمیعصبان دنشینشسته بودم که رخساره داخل اتاق اومد. با د نیزم یرو جیگ یبا حالت یطور همون
کرد رو به روم نشست  یدست جمع م یکه لباسش رو تو یدر حال یشد و رو ازش برگردوندم. با شرمندگ

 «.بگم یدونم چ یبشه به خدا نم یجور نیخواستم ا یخوام سوگند نم یذرت ممع»گفت:

 :دیازش گرفته بودم که نگران پرس یبودم و همچنان نگاهم رو با دلخور ساکت

 سامان حرفمو باور کرد؟-

و  ریدلگ یپشت همش، به سمتش گرفتم و با لحن یسؤال کردن ها یا قهیغضب آلودم رو بعد از دق نگاه
 نیکه ممکنه قبل از ا یفکر نکرد نیلحظه به ا هی! ؟یچه طور تونست ؟یکارو کرد نیچرا ا»گفتم: زیسرزنش آم

 «جشن اون حلقه رو دستم کنم! چرا رخساره آخه مگه من ازت خواستم؟

 :بغض ادامه دادم با

بازم  ؟یدید هان؟ اصالً حالشو دهیم یچه معن یلعنت یحلقه ها نیپس ا میبا هم باش میتون یمنو اون نم یوقت-
 .ناراحتش کردم، هم اونو هم سامانو

 .گرفت نییرو تأسف بار پا سرش

بار که اومده  هیکنم،  دایگشتم تا تونستم مثلشو پ یکل یشیاون حلقه خوشحال م دنیکردم با خر یمن فکر م-
 دهیهم ند یلیخوشگل اومد و خ یلینظرم خ یبودمش، تو دهیکنار تخت د ز،یم یاتاقش، داخل کشو یبودم تو

رو  یجواهر فروش ینایتریو ابونیخ یافتادم که با هم تو یروز ادیلحظه  هیدونم چرا  یبودم که دستش کنه، نم
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 ینم یآره عمداً بود ول اد،یخوشت ب دیِست، گفتم... گفتم شا یو زل زدن تو به اون حلقه ها میکرد ینگاه م
 .بشه منو ببخش سوگند یجور نیخواستم ا

 «.نداشتم یگفتم که به خدا قصد بد»کردم که گفت: یدلخور و ناراحت نگاهش م همچنان

 !شد یکه چ یدیاما د-

 یآدما نیزتریاز عز گهید یکیکه از  هیبار نیدوم نی... انیا»گفتم: نمیبغض آلود و لحن غمگ ییدر ادامه با صدا و
 «.خورم یم یلیس... س میزندگ

 «!سامان؟! نه»گفت: یکرد و بعد از لحظه ا یر نگاهم مناباو ییزده و با چشم ها رتیح رخساره

 یو با لبخند دمیکرد. لبم رو با دندون گز یو معذرت خواه ییکه باز شروع به دلجو دمیکش یظیپر درد و غل آه
 میبا هم باش میتون یوقت نم چیه گهیوقت.... د چیمنو اون ه دمیامشب فهم هیچ یدون یم»گفتم: نیزهراگ

 « ...تونم احساسمو بهش بگم و یکردم امشب م یشه، فکر م ینم

حلقه ها باز  نیفقط به خاطر ا یعنی نمینگو، بب یجور نیسوگند ا»حرفم رو فرو دادم که گفت: یپلک محکم با
 «بود؟ دهیتون کرد اصالً از کجا دخواست

 :اون اتفاق ها فقط و فقط اون بود. پر حرص لب زدم یافتادم، مقصر همه  نایم ادیکه زد  یحرف با

 ...کرد یکرد بد هم تالف یباالخره کار خودشو کرد، تالف یعوض ینایاون م-

 :باز نگاهم کرد یدهن با

 .ضهیرسم، به خدا که مر یکثافت، حسابشو م یدونه؟ اوف دختره  یم یعنی-

 یکرده البته هنوز هم نم کیتحر یکه سامانو اون جور هدونیم یزیچ هیبده اما البد  یلیباشه که خ دهیاگه فهم-
ً یدونم دق  .وردیبه زبون هم ن یسامان حت یگفته ول یبه سامان چ قا

کار نکرده  یگفت تالف یکف دستش، راستش وقت ذارمیحسابشم م ارم،یماجرا رو در م ینگران نباش ته و تو-
 !بکنه یکار احمقانه ا نیدونستم ممکنه همچ یباور نکردم نم ارهیرو سرمون در م

 :حس نگاهش کردم یب

 یم یزیچ نیکشش بدم فقط بب خوامیرو ندارم، نم یزیچ یحوصله  گهیباهاش نداشته باش چون د ینه، کار-
 .نینه هم ایدونه 

 .هم گذاشت یدندون رو تیحرص و عصبان با

 .نداشته باش یدختره، تو کار نیآدم بشه ا دیبا نه

 سراغ منو نگرفت؟ یکس نییاون پا نمیبب-

 :تکون داد یسر
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و فکر کرده  یربدیه شیآخه سحر گفت پ چوندمشونیپ یجور هیاما  دهیکه سپ نیمامانت و ا یچرا دو سه بار-
 .هم خوشحال بود یکل چارهیباال، ب ادین یمواظب بود که کس نیهم یبرا نیباال با هم حرف بزن نیبود اومد

 یدرست و حساب ی! هه... حتمیحرف بزن»گفتم: یکرد گذاشتم و با زهر خند یدرد م یسرم که حساب یرو یدست
گرمش لمس کرد نتونستم با تمام وجود از اون  یدستا یدستمو تو یوقت یرفع کنم، ح... حت ومینتونستم دلتنگ

 «؟یفهم یم رخساره دمیترس نهیما رو بب یکه کس نیاز ا دم،یترس یحس لذت ببرم چون همش م

 .پلک زدم و بغض فرو دادم یعجز و درموندگ با

که دوست  ویتونم دست کس ینم هیدوست داشتن با ترس و لرز خسته شدم آخه چرا منم مثل بق نیمن از ا-
 بغلش کنم چرا رخساره چرا؟ یو حت رمیبگ یترس چیدارم بدون ه

 .که زدم ناراحت و متأثر بغلم کرد ییحرف ها با

بازم ببخش منو،  زم،یکار کنم خواهر عز یدونم برات چ یبه ضررت تموم شد نم یکردم کمک کنم ول یمن سع-
 .کشم یازت خجالت م یلیخ

 .دادم رونیب یآلود نفس بغض

 .نکن تیخودتو اذ گهید ست،یمهم ن-

 بتیغ نیمتوجه ا یوقت کس هی نییپا میپاشو سوگند، پاشو بر»گفت: یا قهیرو ازم جدا کرد و بعد از دق خودش
 «.شه یم اتیطوالن

 یبشه، تنها کار یزیمتوجه چ یخوام کس یگام آخه نم یرسم و م یم شمیکم به سر و وضع آرا هیباشه تو برو -
 یچهره  هیبرام؛ قاب کردن  هیجشن حفظ ظاهر کنم که مطمئناً کار سخت انیکه تا پا نهیتونم بکنم ا یکه م

 !نیصورت غمگ نیا یخوشحال رو

 «.ایزود ب»و با لحن ناراحتش گفت: دیبازوم کش یرو رو دستش

 کم به هیاز رفتن رخساره  بعد

حوصله تر شده بودم و ذهنم  یرفتم. از قبل هم ب نییو بعدش هم پا دمیو اون سر و وضع آشفته ام رس خودم
که سامان بهم زده  یلیبه س یبود، هنوز هم نتونسته بودم اون اتفاق رو هضم کنم و وقت ختهیبهم ر یحساب
بودم  ستادهیو مشوش ا شونیپر یل. کنار پله ها با حادیچسب یگلوم رو م خیباره ب کیکرد بغض  یکر مبود ف

 کمیکه نزد نیاومد. هم یبود به طرفم م انیصورتش نما یکه تو یا یو نگران یسحر شدم، با آشفتگ یکه متوجه 
 :دمیپرسشگرانه از اون حالتش پرس دیرس

 ؟یقدر مضطرب نیشده چرا ا یچ-

شدم،  یمتوجه صحبتش نم یبلند بود درست و حساب کیموز یرو زمزمه کرد اما صدا ییها زیلب زد و چ یبار دو
 «شد اصالً؟ یچ ن؟یگفت یچ ربدیبا ه گمیم»گفت: یلب هاش بردم که با همون نگران کیسرم رو نزد
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و سمت پله ها  دیدستم رو کش تیجمع ونیاز م یاش نگاهش کردم که با کالفگ یتعجب از پرسش و نگران با
شه درست درست  یشلوغه نم یلیجا خ نیا»پله گفت: کی یرو ستادنشیرو باال رفت و با ا یبرد، چند پله ا

 «.حرف زد

 :لب زدم محکم

 زده؟ یحرف ربدیشده ه یزیچ نمیبب-

 .داد رونینفسش رو ب کالفه

 !تموم شده و رابطه تون درست شده گهیشد آخه؟ من فکر کردم د یسوگند باز چ-

 :دمیپرس نگران

 گه؟یشده بگو د یسحر چ-

 !شد؟ یچ هوی:تو بگو اون باال سحر

 دونست و ینم یزیکه چ نیا مثل

 د،یسامان ما رو د میهم بود شیهمون موقع که پ»متأثر گفتم: یهم و حالت یبا فشردن لب هام رو یاز مکث بعد
 یخوب یشده بود خب.... سحر باال اتفاقا یازمون عصبان یلیگفته بود که اون هم خ ییزایچ هیبهش  نایم یعنی
 «.فتادین

 « ...نیهم یپس واسه  یوا»زد و گفت: یاون حرفم پلک محکم با

 .حرفش رو خورد یعصب یبا فشردن لب هاش با حالت و

 «شده نکنه باز دعواشون شده؟ یزیسحر چ»گفتم: دهیترس

 :رو زمزمه کرد ربدینگران و مضطربش نگاهم کرد و اسم ه یچشم ها با

 ...ربدیه-

 .دمیدهنم رو مضطرب بلع بذاق

 ؟یچ ربدیه...ه-

 «.بدم حیتونم توض یجا نم نیا ایبا من ب»به اطراف کرد و با گرفتن دستم گفت: یاون سؤالم نگاه با

 .میدیرس اطیو به ح میشلوغ و پر رفت و آمد گذر کرد یاز راهرو م،یاومد نییپله ها پا از

 ختهیهم وسط ر یاعده اط،یح کِ یتار یدر فضا یرنگ یهمچنان مشغول خوندن بود و با رقص نورها یج ید
 دنیچیبزرگ با پ یضرب دار خواننده و باند ها یسوت و هورا مشغول رقص بودند. صدا دنیبودند و با زدن و کش

 یکردند. لحظه ا یوارد م سترسبهم ا یقرار ترم کرده بودند و و حساب یسرم از قبل هم متوحش تر و ب یتو
 «سحر؟ یکن ینگرانم م یشده دار یچ میریکجا م»که گفتم: ستادیا
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درخت  یرو از ال به ال اطیح یو دنبال خودش راه به انداخت. نصفه  دیباز دستم رو کش یحرف چیبدون ه اما
قسمت از خونه رو . تا حاال اون میدیرس یپشت اطیکه به ح نیتا ا میگذروند السیگ یبلند و پر شاخه  یها
بود و  شهیکه تا نصفه ش یدر چوب با ینکرده بودم؛ اتاقک اطیح یتو یهم گشت و گذار یلیبودم البته خ دهیند

 :دمیرو بهش باز پرس زیدلهره انگ یقرار داشت توجه ام رو جلب کرد. با اضطراب اطیح یانتها

 .یشده؟ تو رو خدا بگو مردم از نگران یچ ربدیبگو ه یزیچ هیسحر -

خواستم داخل برم که دستش رو جلوم  ی. ممیبهم کرد به اتاقک اشاره داد که به سمتش قدم برداشت ینگاه
اومد  یازش م ییبه داخل اتاق که صدا ها یشده بودم. نگاه جیاز رفتار هاش گ یگرفت و مانع شد. حساب

جا منتظر  نیرو هم یا قهیقد دممکنه بد بشه چن یایهم داخلن تو ب یآقا محسن و مرتض»انداخت و آروم گفت:
 «.بمون

تر رفتم و از پشت  کیشدم، با داخل رفتن سحر نزد یحرف هاش نم یخودش داخل رفت. اصالً متوجه  و
گرفت؛  یلحظه خشکم زد و قلبم کوبش مضطرب و تند هی یزدم. برا دیداخل رو د فینسبتاً کث یها شهیش
شده بودند.  جمعطور عمو محسن دورش  نیو هم یو مرتض نیبود و حس دهیسبز رنگ دراز کش یمبل یرو ربدیه

جا  نیا»من پر تعجب گفت: دنیگفت که بالفاصله به سمت در اومد. در باز شد و با د نیبه حس یزیسحر چ
 «؟یچرا اومد ؟یکن یکار م یچ

 :دمیلرزون پرس یبود و با چونه ا دهیاز صورتم پر رنگ

 .نیشده چشه هان؟ تو رو خدا بگو چش شده حس یچ... چ نیحس-

 «.خورده یادیز یعنیکم مسته،  هیفقط  یچیه»به داخل انداخت و با لحن آرومش گفت: ینگاه

 :لب زدم ناباور

 !؟**یدنینوش-

 .دیدور دهنش کش یدست

دفعه  نیا نتتیجا بب نیو ا ادیشده برو، اگه ب یکرد چ فیتعر ربدیجا برو ممکنه سامان برگرده، ه نیسوگند از ا-
 .یبد حیبراش توض یتون ینم گهید

 مگه کجا رفته؟-

با  گهیاونه د ریگفت همش تقص یکرد و م یمدام خودشو سرزنش م ختیبهم ر یلیخ دید ربدویحال ه یوقت
 ...نا آروم بود آخ یلیکم راه بره خ هیکوچه  یکه داشت رفت تو یشونیاون حال پر

باز داخل رو  شهیداخل رفت. از پشت ش عیسر یلیعمو محسن صداش زد و خحرفش تموم نشده بود که  هنوز
کرد. ترس تموم وجودم رو گرفته بود و از  یزد و صداش م یم ربدیگوش ه ینگاه کردم؛ عمو محسن مرتب تو

کرد و  نیبه حس ور یبلند یو صدا تیشدم. عمو محسن با عصبان یم وونهیاون حال داشتم د یتو دنشید
 «احمق؟ یپسره  یچه وضع نیهان؟ ا دمیاجازه نم ینکن تیمگه بهت نگفتم اگه رعا»گفت:
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 نیمنه که ا ریتقص میواال ما مثل آدم خورد»و گرفته گفت: یعصب یدستش رو به کمر زد و با چهره ا نیحس
 «!دهیرو سر کش شهینصف ش شعوریب

ً  مارستانیب نشیببر دیبا»گفت: یکه کنار مبل نشسته بود با نگران یدر حال سحر  «.آقا محسن لطفا

زدم. چند  یم زیر یشن ها یپر استرس که با پا رو ییبودم و ضربه ها ستادهیو نگران پشت در ا دستپاچه
و بعد از اون هم به سمت  دمینشن یگفت که درست و حساب یبه مرتض یزیرو حرف زدند که عمو چ یا قهیدق

لباسم رو جمع  یدنباله  یتضرسوندم. با رفتن عمو و مر  واریخودم رو پشت د عیسر یلیدر قدم برداشتند که خ
بلند سقوط نکنم، به سمت اتاقک رفتم  یکه با اون پاشنه ها نیا یبرا ن،یزم یرو یمحکم یکردم و با قدم ها

ود مال لباس که معلوم ب یطور جعبه ها نیکه نسبتاً هم نو بودند و هم یچوب لیو داخل شدم؛ پر بود از وسا
 «!که یهنوز نرفت»متعجب گفت: دنمیبا د نیزدند. حس یحرف م گهیبا هم د نی. سحر و حسکهیبوت

 :دمیپرس مهیطرفشون رفتم و سراس به

 چه طوره؟ نیحس-

از صبح تا حاال چه چرت  یدونیجا ببر نم نیسحر خانم لطفاً سوگندو از ا»بهم نگاه کرد و رو سحر گفت: یشاک
 «.ببرش نذار اوضاع بدتر بشه گه،یم یزیچ هی یبابا و مرتض یوقت جلو هیگفته  ییو پرتا

دست سحر رو محکم فشردم که  ینکردم. از نگران یکرد و دستم رو گرفت اما حرکت دییبا حرکت سر تأ سحر
 یرمق شد، عموت و مرتض یب هویفقط، از بس حرف زد *حالش خرابه ستین یزیکم آروم باش، چ هی»گفت:

 «.نگران نباش مارستانیکه ببرنش ب یدر پشت یجلو ارنیب نویرفتن ماش

 یپلک ها نیشده بود. چشم هاش بسته بود و با د ریصورتم سراز یاراده رو یکه ب یکردم و اشک یم نگاهش
اندازه لرزه به تنم انداخت و مثل  یب یسرم خراب شد، ترس و وحشت یباره رو کی ایهم افتاده اش دن یرو
بزرگش دادم اما  یبه جثه  یدستم گرفتم و تکون یلباسش رو تو ی قهیرفتم،  نیسمت حس کبارهیها  وونهید

پ... پس چرا چشماشو »کرده بود گفتم: دایکه از ترس لرزش پ یهم جا به جاش نکرد، با اشک و چونه ا یقدم
 «.تو رو خدا بگو چشماشو باز کنه نیبشه ح... حس شیزینکنه چ ن،یکنه حس یباز نم

 شیزیسوگند چته تو آروم باش گفتم چ»هم گذاشت و با جدا کردنم از خودش گفت: یرو یناراحت پلک نیحس
 «.دلم زیآروم باش عز اد،یم یکیبسه االن  ستین

 «.سوگند بسه خوبه، منو هم نترسون»هم به طرفگ اومد و با گذاشتن دستش دور کمرم گفت: سحر

 نشیخمار و سنگ یمبل خورد و چشم ها یرو یظه بود که تکونهمون لح یو تو دمیکش ربدینگاهم رو سمت ه باز
دستش  دنیرو از هم باز کرد. سحر با رها کردن دستش از دور کمرم سمتش رفت، جلوش نشست و با کش

 «؟یشنو یصدامو م ،یدلم خوب زیجان عز ربدیه»اش گفت:آشفته یموها یرو

 یلب ها هیگر ونهیم ی. لبخندمیبر رونیاز اتاق ب یخواست که قبل از اومدن عمو و مرتض یهمچنان م نیحس
چشم  یتو یپوستش حساب یدگیلرزونم رو کش داد. سمتش رفتم و کنار سحر، رو به روش نشستم. رنگ پر

شد و حالت  یاش خارج م ینیخوردند؛ نفس هاش نامنظم از ب یکبودش که آروم آروم بهم م یزد و لب ها یم
 یسرخ یرنگش رو که رگه ها یقهوه ا یبزنه. چشم ها یرمق یب ییلک هاباعث شده بود پ اشیخواب آلودگ
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سر  ونهیمنقطع م ییو با جمله ها دیبر دهیبر دنمیلبش نقش بست و با د یرو یبهم دوخت، لبخند محو **
 .شروع به حرف زدن کرد**خوش 

 ....... اومدیدی...اِ اومد... د... دیاومد-

 « ...گفتم که... دو...ست... دارم... نگف...ت... تم»دهن فرو داد و باز با همون حال گفت: آب

 :و ملتمس لب زدم زونیدستم گرفتم و اشک ر یسردش رو تو دست

 .کنم ینکن تو رو خدا پاشو، پاشو التماست م یجور نیبا خودت ا ربدیه-

 :باز زمزمه کرد **یا تکون دادن دستش با حالتو ب یاراد ریغ ییزد با خنده ها یکه خمار پلک م یدرحال

 ...دوست دارم... دو-

 :طاقت به سمتمون اومد یب نیکه محو شد. حس یبهش دست داد و لبخند یحالت خواب آلودگ باز

برو از  ومدنیپس تا ن ادیسامان ب یحت ایپس پاشو، االن که بابا  یکه دردسر درست کن یخوایسوگند پاشو نم-
 .نگه یزیاونا چ یه خدا به زور ساکتش کردم که جلوجا برو، ب نیا

 «.نهیبلند شو حق با حس»کردم که سحر بازوم رو گرفت و گفت: یآلود نگاهش م اشک

 .سحر ستیاما اون.... اون حالش خوب ن-

 .دمیبهت خبر م میکه اومد مارستانی:سوگند جان شما برو، از بنیحس

ً  نیپس مواظبش باش حس»بود با لحن ملتمسم گفتم: ربدیکه نگاهم به ه یحال در  «.لطفا

 :زد یمطمئن پلک

 .ومدهین یسحر خانوم لطفاً ببرش تا کس د،یباشه حاال بر-

*** 

ً یتقر آروم  یداد. از نگران یاش رو جواب نم یهم که گوش نیخبر بودم، حس یشد که ازش ب یم یساعت کی با
دوخته بودم که همون موقع سحر به سمتم اومد. بالفاصله ازش ام چشم  یگوش یو قرار نداشتم و به صفحه 

شست شو دادن االنم  شوازنگ زد گفت خوبه معده نیحس»که آروم تو گوشم گفت: دمیپرس ربدیدر مورد ه
 «.دهیکم دراز کش هیو  نیاتاق پشت یکه اومدن، گفت تو شهیم یا قهیدق ستیب

 :دمیمطمئن پرس نا

 واقعاً؟-

 «.مشینیبب میخب پس بر»گفت که بالفاصله گفتم: یا آره

 .انگشت هاش گرفت نیدستم رو سفت ب مچ

 .نکن خدا رو شکر که خوبه تیقدر خودتو اذ نیا ششه،یشه چون سامانم پ ینم-
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 .دمیکش یآسوده ا نفس

 .باهاش حرف بزنم دیسحر کاش بتونم باهاش حرف بزنم چون بازم ناراحتش کردم با-

خود  یجور نیکه ا نیا یهست گفتم که خوبه نگران نباش حاال هم به جا یشه سامان هست، مرتض یاالن نم-
شب مونو  ششون،یپ میبر ایسالن نشستن ب یهم اومدن، باال دیکم خوش بگذرون سارا و مج هی یکن یخور

 .نیاز ا شتریب میخرابش نکن

به سارا  کی. بعد از تبرمیبه سالن باال رفت گهیراحت شده بود با هم د یکم المیکه خ یتکون دادم و در حال یسر
 دیلباس تور سف یرقص دو نفره شون شدم. سارا تو یمشغول تماشا هینشستم و مثل بق یمبل یرو دیو مج

 دندیرقص یشده بود. وسط سالن م یو واقعاً هم عروس خوشگل دیدرخش یمجلس م ونهیم یحساب رشیرنگ حر
 ییجورا هیکردند. در طول جشن  یم یهمراه غیبزرگ همراه با دست و ج یهم دورشون با زدن حلقه ا هیو بق

 یو کم ارمیخودم ن یکردم به رو یم یسع هیبق یحال جلو نیحوصله اما با ا یهم ب یساکت و آروم بودم، حساب
 .صورتم زدم یرو ندهاز خ یمنظور باز ماسک نیخو دار باشم به ا

 .عوض کنه یکرد حال و هوام رو کم یم یوسط مجلسِ رقص سع دنمیستن حالم مدام با کشهم با دون سحر

هوا  یرو یبود و فقط با گفتن جمله ا دهیاز ماجرا نفهم یزیچ نایم ایبودم گو دهیهم که از رخساره شن یطور اون
که سامان  یو با سراغ دهیرو کنار هم د ربدیهم من و ه یوقت ره،یخواسته حال من رو بگ یکردن م یتالف یبرا

 یبا هم م میدار ربدیلج بهش گفته که من و ه یومعنادار از ر یو با لحن یگرفته، در جواب با بدجنس ربدیاز ه
 نایاز خجالتش در اومده بود که م دیو تهد راهیبد و ب یالبته رخساره هم با کل ،ییحرف ها نیهمچ هیو  میرقص

داره که من و  یحاال چه اشکال"جمله که  نیفش نداشته و با گفتن ااز حر  یهم حق به جانب گفته بود منظور
 .جور مزخرفات خودش رو تبرئه کرده بود نیو از ا "میبا هم برقص ربدیه

هم نتونستم  یدرست و حساب یو حت دیچیشکم و پهلوم پ هیناح یتو کبارهیو  یبیخوردن شام درد عج موقع
 .بخورم یزیچ

اومد. سحر که متوجه  یبار به سراغم م کی قهیبودم که چند دق یدرد ریاز شب گذشته بود و همچنان درگ یپاس
به خاطر عادت ماهانه  نمیبب»آروم گفت: ذاشتیم زیم یشربتش رو رو وانیکه ل یشده بود در حال هیقض نیا ی

 «ها؟ ستیات ن

 «.زوده ستینه آخه االن وقش ن»گفتم: یمنف یحرکت سرم به نشونه  با

 ...یستی:اگه خوب نسحر

 .رو قطع کردم حرفش

 .رهیو م ادیم یلحظه ا یعنینه اون قدرا هم درد ندارم -

به  یکیرنگ و ش یکه کت و دامن طوس یچشم آب یو ساناز همراه با دختر دهیکه سپ میزد یسحر حرف م با
تر اومدنشون سحر  کیمعروف باشه. با نزد یزدم که همون محال یتن داشت به سمتون اومدند، حدس م

 «.گشتم یشما دخترا دنبالتون م نییکجا»به روشون زد و گفت: یلبخند
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رو  شمونیباال آرا میرفته بود»بودند عقب زد و گفت: ختهیرنگش رو که دور و ورش ر یمشک یموها دهیسپ
 «.میدرست کن

شونه هام، رو به محال  یر با گذاشتن دستش روکه سح مینگاهم به محال همزمان با هم سالم کرد یتالق با
 «.محال جان یدیشن ادیاز دخترا ز فشیسوگند جون که تعر نمیا»گفت:

 .زد و دستش رو به سمتم داراز کرد یخوش رنگ و پر برقش لبخند یبا چشم ها محال

 .خوشبختم سوگند جون-

 .کردم یمن هم اظهار خوشبخت ام،یبر خالف حرف دل یتصنع یرو فشردم و من هم با لبخند دستش

 .طور نیمنم هم-

 .وستندیهم به جمع مون پ میزهره و مر م،یرو با دخترا گرم حرف شد قهیدق چند

کمر و شونه  نیب یزیر یکه تکون ها یخونه صدا انداخت. ساناز در حال یتو کیباز موز ییرایاز شام و پذ بعد
حاال  ؟یندار یتیفعال چیسوگند تو چرا ه گمیم»به من گفت: رو یپر خنده ا یهاش انداخته بود معترض و با لحن

 ینکنه تو هم حامله ا ینیش یگوشه م هیوجه و ووجه کنه، تو چته که مدام  تونهینم یلیسحر حامله ست خ
 «!خواهر؟

شدن دستم توسط  دهیو کش هیمعترض بق یخنده و بعد از اون هم با باال رفتن صدا ریزدن ز یاون حرف همگ با
 .و به ناچار باز باهاشون همراه شدم میوسط مجلس رفت ده،یسپ

 یرنگ ییطال یِ رفتن شده بودند. همراه مامان سمت مبل سلتنط یبود و همه کم کم آماده  انیرو به پا جشن
کم خلوت شدن  هیدورشون شلوغ بود و باالخره بعد از  یحساب م،یروش نشسته بودند رفت دیکه سارا و مج

به مامان  یبود و چندبار ظرموندر منت یچرا که بابا جلو م،یرفتن شد یو آماده  میگفت کیبهشون مجدداً تبر
تموم شدن اون شب تلخ و نحس.  یبرا میاومد رونیو از خونه ب میکرد یخداحافظ هیزنگ زده بود. از سحر و بق

 گهیکه سحر گفته بود خوبه د نیبود، بعد از ا یپشت اطیچشمم مدام سمت ح اط،یاومدن از در ح رونیموقع ب
منتظر  نیماش یدلم جا گرفته بود. بابا تو یکم رنگ که تو یا یبودمش اما مدام تو فکرش بودم و نگران دهیند

 «پس سامان کو؟»که مامان گفت: میبود، سوار شد

 «.اورده خودش نیآخه ماش امیبهش گفتم که گفت خودم م»گرفت و گفت: یعقب دنده

 «.کم سر درد دارم هی گهید میخب رضا جان بر یلیخ»سرش گذاشت و گفت: یرو یهم دست مامان

 .با اون حرف بابا حرکت کرد و

 دیچیتر سمت راستم شکمم پ دیشد یلیبار خ نیاما ا شیکه باز همون درده چند ساعت پ مینرفته بود یلیخ
. ستادیاز حرکت ا نیترمز قرار داد و ماش یپاش رو رو دهیو بابا ترس دمیکش یکوتاه غیآن از درد ج هیکه  یطور

 :دیهر دو به طرفم برگشتند که مامان با وحشت پرس

 شد سوگند جان؟ یچ-
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 یدندون ها یهم فشرده شده بود از ال به ال یکه از درد تو یو با صورت یو به سخت دمیچیپ یدرد به خودم م از
 «.ستیم... مامان م... من ح... حالم خوب ن»شده ام گفتم: دیکل

 «شد؟ یچ دفعهیآخه »نگران تر از قبل نگاهم کرد و گفت: بابا

برام سخت  یو تنفس حساب ادیباال نم گهیکردم نفسم د یحس م دم،یکش یکوتاه غیوحشتناک باز ج یدرد از
و  عیسر یلیو بابا هم خ میبر مارستانیتر به ب عیشده بود، مامان با التماس رو به بابا خواست که هر چه سر

 .مضطرب حرکت کرد یالبا ح

* 

 یرمقم را از هم باز کردم و نگاه یب یپلک ها ارم،یب ادیرو به  یزیتونستم چ یبودم نم دهیکه کش یادیدرد ز از
 یو رو دیدار باز چرخ هیشدند، نگاهم زاو انیرنگ اتاق نما دیسف یوارهاید دمیبه اطراف انداختم در مقابل تار د

به  میمال یدستش گرفت، لبخند یدستم رو تو هامبود ثابت شد. با باز شدن پلک  ستادهیمامان که کنارم ا
 :دیزد و آروم پرس میرو

 مامان جانم؟ یخوب-

مامان رو  فیضع ییزبونم با صدا ریخشک شده بود و با جمع کردن و فرو دادن بذاق تلخِ ز یدهنم حساب آب
 .صدا زدم

 مامان؟-

 یخسته ام با همون صدا یکردم و با باز و بسته کردن پلک ها یآرومتخت جنب و جوش  یگفت که تو "یجانم"
 :دمیخفه پرس

 من چشم شده؟-

 هیبخ زمیتکون نخور عز»نرم، به سمتم خم شد و گفت: یدست هاش گرفت و بعد از بوسه ا ونهیرو م دستم
 «.شنیهات باز م

مامان نداشتم  یاز جمله  یشون برام سخت شده بود، هنوز درککردند و باز کردن یم ینیسنگ یهام حساب پلک
 !بود یشند چ یهام باز م هیکه بخ نیاما منظورش از ا

 !من چم شده بود؟ مگه

 میاومد عیکه حالت بد شد سر شبید»رمقم رو به سمتش سوق دادم که گفت: یزدم و نگاه ب یپلک یسخت به
 «.میدیعمل کردن، خدا رو شکر به موقع رسرو  ستیآپاند مارستان،یب

 !خونده بود ییدادم آروم چشم هام رو بستم انگار که برام الال یمامان گوش م یکه به حرف ها یطور همون

 یم یهنوز هم احساس ضعف و خستگ یبدنم اثر خودشون رو گذاشته بودند، از طرف یشده تو قیتزر یها دارو
 .فرو رفتم قیعم یحس تر از قبل به خواب یو ب دیخواب باز من رو به آغوش کش یکردم که گرم

*** 
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پلک  یچشم هام آروم ال یو تابش و منعکس شدنش تو مارستانیاتاق ب یاز پنجره تو دیخوردن نور خورش با
بود.  دهیپر کش یاز بدنم تا حدود یبهتر بود و اون همه سست شبیهام رو از هم باز کردم. حالم نسبت به د

فر و پر تافتم  یموها یرو ستشد دنیبه چشم هام و کش قیعم یمامان به طرفم اومد و با حواله کردن لبخند
 «باالخره؟ یشد داریب»گفت:

شکم و پهلوم احساس سوزش  هیناح یکه تو نمیداشتم بش یزدم و سع هیکف دستم رو به تشک تخت تک دو
 .مچاله شدن صورتم زدم. مامان با گرفتن دستش جلوم مانع شدهمراه با  یو درد کردم، پلک محکم و پر درد

 .نکن تیباال، تو خودتو اذ ارمیبذار تختت رو ب-

کم باال اومدم، در ادامه هم  هیرنگ رو فشرد و  دیو سف کیپشت تخِت پالست یبا گفتن اون حرف دکمه  و
با آب دهن تر کردم و با چرخش نگاهم سمتش  یکرد. لب هام رو کم میدادنم تنظ هیتک یسرم رو برا ریبالشت ز

 :دمیپرس یو پلک زدن آروم

 خونه؟ میریم یمامان ک-

 نیدونم که ا یم یبمون دیفعالً با یعمل شد شبیگفتم که تو د»و با باال گرفتن سرش گفت: دیرو روم کش پتو
 « ...فقط زم،یکم تحمل کن عز هی ست،ین یچاره ا یکنه ول یم تتیجا بودن اذ

 دنشیبه در داخل اومد. سالم کرد و به طرفمون اومد. با د یحرفش تموم نشده بود که سامان با تقه ا هنوز
تونستم بهش نگاه کنم.  یو نم دمیکش یو اتفاقاتش افتادم، هنوز هم ازش خجالت م شبید ادیبالفاصله 

 :مامان رو بهش سؤال کرد

 بابات کو پس؟-

 «.گردهیگفت شب برم یگفتم بره دانشگاه من هستم ول»و گفت: دیدور گردنش کش یدست

آهان، خب پس چند »انداخت و گفت: یدستش نگاه یرو یو نقره  فیاون حرفش مامان به ساعت ظر با
بودم احساس  داریهمش ب شبیبه صورتم و بزنم و برگردم د یآب هیسوگند باش تا منم  شیرو پ یا قهیدق

 «.کنم یم یخستگ

 :گذاشت هم یرو پلک

 .هستم شما برو-

دستم با  یبود تو دهیرو که مامان روم کش یرنگ دیسف یشدم و ملحفه  ری. سر به زمیرفتن مامان تنها شد با
 منیکه نش یچوب یصندل یتر اومد کنار تختم رو کینزد ستادن،یا یا قهیگرفتم. بعد از دق یبه باز یدستپاچگ

 «؟یهنوز هم ازم دلخور»کرد و با باال دادن ابروش گفت: یگاهش چرم بود نشست، نگاه

دست هاش  یو با دراز کردن و گرفتن دستم تو دیکش یبودم که کالفه پوف ریساکت و سر به ز همچنان
 «.یدون یخوب م نوینکن من تحمل قهر کردن تو رو ندارم خودت ا یجور نیسوگند با من ا»گفت:

 .دیام رو بوس یشونیشد و با خم شدن به سمتم پ زیخ مین یصندل یکه روباال گرفتم  یلحظه ا یرو برا نگاهم
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هر چند  فتادهین یاتفاقاش رو فراموش کن، ا... اصالً فکر کن اتفاق شبویکنم د یخوام، خواهش م یمعذرت م-
 .دونم برات سخته یکه م

 :مشوش ادامه داد یو حال یکالفگ با

 شتریام رو ب یرفتارات شرمندگ نیبا ا گهیپس، پس تو د شمیشرمنده م ارمشی یم ادیبه  یه... هنوزم وقت-
بود، تو رو هم  ختهیبهم ر یناراحتش کردم حساب یلینگاه کنم خ ربدمیه ینتونستم تو رو شبید ینکن، حت

 .ناراحت کردم

ازش ناراحت  یذره ا شبشیبا وجود کار د یمن بود حت زیسامان همه چ د،یگلوم خز یتو یحرف هاش بغض از
قرارش داده بودم. با صداش که از التماس  یطیشرا نیهمچ یبودم که تو یاز دست خودم عصب شترینبودم تازه ب

 .دمیپر رونیپر شده بود از فکر ب

 ؟یدیبگو، بگو منو بخش یزیچ هیسوگند -

و غمش  نمیبب یآروم بودند متالطم و طوفان شهیرو که هم اشیرنگ در یچشم ها یاومد اون جور ینم دلم
رنگش با  یآب یکرد. سرم رو کامالً باال گرفتم و با نگاه کردن به امواج متوحش چشم ها یام م وونهید یحساب

 «.مخوا یشما دو تا رو خراب کنم، نم یخوام رابطه  یمن نم»لحن آرومم گفتم:

 .فشرد یرو همراه با لبخند کم رنگ دستم

 م،یراحت از هم بگذر میتون ینم میبا هم بزرگ شد یاز بچگ ربدیمن و ه ،یخراب نشده و تو خرابش نکرد-
 .یستیسوگند تو خودتو سرزنش نکن چون تو مقصر ن

باهاش دعوا کردم،  یاحمقه اما امروز رفتم و کل ینایاون م ریهمش تقص»گفت: تیکرد و با حرص و عصبان یمکث
هم  یلیالبته منم اشتباه کردم خ ینروا ضیمر هی ضهیکه اون مر دمیفهم گهیاس چون االن د دهیفا یب یول

 دونهیخدا ازم دلخور نباش، سوگند تو  وگرفتم، تو ر یحرف ها و طعنه هاش قرار م ریتحت تأث دیاشتباه کردم نبا
ً  یقلبم م یاگه ازم ناراحت باش یخواهر من  «.شکنه لطفا

داشتم و لبم رو با شرم و حس عذاب وجدان  یدونست حس بد یکه سامان خودش رو مقصر م نیقدر از ا چه
 .دندون محکم فشردم ریز

نثارش کردم و با بستن  یپرتالطمش لبخند یآروم کردن چشم ها یبرا یا هیکرد که بعد از ثان ینگاهم م منتظر
ناراحتت کردم معذرت  یجور نیشه؟! تو منو ببخش که ا یمگه خواهرم از برادرش ناراحت م»چشمم گفتم: هی
 «.امخویم

 قهیو بعد از دق دیهمراه با ذوق باز سمتم خم شد و بغلم کرد، صورتم رو بوس قیعم یگفتن اون حرف با لبخند با
 «.یدر حقم کرد یلطف بزرگ دنمیبا بخش»گفت: تشیازم جدا شد و با همون لبخند پر رضا یا

دو  نیکه ب یا شهیش زیم یز رورو ا یهمون فاصله مامان داخل اومد. دستمال یبدم تو یکه جواب نیقبل از ا و
شما دوتا با  دیگیم یچ»گفت: یاش با لبخند یشونیبه پ ینیرنگ قرار داشت برداشت و با چ یمبل چرم مشک

 «!هان؟ نیشد کیتو ج کیقدر ج نیهم که ا
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 «.کم حرف خواهر و برادرانه بود هی یچیه»زد و گفت: ینیهم در جواب لبخند دلنش سامان

مامان جان شما کار  امیبرم اما بازم م دیمن کالس دارم با گهیخب د»با اون حرف از جاش بلند شد و گفت: و
 «؟یندار

 .:نه فدات شم برومامان

 :دیکه بره به طرف من برگشت و پرس نیقبل از ا و

 ؟یتو چ-

 «.ممنون، نه برو»گفتم: یپلک زدن آروم با

 .رفت رونیهم سر حال اومده بود نگاه ازم گرفت از اتاق ب یکه همچنان لبخند داشت و حساب یحال در

**** 

 یبه اتاقم برگشتم و با کمک مامان سوپ شیآزما یسر کیشدنم گذشته بود و بعد از  داریاز ب یا قهیدق ستیب
اومده بودند. سحر پاکت  دنمید یچهار بود و رخساره و سحر برا کیرو که برام اورده بودند خوردم. ساعت نزد

 :دیبه روم پرس یو با زدن لبخند شتکنار تخت گذا یچوب زیم یدستش بود رو یرو که تو یو کمپوت وهیم آب

 سوگند جان؟ یخوب-

 .زدم یجواب من هم متقابالً لبخند در

 .یدیممنون سحر جون خوبم زحمت کش-

بود  دهیامروز از سامان شن نیناراحت شدم، حس یلیخ دمیشن یوقت»به چهره اش گرفت و گفت: یمتأثر حالت
 «.خب خبر نداشتم یول زدمیشدم همون موقع بهت سر م یاگه زود تر با خبر م

 .نبود یازیجا ن نیا یایب تتیوضع نینبودم با ا یواقعاً راض یزنیکه م هیچه حرف نیا-

 «.آخه یحق با سوگنده سحر جان چرا تو زحمت افتاد»حرف من گفت: دییهم در تأ مامان

 مارستانیب یورود یمنو اورد. رخساره رو هم جلو عیگفتم و اونم که سر ربدیبه ه دمیتا شن یزحمت:چه سحر
 .میدید

لب  یرو یلبخند دنشیداخل اتاق اومد. با د ربدیبه رخساره نگاه کردم که همون لحظه ه ربدیاسم ه دنیشن با
که به  یضیاومد و با لبخند عر ینگرانش بودم اما بنظر خوب م یهام جا خوش کرد چرا که هنوز از شب عروس

رو به مامان سالم کرد و  دم،تخت جا به جا ش یرو ی. کمدیرس یهم سر حال به نظر م یصورت داشت حساب
 یا هیچند ثان یگذاشت و بعد از نگاه زیم یرو وان،یدستش بود داخل ل یرو که تو یبه طرفم اومد. شاخ گل رز

 :دیآروم دادم که رو به مامان پرس یکرد. جواب سالمش رو با لحنبهم، سالم 

 پس سامان کجاست؟-

 .یجان که اومد ربدی:کالس داشت رفت، ممنون همامان
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 «.جان یینکردم زندا یکار»هم فشرد و گفت: یبه مامان با ادب و احترام لب رو رو

اش  یگوش یو سرش رو تو ستادیا یرو مشغول حرف با مامان و سحر شد، بعد از اون هم کنار یا قهیدق چند
 هیدست و پاش بسته بود و  یمامان حساب یکه جلو نیکرد، مثل ا یهم به من نگاه م یفرو برد که گه گه دار

 .کم هم دستپاچه شده بود

 خچالی یرو که گرفته بودند تو ییزایم چزدند و رخساره ه یحرف م شبیو مامان با هم درمورد جشن د سحر
 .کرد یرنگِ گوشه اتاق جا به جا م یطوس لیو است کیکوچ

اش  یبود. باز هم با گوش ستادهیدستش قرار داشت، ا یکه رو یاز تختم و کاپشن یهم چنان با فاصله ا ربدیه
 زیم یخودم شدم، دستم رو دراز کردم و از رو یگوش امیپ یصدا یکردم که متوجه  یمشغول بود؛ بهش نگاه م

 !صفحه نقس بست یرو ربدیاز ه یارسال یامکیبرش داشتم. پ

 ً  :بود و نوشته بود دهیحالم رو پرس امیاون پ یبود برام اس ام مس فرستاده بود، تو وونهید واقعا

 «؟یبهتر»

 یآره جوابش رو دادم که لبخند قشنگ یمعناام گرفته بود و با تکون دادن سرم به نگاه کردم، از کارش خنده بهش
تعجب کردم و اصالً انگار نه انگار  یبود که حساب فیبهم زد. اون قدر بشاش و سر ک یزیهمراه با چشمک ر

 !افتاده یاتفاف شبید

 !و سرزنده اش کرده بود؟ الیخ یاون همه ب یچ آخه

 :دیاومد پرس یکه به طرفم م یدرحال رخساره

 بود؟ یک-

 .ابروم رو باال پروندم یتا

 .دوستام بود یکی-

بسنده کرد. سحر باز به سمت من  "آهان" یبا گفتن کلمه  یزیر یکه متوجه شده بود و به خنده  نیمثل ا اما
 انیخواستن ب یو ساناز هم م دهیسپ»اش گفت: گهیدست د یاش تو یدست فیو با جا به جا کردن ک دیچرخ
 «.موندن گهیجون دست تنها بود د یدن و گلاز مهمونا نرفته بو یسر هیاما 

سارا و  یممنون، راست یِ لیهم خودش خ یکه تو اومد نیهم هیچه حرف نینه بابا ا»در جوابش گفت: مامان
 «گه؟یرفتن د دیمج

 .رفتن اصفهان شبی:اره دسحر

سحر اگه »کرد رو به سحر کرد گفت: یرنگش فرو م یمشک نیشلوار ج بیج یرو تو یکه گوش یدرحال ربدیه
 «.میبر گهیتموم شد د

زودِ زود  دوارمیام ام،یاگه شد بازم م»گفت و بعد از اون هم رو به من با فشردن دستم گفت: یباشه ا سحر
 «.دلم زیعز یخوب ش
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حال  نینبودم با ا یبازم ممنون سحر جان واقعاً راض»رو بهش گفت: یتشکر کردم که مامان هم با لبخند ازش
 «.یدیزحمت کش ،یایب

 :دیهم فشرد و لب برچ یرو یلب سحر

 .آرزو جان یچه زحمت یزنیکه م یچه حرف نیا-

آرزو »زد گفت: یمانتوش برق م ریاش از ز ینیتزئ یمامان که سنگ ها یدر ادامه با نگاه کردن به لباس مجلس و
 «!نه؟ یاصالً خونه نرفت نمیبب یجان شما که هنوز هم لباست رو عوض نکرد

 :کرد و جواب داد یخودش رو نگاه یسر تاپا مامان

 .جام نیا شبیاز د گهینه د-

اگر هم  ر،یدوش بگ هیبه نظر من برو خونه هم لباست رو عوض کن هم  یرسیخسته به نظر م یلی:خسحر
 .مونم یسوگند م ششیمن خودم پ یبخوا

 .رمیسحر جان حاال سامان که اومد م ی:نه مرسمامان

حرف سحر من هم رو به مامان  دییمنظور در تأ نیداشت و حق با سحر بود و به ا یو وضع آشفته ا سر مامان
 «.دیو برگرد دیبر د،یشما برو خونه خوبم نگران من نباش گهیمامان جان سحر راست م»گفتم:

آخه  ،یمرس ستین یازینه ن»بمونه که در جواب گفتم: شمیاصرار کرد که تا اومدن مامان پ نیهم اون ب رخساره
 «.کم بخوابم هیخوام  یم

و  دمیتخت آروم دراز کش یشد و همراهشون رفت. با رفتنشون رو یبا اصرار سحر و رخساره مامان راض باالخره
جا خورده بودم آخه  یداخل اومد. حساب ربدیه یناباور نیهم بذارم که در باز شد و ع یخواستم پلک رو یم
 !گذشت یاز رفتن شون نم یلیخ

کردم که  یدادم. متعجب و جاخورده بهش نگاه م هیتخت جا به جا شدم و به بالشت پشت سرم تک یکم رو هی
مثل »دادم با لحن آرومم گفتم: یاشاره م زیکه به م یافتاد و در حال زیم یرو چیچشمم به سوئ یا قهیبعد از دق

 «.زهیم یرفته، اون جاست رو ادتیرو  چتیکه سوئ نیا

 چیمن ه»گفت: یدار یکرد و با لحن معن یبرداشت و جلوتر اومد، نگاه مرموز یمحکم یاون حرفم قدم ها با
 «!که خودم بخوام نیمگر ا ره،ینم ادمیرو  یزیوقت چ

گرفت و نشست. کاپشن چرمش رو با  یتخت جا یتر اومد، لبه  کیکردم که نزد یاز حرفش نگاهش م جیگ
تپش قلب  شهیباره و مثل هم کیبودنش بهم،  کیتخت پرت کرد. از اون همه نزد کینزد یصندل یرو یحرکت

 .بهش کردم یگرفته بودم. نگاه دستپاچه ا

 .منتظرن هیح...حتماً بق-

رو ول کن االن فقط من و  هیبق»تر شد و گفت: کیبهم نزد یکرد کم یبهم نگاه م یکه با حالت خاص یدرحال
 «.فقط من و تو م،ییتو
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 نیتعجب نکن، با ماش»کردن ابروش گفت: یپاش قرار داد و با کمون یکه دستش رو رو دمیکش یجیگ نفس
 «.کیبوت رمیآرزو خانم رفتن و منم بهشون گفتم که م

شده بود با  رهیکه بهم خ یبهت زدم روش ثابت شدند که موهاش رو سمت باال جمع کرد و درحال یها چشم
 «.یچه قدر نگرانم شد بشیسحر بهم گفت که د»پر لذت گفت: یلبخند

 یهم فشرده م یانگشت هام رو تو یافتادم. همچنان مضطرب بودم و با دستپاچگ ریگ یبود که حساب معلوم
 .سر باال گرفت یسراسر جد یو با چهره ا دیکش یکردم که نفس

 .رمیاومدم ازت اعتراف بگ-

 .و تعجب بهش نگاه کردم یرگیخ با

 .یاعتراف کن دیوقتشه سوگند، تو هم با گهید-

 « ...که یاعتراف کن دیبا»نگاهش کردم که گفت: ز،یخبر از همه چ یخنگ و ب یآدم مثل

 «.یکه دوسم دار»نگاه کردن، گفت: یا قهیحرفش رو فرو داد و بعد از دق یپلک زدن محکم با

تخت رو  ی ملحفه یکه از جواب دادن طفره برم با دستپاچگ نیا یجا خوردم و واسه  یکه زد حساب یحرف با
 .خودم مرتب کردم یرو

 ...یلیخ یخوام استراحت کنم اگه بر یمن... من م-

سوگند،  ستیقبل ن یدفعه مثل دفعه ها نیا»گفت: یجد یقبل از تموم شدن حرفم با قطع کردنش و لحن اما
 « ...که بهت دارم اما تو یتینها یمن به دوست داشتن تو بار و بارها اعتراف کردم، به عشق ب

که صداش  یشد؛ طور یگفت ضربان قلبم تند تر و تند تر م یرو که م یساکت شد. هر جمله ا یلحظه ا یبرا
 .ملول نگاهم کرد ری. دلگدمیشن یگوشم م یتو یظیرو با وضوحِ غل

خسته  یواشکی یدوست داشتنا نیسوگند من از ا ،یکن یم غیازم در یجور نیکه خودتو ا هیانصاف یب یلیخ نیا-
 .بهونه جور کردم خسته شدم دنتید یشدم، از بس واسه 

 :تر لب زد نیغمگ

 ...که ندارمت خسته ام، باش واسه من نیسوگند من از ا-

 یم»گفت: یپام دوختم که بعد از مکث یرو یو آب دهنم رو محکم فرو دادم. متأثر سرم رو به ملحفه  دیلرز قلبم
 هی نیا یمورد رو نتونستم، تو هی نیکنم که ا یاما اعتراف م رونیبرم ب تیدونم آره بهت قول دادم که از زندگ

 «.یلیشم، خ یم فیضع یلیتو خ ابربودن برام سخته، در بر  یچون در برابر تو قو فمیمورد من ضع

آروم نبود و با  گهیبهش نگاه کردم اما د یلحظه ا یکردم و باالخره برا یساکت بودم و فقط گوش م همچنان
 «!بهت بگم آخه دیبا یچ گهیسکوتت عذاب نده، د نیهر دفعه منو با ا»گفت: یعصب یحالت
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کلمه، اما  هیفقط »چشم هام گفت: یتو یرگیتر اورد و با خ کیتخت جا به جاشد، صورتش رو نزد یکم رو هی
ً  یقبل ب یدفعه مثل دفعه  نیا  «.رحم نباش، لطفا

 یداد با لحن محکم و کوبنده ا یکه آب دهنش رو فرو م یرو با راست کردن گردنش باال گرفت و در حال سرش
 «نه؟ ایآره  ؟یدوسم دار»چشم هام شمرده شمرده گفت: یو با زل زدن تو

بگم  دیبا یدونستم چ یملتمس و منتظرش نگاه کردم؛ واقعاً نم یچشم ها یقرارم تو یسراسر ب یچشم ها با
 .دوباره سامان و حرف هاش، سر تا پام رو گرفته بود دنیکه بعد از د یدیکار کنم و ترد یو چ

 .انداخت هینگاهم سا یملتمسش رو نگاه

 .میبا هم درستش کن زویکه همه چ دمیسوگند حرف بزن، بهت قول م-

راه شروع  کی یکه تمام کننده  نیا ایو سخت بود و  بیراه پر فراز و نش هیشروع کننده  ای دادمیکه م یجواب
 !شد یم نیام خونه نش نهیتلخ که تا آخر عمر کنج س یوندن حسرتنشده و به جا م

 یمونیپش نیتونست بزرگ تر یکه م یپاسخ به سؤال یبود برا یعقل و قلبم کشمکش نیسخت بود و ب انتخاب
کرد  یفکر م نیبود و مدام به ا یبزرگ میزدم؛ تصم یفکر و مشوش پلک م شونیام رو به دنبال داشته باشه. پر

 ؟یکه اگه قبول کنم و به خاطر سامان نتونه تحمل کنه و بذاره بره چ

 !؟یاورد چ یکردم؟ اگه کم م یکار م یچ دیوقت من با اون

 :پر از غمش زمزمه کرد یبا چشم ها یعاجزانه اش بهم چشم دوخته بود و بعد از لحظه ا ینگاه ها با

 ...نویسوگند، من عاشق توام، بفهم ا-

 یب یداشت و لذت یبرام تازگ دمشیشن یخواب قشنگ بود و هر بار که م هیمله ازش، برام مثل اون ج دنیشن
اول؛ چرا  یچند لحظه  یکرد البته فقط برا یم ایدن یحس ها نیتر نیریاز ش زیماال مال وجودم رو لبر تینها

تونستم  یذاشت و نم ینم راحتم یانداخت لحظه ا یم شهیوجودم ر یباره تو کیکه  یدیکه حسِ ترس و ترد
 یتو دنیبود، لذت ببرم. از جا زدن و عقب کش دنشیتابانه مشتاق شن یکه قلبم ب یجمله ا دنیاصالً از شن

بودم که تب تندشون فقط و فقط  دهیرو د یادیز یچرا که عاشق و معشوق ها دم؛یترس یم یریمس نیهمچ
که همه لحظات آخر جا زده بودند و  دمید یدم مش یم قیدقدوست و آشنا  نیب یچند روز اول بود و وقت یبرا

 .بودند دهیعشق، پا پس کش نِ یریمشقت بار و البته ش ریاز مس

داد و مانع از راحت حرف  یمنتظر جواب بهم چشم دوخته بود. آب دهنم رو که گلوم رو قلقلک م رهیو خ تبدار
 یو برا یو دو دل دیکندم، با ترد یناخنم رو م یکه با استرس گوشه  یدر حال یبعد از مکث دم،یشد بلع یزدنم م
 «!دروغ بزرگ هیدروغه،  هیعِ... عشق »خواستم انتخاب کنم گفتم: یکه م یراه یدرست دنیسنج

 :چشم هام حل کرد یپر از حسرتش رو تو یها چشم

عشق و  نیا یکه تا آخر عمر تشنه  دمیقولو م نیدوست دارم و ا شتریب ،یدروغو از هر حرف راست نیاما من ا-
 .دوست داشتن باشم

 :لب زدم یکردن یو بعد از نگاه دمیخند تلخ
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 !شه یم رآبیس یروز هی یکه هر تشنه ا یدون یرو هم م نیپس ا-

قول  دم،یقول م»هم فشرد و شمرده شمرده گفت:  یبرآشفته شد، لب هاش رو رو یکه زدم حساب یحرف با
 «.عشق کم نشه، بهم اعتماد کن سوگند نیاز ا یعشق باشم و ذره ا نیا یکه تا آخر عمر تشنه  دمیم

 :تمام ادامه داد یبا کالفگ و

حرفام بمونم هان؟  یتونم پا یکه نم یکن ینکنه فکر م ؟یترس یم یاز چ ؟یمنو باور کن یخوایاصالً تو چرا نم-
 ...سوگند من نم

اِ »گفت: تیبا باعصبان ربدیه دنیخل اتاق اومد با ددا یکه حرفش رو تموم کنه خانم پرستار جوون نیقبل از ا و
 «!گهید یکردم رفته باش یفکر م ،یاریرو ب نتیماش چیسوئ یریم ی! مگه نگفتیتو که هنوز نرفت

کرد،  یم قیدارو تزر ُسرم کنار تختم که به دستم وصل بود یکه تو یبا اون حرف به طرف من اومد و در حال و
استراحت کنه چون  دیمون با ضیوقِت مالقات هم تموم شده و مر ،یبر گهیبهتره د»گفت: ربدیخطاب به ه

 «.اسکن داره یت یفردا س

هم محکم  یو با فشردن دندون هاش رو دیخانم پرستار باز به سمت من چرخ یبدون توجه به حرف ها اما
 « ...خورم یقسم م ای... ای یدیجواب سؤالم رو م ایسوگند  نیبب»گفت:

پر  یکرد. باز نفس یپرتالطمش تالق یچشم ها یبا نفس بلندش نصفه موند. نگاه مضطرب و نگرانم تو حرفش
پر خط و نشون و کوبنده از  یبا لحن دادیکه به در اتاق اشاره م یخشم فوت کرد و با حرکت انگشتش در حال

برم  رونیدر ب نیاگه از ا خورم که یقسم م یکسم نیتر زیسوگند به جون خودت که عز»مصمم بودنش، گفت:
منو از دست  شهیهم یو اون وقته که... اون وقته که برا رمیگ یبگه رو م "آره"که بهم  یدختر نیدست اول

 «.کلمه هیفقط  ،یدیم

 :هم گذاشت و با همون لحن کوبنده اش تکرار کرد یرو پلک

 نه؟ ای یدوسم دار-

گم وقت  یم ستم،یمگه با شما ن»گفت: تیو با عصبان دیرحرفش پ یباز تو یپرستار بعد از نگاه شوکه ا خانم
 «!مالقات تموم شده

دماغش از خشم گشاد شده  یکه پره ها ینکرد. پلک باز کرد و در حال یباز هم به حرف هاش توجه ربدیه اما
 یپشت سرم رو هم نگاه نم گهیتونه مانعم بشه، اگه برم د یم یدیکه م یفقط جواب»گفت: تیبودند با قاطع
 «.خورم یکنم، قسم م

 :ادامه داد دیو با تأک یبا لحن محکم تر و

 !تا آخر عمرت ،یدیمنو از دست م شهیهم یسوگند اگه برم واسه -

و  تیجا خورده بود با همون عصبان یحساب ربدیه یکرد و از حرف ها یپرستار که مات و مبهوت نگاه م خانم
 .رفت رونیاز اتاق ب جشیکرد و با حالت گ یخشم نگاه
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حساس قفل  یتیموقع یشدند. زبونم باز تو یخارج م نهیاز س یبرام بود و نفس هام به تند یپر استرس یفضا
 .دادم یفرو م شیبار با تشو کی قهیکه چند دق یخودش رو زده بود و آب دهن

گوشم  یاز دست دادنش تو یکردم؛ شمارش معکوس واسه  سیزور لب باز کم و لب هام رو با اضطراب خ به
از دست  شهیهم یتونم بکنم و واقعاً برا ینم یکار گهیدفعه اگه بره د نیدونستم که ا یبه صدا دراومده بود م

 .دمش یم

و افکار پر سر و صدا  یریبگم و سرم از اون هم درگ یدونستم چ یبودم و متوحش، نم جیمنتظر بود؛ گ همچنان
قرمز  یکه از خشم حساب یز جاش بلند شد و درحالا یعصب یشد. با سکوت من، با حالت یداشت منفجر م
 نیخدا منو لعنت کنه که ا»پر حرص و دلخور گفت: یهم قرار دادن دندونش هاش با لحن یشده بود با رو

 « ...وار تو رو دوستت داشتم وونهیقدر د نیو ا یجور

 یقیخواست بره که نفس عم یبرداشت و م یصندل یاز رو یعصب یبا گفتن اون جمله کاپشنش رو با چنگ و
 :تند لب زدم یدادن نفس رونیهم گذاشتم و آروم همراه با ب یچشم رو یبعد از لحظه ا دم،یکش

 .آره-

باره  کیکه دادم  یعشق رو حفظ کنه. با جواب هیقاطع و محکم که بتونه  یآروم اما قاطع. به اندازه ا "یآره " هی
بعد از جدا کردن ُسرم از دستم از جام بلند شدم و با  یبه سختپشتش به من بود. آروم و  ستاد،یسر جاش ا

 یزده و جا خورده بهم نگاه م رتیح شت،سخت و آرومم به طرفش رفتم که بالفاصله به سمتم برگ یقدم ها
اتفاقات  یهمه  یسر کنم چشم بسته بودم رو یمونیشیخواست تا آخر عمر حسرت بخورم و با پ یکرد.ـدلم نم

رو، به خودم جرأت دادم؛ چشم هام رو بستم، دستم رو سمت دستش بردم و انگشت هاش رو با دست  شیپ
و پر تالطم چشم  قیعم ینفس دنیبودند لمس کردم و بعد از کش شدهگداخته  ادیز جانیپر حرارتم که از ه یها

 :.کردم نییپا خمار و تبدارش زل زده بودم سر باال و یچشم ها یکه تو یاز هم باز کردم و درحال

 ؟یبهم گفت یاتاقت چ یبار تو نیآخر ادتهی-

 :با غم زدم ختهیآم یشده بود، لبخند رهیهمون نگاه پر تب و تابش بهم خ با

 .بهت بدم یدیرو که االن باز هم، ازم پرس یچشم هات زل بزنم و جواب سؤال یتو یگفت-

 یو بعد از مکث دیگونه ام چک یشه چشمم رواز گو یراحت حرف زدنم، قطره اشک یبرا یسخت یریباز نفس گ و
من... من »محو گفتم: یچشم هاش بغض آلود همراه با لبخند یدستش رو محکم فشار دادم و با حل شدن تو

 «.دوست دارم یلیدوست دارم، خ یلیمن، من خ ربدی... هیلیخ

که هنوز هم باورش نشده  نیکرد مثل ا یاز اندازه بهم نگاه م شیب یرتیمات و مبهوت و با ح یا قهیچند دق یبرا
 .بود

 یدستم رفت، آب دهنش رو صدا دار قورت داد و با لکنت و ناباور یاش توسمت دست چفت شده نگاهش
 :لب زد

 !نه؟ نمیبیخ... خواب که نم ؟یگفت یتو چ ،یچ....چ-
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از  شیبا جسارت ب پروام کرده بود و یب یزدم، عشق اون لحظه حساب یصورتم از اشک لبخند یسیخ ونهیم
 :کرد یصورتش حالج یکرده بودم با تکون دادن سرم شمرده شرده جمله ام رو تو دایکه پ یاندازه ا

 ...من، دوست دارم ،یستیخواب ن-

 .پر حسرت سر تکون دادم یاشک زشیسوخت همراه با ر یبه دست مردونه اش که حاال از حرارت م یفشار باز

 .از همه شتریاز خودت، ب... ب شتریب یحت-

به  ینیچ یو با حالت بامزه ا دیبا غم خند ختهیآم یِ با خوشحال دیرس یکه هنوز هم شوکه به نظر م یحال در
 «تونم بغلت کنم؟ یم»اش انداخت و گفت: یشونیپ

زد. از حرفش  یچشم هاش دو دو م یبچگانه که تو یآن مثل بچه ها شده بود و ذوق هیبزرگش  بتیاون ه با
 نیباره تنم رو داغ کرده بود. اما قبل از ا کیکه  جانیو گلگون شدن صورتم از اون همه ه دمیرو گز با خنده لبم

چوب در قرار گرفته بود و رو به مرد  هارچ یخانم پرستار شدم؛ تو یصدا یاز دهنم خارج بشه متوجه  یکه حرف
وقت مالقات تموم شده  گمیم یواال هر چ گم،یم شونویا ینیحس یآقا»گفت: یرنگ نگهبان یبا لباس آب یمسن

 «!انگار نه انگار

 دنیکرد و بعد از باال کش میبود ستادهیتخت ا نییکه پا ربدیبه من و ه یحرف خانم پرستار نگهبان، نگاه با
ساعت  یدون یبفرما پسرم مگه نم»با حرکت دستش گفت: ربدیبه شکم گنده اش رو به ه یشلوارش و تکون

 «.دیبفرما دردسر واسه ما درست نکن مالقات تموم شده

ً  قه،یبابا چند دق یا»هم رفته بود دستش رو به کمر زد و معترض گفت: یاخم هاش تو یکه حساب ربدیه  «.لطفا

 «.گهید دییبفرما گنیم نویهمه هم»گفت: ربدیرنگش انداخت و در جواب ه یکلفت و مشک یابرو ها نیب یاخم

کم رنگ  یتاب و لبخند یب یو با حالت دیخوش حالتش کش یموها یکالفه همراه با فرو کردن دستش تو ینفس
 .رو به من کرد

 برم؟ یحاال چه طور-

 :زمزمه کرد یطاقت یو با ب یآروم تر یدر ادامه با لحن و

 ازت دل بکنم آخه؟ یچه طور-

 :به روش زدم یلبخند

 .گفتم حاال برو یکه خواست ویزیچ-

شده بود که نگهبان به طرفش اومد و با گرفتن بازوش  رهیبود، بهم خ یاز غم و شاد یبیکه ترک یو با حالت مسخ
 «.برو ایجوون ب ایب م،یش یم خیمالقات االن بفرما واال ما توب یایب یتون یفردا بازم م»دست گفت: یتو

 :پر خواهش زمزمه کردم یهم گذاشتم و با لحن یرو یپلک

 .برو-
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 «.گردم یبر م یباشه ول»تکون داد و با فرو دادن آب دهنش گفت: نییبه باال و پا یسر

قشنگ  یداشت زمزمه وار همراه با لبخند یبه عقب بر م یکه نگاهش همچنان سمت من بود و قدم یدر حال و
 لویدلم ک یکه گفته بود انگار تو یزده و ناآرومم کرد. با جمله ا جانیقلب ه میرو تقد یو جذاب دوست دارم

کردم و از  یبدنم حس م یها سلولاون جمله رو با تموم وجود و تک تک  ینیریقند آب کرده بودند و ش ویکل
 .پر ذوق کش اومده بودند یاندازه به لبخند یلب هام ب یخوش

کم  هیخب تو هم  یلیخ»که به چهره اش داشت گفت: یخانم پرستار به طرفم اومد و با اخم ربدیرفتن ه با
 «!ها یکه تازه عمل شد نیاستراحت کن مثل ا

 «.بابا یا میمکافات دار ضایما با شما مر شهیهم»لب گفت: ریرفت غر غر کنان ز یم رونیکه از اتاق ب یدرحال و

 .کردم دنیدرهمش شروع به خند ی افهیو ق تیاز اون همه عصبان زیر زیشده و ر یشاک یبود که حساب معلوم

 یمطبوع یکردم؛ هوا یرو نگاه م رونیزده بودم. ب کهیت واریبغلم گرفته بودم و کنار پنجره به د یهام رو تو دست
لب هام با سر  یگرفته بود. لبخند همچنان رو یهوا به باز یفرم رو رو یموها یمیسرد و مال یمیبود و نس

ً یداد. تقر یجولون م یمست هام  هیپر لذت داخل ر یحرصرو با ولع و  ااز رفتنش گذشته بود. هو یساعت کی با
. چه قدر گفتن اون حرف ها و اون اعتراف آرومم دیخز یپوستم م ریکه آروم آروم ز یدادم و احساس نشاط

رو  نیداشتم؛ انگار که راه گلوم باز شده بود و با گفتن اون حرف ها حس ا یکرده بود و چه قدر حس خوب
 .باره باز کردند کیام برداشته شده و راه تنفسم رو  نهیقفسه س یرواز  ییویصد کل یداشتم که وزنه ا

 ایکه از قفس محبوس شده پر گرفته باشه  یکرده بودم؛ درست مثل پرنده ا دایپ ییو رها یحس آزاد بیعج
زالل و بزرگ پرت شده باشه، انگار که تازه داشتم  یا اچهیداخل در ،یا شهیش یکه از تُنگ کیکوچ یماه هیمثل 

 !بردم یاز اون حس عاشقانه ام لذت م

سرم رو به  ،یدگرگون از خوش یو حال یچشم هام نقش بست و با سرمست یناباور و شوکه اش جلو ی چهره
دان کرده ام رو دو چن یو خوش دیچرخ یسرم رقص کنون م یکه گفته بود تو یآخر یدادم، جمله  هیتک وارید

 .شدند یباز م قیعم ییکه خود به خود به خنده ها ییبود و لب ها

 ریکه ز یفیشل و وارفته ام از درد خف یگرفتم. با قدم ها واریاز د هیام به خودم اومدم و تک یزنگ گوش یصدا با
رنِگ کنار تخت برداشتم. با خنده  دیسف زیم یرو از رو یخورد، به طرف تخت رفتم. گوش یو تاب م چیشکمم پ

 :انداخت تمیگوشم ر یتو تمشیخوش ر یابعد صد یخودش بود. جواب دادم و لحظه ا دم؛یو تکون سر، لب گز

 الو سوگند؟-

 :توش موج انداخته بود گفت یکه آشفتگ ییشوک بود و با صدا یکه هنوز هم تو نیگفتم. مثل ا یا بله

 یرستانیدب یمثل پسر بچه ها رونیاومدم ب مارستانیکه از ب یاز وقت شهیت نمبگم، باور  یدونم چ یهنوز هم نم-
 یدارم، ول یبیدونم حال عج یخنده نم ریزنم ز یم یچرخم و خود به خود م یم ابونایو سرخوش تو خ رونیح
 .بمونم شتریکه نشد ب فیح

 .گفتن به پرستار راهیدر ادامه با لحن بامزه و خنده دارش شروع کرد به بد و ب و
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از امروز اونم از  نیشهر با من مشکل دارن! ا نیا یتوروح اون پرستار گَنده دماغ، اصالً انگار تمام پرستارا یا-
برام آرامبخش زد، حاال که تو  نمیخواستم تو رو بب یم یاون پرستار فصول وقت مارستانیب یکه تو یاون شب

 !ام کنن وونهیخوان د ی! رسماً مذارنینم هیبق یشد یراض

 .کردم یلب، به حرف هاش گوش م یرو ضمیعر یبودم و با خنده ها ساکت

 ؟یگینم یزیتو چرا چرا چ نمیبب-

 .کردم یمِن مِن

 ...خب... خب-

 :دیحرفم پر یتو یجد یو با لحن معترض

 !؟یزنگ زدم صداتو بشنوم اون وقت سکوت کرد-

 :و خنده گفت یفتگیپر از خودش یگفتم کردم که با لحن یگوش یرو تو ینه ا یدستپاچگ با

! یابراز عالقه کرد پیپسر جذاب و خوشت هیکه در مأل عام به  شیساعت پ هی هی! چ؟یشد مونینکنه پش نمیبب-
 !؟یبزن رشیز یخوا یچت شد؟ نکنه م هویاون وقت االن 

 :جواب دادم یام گرفته بود و بعد از مکثحرف هاش خنده از

ً  هیکم برام سخته  هی... خب االن حرف زدن یعنینه -  .کوچولو بهم فرصت بده لطفا

 :شد یشوخش باز جد لحن

 ؟ینکنه هنوزم باورم ندار-

 یچرا اما بعد از گفتن احساسم بهش کم دونمیگرفتم. نم یدست به باز یبلند و گشاد لباسم رو تو نیآست
 .معذب شده بودم و حرف زدن برام سخت

گفتم بعدشم من  یپروا بهت نم یدلم رو اون همه ب یاگه نداشتم که حرفا یعنیباورت دارم... خب معلومه که -
 .کم سخته هیکه گفتم االن حرف زدن برام 

 :زد یتک خنده ا سرمستانه

پس  امیکنم اما فردا بازم اون جا م یقطع م دمیسخت قرارت نم طیشرا یباشه تو ،یگیم یفهمم چ یآهان م-
 .مواظب خودت باش

 :در کنترلش داشتم لب هام رو آروم تکون دادم یکه سع یشور و شوق با

 .اوهوم، خدافظ-

سرم  یحرف هاش تو دنیکه بعد از شن یسرحال ترم کرده بود و با تصورت قشنگ یصداش حساب دنیشن
 .بالشت گذاشتم یگرفته بود سر رو دنیچرخ
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 ً  فشیاومده بود. سالم کردم که ک گهیمامان هم د خوابم برده، چشم از هم باز کردم، یمتوجه نبودم که ک اصال
 یشلوغ بود و تو یحساب ابونایاومدم چون خ ریکم د هیببخش »رنگ گذاشت و گفت: یمبل چرم و مشک یرو رو
 «.کردم ریگ کیتراف

 .نداره یبینه ع-

 ؟یبهتر-

 .تختم جا به جا شدم یتکون دادم و رو یسر

 شم؟ یمرخص م یک نیآره، نگفت-

 ؟یشامتو خورد نمیدلم، بب زیعز یبمون دیبافعالً که -

 .آره-

چرا خاموشه؟ رخساره چند  تیگوش»کرد گفت: یجست و جو م یزیرو به دنبال چ فشیکه داخل ک یحال در
 «.خواست باهات حرف بزنه یم ،یگفت خاموش یبهم زنگ زد، م یبار

 .شارژ دشیشه برام بزن یدونم البد شارژش تموم شده م ینم-

 .مز یباشه عز-

 .کردم سیخ یخشکم رو با آب دهن کم یها لب

 بابا و سامان کجان؟-

سر اومد و رفت اما تو خواب  هیبابات تو بخش بود، وقت مالقات تموم شده بود گفتم بره خونه، سامان هم -
 .رمیبگ ییچا هی نییتو استراحت کن مامان جان منم برم پا ،یبود

 .رفت رونیحرفش سر تکون دادم که از اتاق ب دییدر تأ آروم

لباس نازک  دنیاسکن شده بودم. لباس هام رو از تن در اوردم و با پوش یت یده بود و آماده رفتن به س ساعت
 یام آرا یکیالکترون زیم یکرده بود رو انیبرهنه ام رو نما یاز پاها یزانوم بود و قسمت نییکه تا پا یرنگ یو آب

 .قرار گرفتم

شکم و سمت راست بدنم بود تنظيم شد. با  هیکه ناح یدستگاه بر حسب ناحيه مورد تصوير بردار شرايط
دلم  یاز ترس تو یقرار گرفتم. لرزش یهم بود داخل تونل ام ارا یکه پسر جوون نیتوسط تکنس یفشردن دکمه ا

چشم  یاز هر دو سمت تو ینورباز بود و  یهم اضطراب داشتم. هر دو سمت تونل ام ارا یافتاده بود و حساب
 یکیهم گذاشتم و موز یکم شدن ترسم از اون فضا، چشم هام رو با لرزش پلک هام رو یخورد. برا یهام م

 نیپخش شد. چند د،یچیپ یتونل م یتو یبردار ریکه موقع تصو ییصدا ها دنینشن یبرا شیآزما نیدر ح میمال
 .داشتم گهن یلحظات یمرد نفسم رو برا نیبار با حرف تکنس
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و پلک  دمیکش یقیوحشت خارج شدم. نفس عم ییجورا هیو از اون تونل  دیرس انیبه پا یبردار ریتصو باالخره
همون بخش قرار  یکه تو یلباس هام به اتاقک دنیپوش یبلند شدم و برا زیم یباز کردم. با کمک مامان از رو

 .میگشتهمراه مامان و سامان به اتاقم بر  شیآزما یسر کیداشت رفتم. بعد از 

تختم دراز بکشم. بالشتم رو پشت سرم جا به جا کرد و رو به  یدستم رو گرفت و بهم کمک کرد که رو سامان
وقت کردم بازم  میانجام بد دیبا هم که با میکار دار یسر هی ادیمن برم آخه رضا قراره ب گهیخب د»مامان گفت:

 «.امیم

هست گرم کن بخور  خچالیباشه برو غذا تو »کرد در جواب گفت: یاش رو چک م یکه گوش یدر حال مامان
 «.ریبگ رونیاز ب یزیچ هیاگرم که رضا موند 

 ینم یحت دمیکش یازش خجالت م یرفت. حساب رونیصورتم از اتاق ب دنیگفت و بعد از بوس یباشه ا سامان
 یاومد نگاهم مدام در حال فرار بود و رفتار یم دنمید یبرا یچشم هاش نگاه کنم و وقت یتو میتونستم مستق

 !دستپاچه و هول که نکنه رازم رو برمال کنه

 یم شیکرم و قهواه ا یکت چهار خونه  بیکه تلفنش رو تو ج یبود و درحال ستادهیچهار چوب در ا یتو بابا
 .ذاشت داخل اتاق اومد

 «بابا جان؟ یخوب»مو هام گفت: یرو یتختم اومد بعد از بوسه ا کینزد

 :زدم یتبسم

 .یخوبم بابا جون مرس-

 .زد یلبخند

 ...ای یبهتر به نظر م روزیخدا رو شکر از د-

به  یو بعد از نگاه دشیکش رونیکتش ب بیج یاش زنگ خورد. از تو یقبل از تمام شدن حرفش گوش اما
که  هیاستاد اکبر میدار یدانشگاه جلسه مهم یرفت امروز تو یم ادمیداشت »صفحه اش رو به مامان گفت:

 «.کردم ریزنه فکر کنم د یزنگ م

 «.برو رضا جان، من هستم گهیشما د»گفت: زیم یاز رو یمبل نشست و با برداشتن مجله ا یرو مامان

 .کرد یبه صفحه ساعتش انداخت و زمان رو بررس ینگاه بابا

 .نمتونیب یپس بعداً م-

مامان هم  دمیاوردم و دراز کش نییپا یبا رفتن بابا بالشتم رو کم رفت. رونیحرف از اتاق ب نیبعد از گفتن ا و
رفتند  یهم م یگرم شده بودند و کم کم رو یمشغول خوندن مجله شد. چشم هام باز به خاطر اثر دارو و خستگ

ام نگاه کردم  یگوش یشد. به صفحه  پارهباره ازم هم  کیام به صدا در اومد و چرتم  یکه همون لحظه گوش
 !دادم یمامان جواب م یجلو یچه طور یکم هول شده بودم، به مامان نگاه کردم ول هیبود.  ربدیه
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رو  نکشیکردم که ع یخورد و اصالً قصد قطع کردن نداشت. مضطرب زه مامان نگاه م یهمچنان زنگ م یگوش
 :دیمتعجب پرس یاز چشم برداشت و با نگاه

 ؟یدیسوگند جان چرا جواب نم هیک-

 «.حرف زدن ندارم یاز دوستامه، حوصله  یکی... ی»اچه گفتم:و دستپ هول

 .داشته باشه یکار مهم دیاما بده، جوابشو بده شا-

 .اش گوشم رو پر کرد یشاک یکه حساس نشه ناچاراً جواب دادم. صدا نیا یاصرار مامان و برا به

 ؟یکن وونهیمنو د یخوا ینکنه م یکه همش خاموش بود روزمید ؟یدیچرا جواب نم یچ یعنی-

 :رو به گوشم چسبوندم یرو به مامان گوش یتصنع یلبخند با

 الو الناز جون؟-

 :اون حرفم پر تعجب گفت با

 !الناز جون-

 :گوشم، گفت یکوتاه و خنده تو یدر ادامه با سوت و

 .یحرف بزن یتون یاوه پس نم-

 :ربط گفتم یهم فشردم و ب یدندون رو یظاهر یبا همون لبخند همچنان

 .آره خوبم، ممنون-

 دنیکش رونیو ب زیم یزدم و نگاهم به مامان بود که از جاش بلند شد و با گذاشتن مجله رو یتلفن حرف م با
زدم و  یتیرفت. لبخند پر رضا رونیگوشش از اتاق ب یرنگش و گذاشتنش رو یقهوه ا فیاز داخل ک اشیگوش
 :گفتم یگوش یرفت آروم تو رونیکه مامان از اتاق ب نیهم

 ؟یداشت یکار رونیحرف بزنم االنم از اتاق رفت ب تونمیجاست نم نیمامانم ا-

 :لجباز گفت ییباره و مثل بچه ها کی دمیکه پرس یسؤال با

 .اون جا امیخوام ب یسوگند م-

 .گفتم یو دستپاچه نه ا هول

متوجه  هیجا بق نیا یایوقت ب یوقت و ب یکه ه نیجاست بعدشم ا نیمامانم ا گمیم یدین... نه، مگه نشن-
 !خب شنیم

 :گفت یاون حرفم با لحن بامزه ا با

 .گهیکم درک کن د هی دمتیتاحاال ند روزیکار کنم از د یچ یگیخب م-
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 :کردم و با تمسخر گفتم یزیر ی خنده

 همه گذشت؟ نیا یعنیواقعاً؟ -

 پر خنده اش بهم تشر زد.خ یصدا با

 .گفتم ینخند دختر جد-

 .به در اتاق بودمضطربم  یها چشم

ً  هیخب تو هم -  .کم درک کن لطفا

 .رو ساکت شد و بعد از اون اسمم رو صدا زد یا قهیدق

 سوگند؟-

 بله؟-

 !بگو جانم هیبله چ-

 :کردم یا یاضطراب خنده  با

 .گهیبگو د ادیاالن مامانم م-

 :گفت طنتشیرو ساکت شد و بعد از اون با لحن پر ش یا قهیدق

 .بهونه بفرستش خونه هیبا  یعنیکه از اون جا بره،  چونیبپ یجوریمامانتو -

 :لب زدم جاخورده

 !بهش بگم؟ یآخه چ ؟یگ یم یمعلوم هست چ-

 :لحن پر خواهشش ادامه داد با

 .گهیبکن د شیکار هی ربدیدونم، جان ه ینم-

 .نمونده تا مرخص بشم یزیاما چ-

 :و حق به جانب گفت الیخ یب

 .بکن شیکار هیاون جام خودت  گهیساعت د میسوگند تا ن-

 .قطع کرد عیسر و

 ً  !شده بود وونهید رسما

 !واقعاً قطع کرده بود اما

 !مامان رو خونه بفرستم یکار کنم و با چه بهونه ا یبودم که چ مونده
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کرد داخل  یرو زمزمه م یخدا حافظ یگوشش بود و جمله  یکه تلفن هنوز رو یبعد مامان در حال ی قهیدق چند
ِ یم یاومد. تلفن رو رواتاق  اش انداخت.  یبه ساعتش مچ یاش گذاشت و نگاه شهیبا صفحه تمام ش یچوب ز

بفرستم که بره.  ربدیاز اومدن ه لمامان رو قب یبگم و چه طور یکردم که چ یفکر م نیکالفه بودم و مدام به ا
اتاق و  یپنجره  یچشمم رو یلحظه ا یرو به فکر فرو رفتم که برا یا قهیچند دق یکردن بهونه ا دایبه دنبال پ

 ییسرد تکون ها یاش رو پر کرده بود و با وزش باد هیرنگ حاش اه،یکه نقش و نگار س یرنِگ ساتَن دیپرده سف
 :صدا زدم ممیبا لحن مال نه،یمبل بش یکه رو نیموندم. مامان رو قبل از ا رهیخورد، خ یم

 مامان؟-

 .سمتم قدم برداشت به

 جانم؟-

 :بازو به زبون اوردم یدست هام رو دنیسرم افتاده بود با کش یکه تورو  یفکر

 .دیاریخونه و برام لباس گرم ب دنیشه بر یکم سردم شده م هی-

 :دیتعجب پرس پر

 !سردت شده؟-

 .پنجره باز نگاه کردم به

 .کنم یاحساس سرما م یلیاوهوم خ-

 :تکون داد یسر

 .ارمیاز خونه برات ب یگفت یم شبیکاش د-

 .دمیبرچ لب

 .دیخب االن بر-

 تو بمونه؟ شیپ یاالن؟ پس ک-

 .دیایب دیرخساره شا دیجا هست، بعدشم شما نگران نباش نیهمه پرستار ا نیا-

 یلیخ»مبل برداشت و گفت: یرو از رو فشیهم فشرد و با رفتن به سمت پنجره و چفت کردنش، ک یرو یلب
 «؟یخواینم یا گهید زیچ نمیخب، بب

 .زدم یمند تیرضا لبخند

 همراه تونه؟ نهیآ نمی... اوم... ببزهیچ گهید یزیچ هینه فقط -

 :رنگش داد یقهوه ا یبه ابرو ها یتاب

 !نه؟یآ-
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 .نهیبب یجور نیمنو ا یکم نامرتبم دوست ندارم کس هیفکر کنم -

رنگ، به  یگرد با قاب نقره ا یا نهیجست و جو کرد و با در اوردن آ یرو کم فشیاوپ حرف با خنده داخل ک با
 .طرفم اومد

 .نیخودتم بب ایاما ب یهم خوب یلیخ-

 .برو گهیممنون، شما د-

 .کنم زود برگردم یم یبهم زنگ بزن، سع یفور یداشت یباشه کار-

 چشم-

بار رخساره بود جواب  نیباشه اما نه ا ربدیکردم ه یام زنگ خورد فکر م یکه مامان رفت دوباره گوش نیهم
 :دمدا

 .الو... ؟ سالم-

 ؟یتو؟ خوب یسالم چه طور-

 .بهترم یه-

 :دیگوشم کش یتو یپوف کالفه

 ؟یش یمرخص م یک گهیسوگند پس د-

 .هم بمونم گهیدو سه روز د دیمامان گفت با-

 آهان، مامانت اون جاست االن؟-

 .ارهینه رفت خونه برام لباس ب-

 ام؟یب یخوا یم-

 :گفتم یاون حرفش با دستپاچگ با

 .ستین یازین... نه ن-

 .سر زدم هیشب  دیشا یاومدم ول یوگرنه حتماً م میدعوت نایخونه بابا بزرگش ا دیخب البته امروزم با سع-

 .ممنون، پس بهتون خوش بگذره-

 :دیکنجکاو پرس یاز مکث بعد

 دنت؟ید ومدهین گهید نمیبب-

 ؟یک-
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 :تمسخر گفت با

 !ومدهیکه تا االن ن بهیآخه عج گه،ید گمیم ربدویبقال سر کوچه! خنگ جان ه-

 یحرف زدم. پوز خند ربدیدونست که با ه یکنم و نم فیرخساره تعر یفرصت نکرده بودم که ماجرا رو برا هنوز
 زدم یگوش یتو طنتیبا ش

 .ادیخواد ب یچرا اتفافاً االن م-

 ؟یجد-

 :دینگفتم که با لحن گارکاهانه اش و با شک پرس یزیچ

 یعنیقدر...  نیاصالً صدات چرا ا ؟یکن یرو ازمن پنهون نم یزیسوگند تو که چ نمیبب اد،یم ییبو ها هیاوم -
 ؟یقدر تو ذوق نیکه ا هیچ هیقض ادیشاد به نظر م یلیخ

 :قابل وصف گفتم ریغ یجانیبا ه یا هیرو داخل دهنم جمع کردم و بعد از ثان نمییذوق لب پا با

 .باالخره بهش گفتم یعنیرخساره من... من... -

 :دیزده پرس رتیح

 !و؟یچ-

همه  جانیدستم جا به جا کردم و با چسبوندش به گوشم با همون ذوق و ه یرو تو یکه کرد گوش یسؤال با
 یغیباره ج کیسکوت کرده بود و بعد از اون همه  یبیاول به طرز عج یکردم. چند لحظه  فیرو براش تعر زیچ

 .خفه گوشم رو پر کرد

 !شوکه بود و ناباور همچنان

 .چه قدر خوشحال شدم سوگند یدون ی! نمیشه، پس باالخره گفت یباورم نم یوا-

 :با خنده گفت و

 .شده فیدونه چه قدر خر ک یخدا م-

 .کردم یا خنده

 .خورد کهیاز حرف هام  یآره مثل بچه ها شده بود کل-

 .خوب شد یلیخ یار و کردک نیبهتر یول یتا گفت یرو دق داد چارهیب دمیواال بهش حق م-

 :کردم گفتم یم یکه خودم رو بررس یصورتم گرفتم و در حال یرو جلو نهیآ

سر  نیرخساره االن منو با ا گمیکار کنم، م یدونم چ ینم جانیدارم، اصالً از ه یحس خوب یلیاوهوم خودمم خ-
 .فر موهامم باز نکردم یاوف حت ست؟یبد ن نهیو ضع بب
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 .نه بابا خوبه-

 :خنده ادامه داد با

 ینیزم بیس یشم، چشمام اندازه  یلبو م نهویع ضمیمر یمثل تو بودن، من که وقت ضایمر یواال کاش همه -
 !که نگم برات یوضع هیشه اصالً  یسرخ م یکنه و دماغمم حساب یباد م

 :سؤال کردم مردد

 ست؟یواقعاً بد ن-

 .کم رنگ روت واشه هیبزن  یزیچ یرژ هیکه همراته  تیدست فیکم به خودت برس، ک هینه بابا فقط -

 :سر داد یقهقهه ا و

 .بشه مونیهمه مدت پش نینذار بعد ا-

 :نثارش کردم با نازک کردن پشت چشمم گفتم یکه کوفت نیام رو جمع و جور کردم و بعد از ا خنده

 .شه یکنم پرو م یکار و نم نیاصالً ا-

 :دیخند باز

 .هیراض نمیبه هم چارهیشکر داره، باور کن ب یجا نگاهم میالبته از تو ن-

پس مزاحم نشم به شما هم خوش بگذره سوگند  گهیخب د»گفت: طنتیپر ش یدر ادامه با لحن و خنده ا و
 «.جون

 .زهرمار تو هم-

 :خنده گفت پر

 !گفتم؟ یمگه چ هیخب چ یش یم یچرا شاک-

 .دمیلبم رو داخل دهنم کش ی گوشه

 .یگفت یجور هیخب آخه -

 :گفت زشیر یو همراه با پوزخند ها یاون حرفم با بدجنس با

 !قراره پاک بشه یوقت دهینذار، به نظرم که اصالً رژ هم نزن چه فا یداره؟ بچمونو تو خمار یبیحاال مگه چه ع-

 ً  :دمیزد بهش توپ یخنده توش موج م یکه رگه ها یشاک یمتوجه منظورش شده بودم و با لحن کامال

 .فعالً خدافظ یگ یچرت و پرت م یدار گهیکارت چون د یبرو پ-

 :دیباز خند طنتیهمون ش با
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 ...دیکش کیبار یحرفا باشه خواهر من، اما اگه کار به جاها نیمال ا ربدمیباشه تو هم حاال، نترس فکر نکنم ه-

 :گفتم عیسر یلیحرفش خ یتو دنیگفت و با پر یچرت و پرت م مدام

 .واقعاً خدافظ گهید-

فرم رو مرتب کردم  یبا حرف هاش باعث خنده ام شده بود. موها یرو قطع کردم. حساب یبا اون جمله گوش و
حرف  یآور ادیلب هام زدم که مدام هم با  یام بود رو یدست فیکه داخل ک یرنگ یهم از رژ گلبه ا یو کم

 تیاز خودم رضا یبود و حساب وبخکه  نیکردم نه مثل ا یبه خودم نگاه م نهیآ یگرفت. تو یام مرخساره خنده
 .داشتم

زدم خوب  یسکته رو نم یبرام بود، از خوشحال یجانیتخت متنظر نشسته بودم و چه انتظار پر ه یزانو رو چهار
 !بود

 یمدلِ رفتار یبه در زد. تو یکردم که کس یبود نگاه م وارید یکه رو یرنگ و ساده ا دیتاب به ساعت سف یب
 !در زدن اصالً معنا نداشت ربدیه

 .گفتم "ییبفرما"تونست باشه و آروم  یاون نم پس

 !چهار چوب قرار گرفت یتو ربدیباز شد و همون لحظه ه در

 !ومدیداخل ن د،ییتا نگفتم بفرما یمؤدب شده بود و حت هویبود اما چه  خودش

تنش کرده بود  یرنگ یدیسف شرتید. تکر  یبود و بهم نگاه م ستادهیکه به چهره اش داشت ا یلبخند مرموز با
رنگش رو هم  ییخرما یقشنگ تر کرده بود، موها یاومد اندامش رو هم حساب یبهش م یلیکه خ نیو عاله بر ا

 یشده بود. درحال شهیتر و جذاب تر از هم یشده بودم چه قدر که دوست داشتن رهیبود. بهش خ ختهیر یسمت
ذاشت ابروه هاش رو باال داد و  یتخت م نییمبل، پا یدستش بود رو یرنِگ ماتش رو که رو یکه کاپشن مشک

 «!؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا هیچ»پر تعجب گفت: یبا لبخند

 .ام رو گرفتم رهیکرده بودند. نگاه خ یرو ادهیزدنش ز دید یتو یهولم کم یکه نگاه ها نیا مثل

 .سالم ،یطور نیهم ،یچیه... ه-

کم خودم  هیتخت نشست که  یتر اومد، لبه  کینزد یو با برداشتن چند قدم دیخنده لبش رو به دندون کش با
 «عشق من چه طوره؟»گفت: یزیبهم کرد و با چشمک ر یرو جمع و جور کردم. نگاه جذاب و قشنگ

عادت  یلیو خ میحرف نزده بود یآخه تا حاال با هم اون جور دمیلحظه خجالت کش هیلحن حرف زدنش  از
اش احساساتش رو  انهیزورگو یرفتار ها یهم فقط تو ربدیو ه مینداشتم چرا که مدام در حال جنگ و جدل بود

و جذابش  بیدلفر یاش رو که حساب یشونیپ یشده رو ختهیر یکه موها یکرد و در حال یبروز داده بود. نگاه
اون موقع ها  هیدونستم! چ یو من نم یبکش یوداوه تو خجالتم بلد ب»داد با خنده گفت: یکرده بودند، باال م

 «!؟یگ ینم یزیاما االن چرا چ یکرد یحرف بارم م یشد و کل یتر م میزدم زبونت ن یحرفا م نیکه از ا

 «؟یدرد که ندار ؟یخوب نمیخب حاال..بب»نگاهش کردم کردم که گفت: یدلخور با
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 .بهترم یول ،یلینه خ-

 یمن اصالً نم»برق گرفته بودند نگاهم کرد و گفت: یکه از شاد ییوار شد و با چشم ها یبا لحنش شوخ بازم
 «!یاریجا دووم م نیا یدونم تو بدون من چه طور

 .ابروش رو باال پروند یاش که تا یفتگیزدم به اون همه خودش یحرکت سرم لبخند با

 !یشد یجور نیسوگند تو چرا ا-

 یزدیالاقل دو کلمه باهام حرف م یقبلنا که با هام سر جنگ داشت»گفت: ینگاهش کردم که با پوز خند متعجب
 «!یکش یخجالت م ای یکنیسکوت م گمیم یاما االن هرچ

کم سخته،  هیخب گفتم که برام »کردم گفتم: یم یکه با انگشت هام باز یهم در حال یفشردن لب هام رو با
 «.یدیتو هم که اصالً به من فرصت نم

دلبرانه،  ییاش انداخته بود با ادا یشونیبه پ ینیکه چ یاش در حاللحن خنده دار و بامزه اون حرفم با با
سالم عشقم  یگفت یم دیاومدم با یاالن که از در م گهیتا حاال بهت فرصت دادم! د روزیفرصت؟! از د»گفت:

 «!حرفا، واال نیو از ا یبود ییکجا یخوب

تند کرد.  یقشنگ شروع به کوبش یتابانه از اون خنده ها یسرداد که قلبم ب یبا گفتن اون حرف قهقهه ا و
 :در پنهون کردنش داشحتم اسمش رو صدا زدم یپر خنده ام که سع ی افهیمعترض و با ق

 !ربدیه-

 .ام فشار اورد نهیکرد و باز هم قلبم دستپاچه تر از قبل به س یخنده ا باز

 .کردم بابا یشوخ-

 یمامانتو چه طور یخانم مو فرفر نمیبگو بب»خوش فرمش گفت: یلب ها یردن بامزه با جمع و جور ک و
 «؟یچوندیپ

 :هم گذاشتم یچشمم رو رو هیکم جمع کردم و  هیرو  کمیو دهن کوچ لب

 !یموفرفر-

 .بهم کرد یعاشق و مسخ نگاه

 .زنیر یکه دورت م یدوست دارم، مخصوصاً وقت شتریصافتو ب یخب من موها یول ادای یبهت م-

گرفته بود و صورتم از اون جمله رنگ باخته بود. باز هم باعث شده بود که خجالت بکشم.  یضربان تند قلبم
شدن عضالت بزرگ و برجسته  انیپاش که باعث نما یدادن آرنجش رو هیشد و با تک کیتخت نزد یرو یکم

 «؟یخب نگفت»دستش شده بود گفت:

 :دمیشوه لب برچو باال دادم و با پلک زدن پر ع ابروم

 .جور کنم و بفرستمش که بره خونه یبهونه الک هیمجبور شدم  ،یکن یوادار م ییآدمو به چه کارا نیبب-
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 :سر تکون داد یبا پوزخند همراه

 .یهم باش یدتریجد یدنبال بهونه ها دیخوبه پس با-

 .گرد شده ام نگاهش کردم یچشم ها با

 .کنم یکارو نم نیا گهیبود د شیو آخر یاول نینه ا-

 .هم رفت یهاش تو سگرمه

 نم؟یتو رو بب یپس من چه طور-

 .صبر داشته باش گهیکم د هیجا بمونم  نیخب مگه چه قدر قراره ا-

 .رو به چشم ها زد یعاشقانه و غمناک لبخند

 .روش نمیهمه صبر کردم ا نیصبر کردنا، باشه ا نیبا ا یاوف سوگند که تو پدر منو دراورد-

 :دیروم که پرس نشیسنگ یرو ساکت بودم و نگاه ها یا هقیدق چند

 ؟یساکت شد هوی هیچ-

 یچ هیکه ته قض نیو ا ندهیکردم از اون حس و بودنش کنارم لذت ببرم اما فکر آ یم یبودم و سع خوشحال
 نهیاز س یظیکرد. آه غل یباره سرکوب م کیام رو  یداشت و خوشحال یسرم رژه بر م یباره تو کیبشه  خوادیم

 :دیباز پرس یجد یاومد که با چهره ا رونیام ب

 من؟ زیعز یا افهیچه ق نیشد ا یچ هویسوگند -

 .چشم هاش نگاه کردم یتو نیو غمگ دمیبرچ لب

 بشه؟ یقراره چ-

 !بشه؟ یقرار چ یچ-

 .ترسم یمن م ربدیبشه، ه یاز االن به بعد قرار چ-

 :زد یحیمحو و گ لبخند

 .جود نداره دنیترس یبرا یزیقربونت برم من چ یترس یم یآخه از چ-

 :گرفتم و با غم لب هام رو تکون دادم نییمغموم بهش، سرم رو پا یاز انداختن نگاه بعد

 .تو سامان رو خراب کنم یرابطه  خوامیمن نم-

 رو سمت صورتم خم کرد و با سرش

کردم؟ هان؟ سوگند  یمگه من کار اشتباهبشه  یطور نیا دیداره چرا با یفهمم چه ربط یاصالً نم»گفت: یکالفگ
 «.دلم زیزنم عز یدارم باهات حرف م ریسرتو باال بگ
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سوگند من تو رو فقط و »رو باال اوردم و بهش چشم دوخته که نگاهم کرد و بخش بخش و شمرده گفت: سرم
و  میداشته باش یپنهون یرابطه  هیخوام  یمن نم ،یا گهید یرابطه  چیخوام نه ه یازدواج م یفقط تو رابطه 

 «.نکردم یمن کار اشتباه چون ستیمهم ن اد،یب شیخواد پ یهم که م یهر چ ذارمیم ونیبا سامان درم نویا

 .رو به زبون اوردم یبلند "نه"راه گرفته بود  یصدا یکه تو یا یکه زد با دلهره و نگران یحرف با

ً  نینه ا-  .کار و نکن لطفا

اش رو ماساژ داد و با نگاه کردن بهم  یشونیپ ی. کمیطور هم عصب نیآشفته شده بود و هم یحساب گهید
 زدمینم یحرف نیوقت همچ چیدرصد نسبت به احساست شک داشتم ه کینه! تو االن چته هان؟ اگه »گفت:

 «ه؟یاما... سوگند تو مشکلت چ

 «؟ی... پس اون چیم... مرتض»گفتم: دیکردم و و با ترد یمکث

 یجا سرمو م نیاالن هم»هم گفت: یچشم هاش رو بست و با فشار دندون هاش رو تیون حرفم با عصبانا با
 «آره؟ یکن وونهیمنو د یخوا یاز دست تو سوگند، تو م واریکوبم به د

 :دیتر غر یباز کرد و عصب پلک

 .یزن یحرف م یجور نیو بازم ا یدونیهان؟ اخالق گند منو م یچ یمرتض-

 نیآروم باش چرا ا قهیدق هی»کردم آرومش کنم گفتم: یم یکه سع یدهنم رو مضطرب فرو دادم و در حال آب
االن زوده  دیکیبهم نزد یلیخ یتو و مرتض ربدیه م،یفکر کن شتریکم ب هی گمیمن فقط م یکن یم یقدر زود قاط

 یاگه فکر کنه پشت سرش باز ؟ینتو روش نگاه ک یخوا یگذره چه طور م ینم یخاستگار یاز ماجرا یلیچون خ
در موردمون  ییممکنه چه فکرا یفکر کرد چیه ه،یبق یاون هم جلو یشه هم جلو یبد م یلیخ ؟یچ میدراورد
 «!بکنن

 :پر تالطم فوت کردم ینفس

که  شیدو روز پ یطور هم سامان، اونم بعد از ماجرا نیهم میکنن من و تو از قبل ب.. با هم بود یفکر م-
عمو  ،یشه، مرتض یم نیتوه ایلیکار به خ نیممکنه! با ا یهم از نظر من مشغوله، پس چه طورذهنش هنوز 

 .بکنن یخوام راجع به ما فکر بد یناراحت بشه، نم یخوام کس یمن نم ربدیسامان... ه نا،یا

 .خودشون جا داده بودند بهم نگاه کرد یرو تو یاش که خشم نانهیزبیت ینگاه ها با

 ...که بازم ازت بگذرم یخوا یاگهم ؟هان؟یخوا یم یتو از من چ-

من  یامکان نداره، برا»گفت: یادامه نداد و بعد از فوت کردن نفس پر خشمش با لحن قاطع و کوبنده ا اما
کنم و  ینکردم و نم یزندگ یکس یکنن چون من واسه  یراجع به مون م یچه فکر هیکه بق ستیاصالً مهم ن

 «.بودم دهیفقط به خاطر سامان عقب کشمنه، تا حاالشم  هیزندگ نیا

 :زدم یتلخ لبخند
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درمود ما بکنه  ییتونه چه فکرا یکه سامان بعد اون ماجرا م یفکر کرد نیمن مهمه، به ا یاما متأسفانه برا-
 .نسبت به منه تنها خواهرش عوض بشه تشیخوام ذهن یمنه، نم هیآدم زندگ نیسامان با ارزش تر

 :دیو تلخ خند یعصب

 !بگو نویا یخوا یم یچخب -

خواهش  ربدیفقط مدت، ه میمدت دست نگه دار هی»گفتم: یدادم و با پلک زدن محکم نییدهنم رو پا بذاق
 نیطور هم ذهن سامان و ا نیکه اوضاع آروم تر بشه و هم یحداقل تا زمان یعنیکنم ازت، لطفاً درک کن  یم

 « ...هم یکه مرتض

 :حرص حرفم رو قطع کرد پر

 .یکن یم میعصب یسوگند دار ،یر نگو مرتضقد نیا-

 :توجه به حرفش ادامه دادم یب

 .انتخاب کنه شیزندگ یرو واسه  یکیرو شروع کنه و  دیجد هیزندگ هیکه اونم  میکم صبر کن هی-

 یعنی ،یزن یخنده دار حرف م یدار گهید»شوکه گفت: یکرد و با حالت یخنده ا تیعصبان یاون حرفم از رو با
 «!میباش یمنتظر ازدواج مرتض دیبا

اش  یشونیپ ی. دستش رو روختمیکالفه اش ر یچشم ها یدندون بردم و نگاه متوحشم رو تو ریلبم رو ز گوشه
 «.با حرفات سردرد گفتم به خدا»گذاشت با تر کردن لب هاش گفت:

 ؟یشد مونیپش یزود نیبه ا هیچ-

 .و عبوسش نگاهم کرد یچهره جد با

 ؟یگ یم یدار یچ یفهم یچرت نگو اما م-

مورد که زن  نیدر ا ییحرف ها دند؛یچرخیسرم م یبهم زده بود مدام تو شیرخساره که چند وقت پ یها حرف
اش رو که از من، دست به کار شده و همون خواهرزاده الشیفکر و خ ییو رها یآروم شدن مرتض یعمو برا

 شدیشون موصلت عمن مان یو اصرارش رو یمرتض یعروس شدنش رو داشت و اما خواسته  یآرزو شهیهم
 .هم مصمم بود یحساب ایرو باز براش لقمه گرفته بود و گو

 .به خودم مسلط شدم یو کم دمیکش یبلند نفس

که زن عمو و  نیو مثل ا دمیشن ییزایچ هیروزمره مون با رخساره  یحرف ها نیفهمم، خب من از ب یآره م-
رو تموم  شیسرباز زهیو انگ دیبا ام یخواد مرتض یدختره رو واسش درنظر گرفتن و دلشون م هی یمرتض یخواهرا
 .میصبر کن میتون یاون ماجرا فراموشش بشه، تا اون موقع که م گهیکه د نیکنه و ا

 :دیو پر حرص خند تلخ

 .ماست نیهنوزم ب یپس مرتض-
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 آخه؟ یگیم یجور نیچون از اولم نبوده، چرا ا ستین-

رو گذروندم،  یسخت یچه روزا دم،یکه چه قدر عذاب کش یبکن یتون یفکرشم نم یتونم حت ینم گهید من دسوگن-
 بهم گذشت؟ یرو که از تو دور بودم چه طور یمدت نیا یدونیاصالً م

 .لب هاش نشست یپر زهر گوشه  یلبخند باز

مشتت گذاشتم  یهاشو تو کهیبود که بعد از پاره کردنش ت یکرد همون عکس یکه تو نبودت آرومم م یزیتنها چ-
 ...هاشو بهم چسبوندم کهیعکس پاره که به زور ت هی ،یو رفت شونیدیپازل برام چ هیمثل  نیزم یو رو

به طور  نیرنگ زم دیبراق و سف یها کیسرام یرو باز ساکت شد، بعد از ضرب گرفتن پاش رو قهیچند دق و
 .با لحن آشفته و درد مندش لب باز کرد ،یعصب

 !رفتار کنم؟ الیخ یب یو مثل آدما رمتیبگ دهیآسون بود که راست راست جلوت راه برم و ناد یلیخ یفکر کرد-

 :نگاه کرد، با لحن عاشقانه و پر حسرتش ادامه داد یرگیچشم هام با خ یکم سرش رو جلو تر اورد و تو هی

جز منو نشنوه و  یکس یکه گوشات صدا نیا نه،یجز منو نب ویو چشات کس یباشخوام با من  یکه ازت م نیا-
 ه؟یادیز زیوجودت فقط عشق و دوست داشتن منو حس کنه چ

 :لب زدم نمیو با لحن سراسر غمگ دمیبغض لبم رو گز با

 .یفکرشو بکن یتون ینم یکه حت یطور ربد،یه دمیمنم آسون نبوده، منم عذاب کش یبرا-

دوست داشتن بازم تاوان داره قبول  نیباشه اگه ا»فکر کردن گفت: یا قهیو بعد از دق دیموهاش کش یتو یچنگ
 « ...اما دمیبازم تاوان م

 ؟یاما چ-

 .مشوش روم ثابت موند نگاه

 ها؟ دمیمدت که تو رو از دست نم نیا یتو-

 :زدم یکج لبخند

 مونم؟ یحرفم نم یو رو زنمیجا م یفکر کرد هیچ-

 :نگاه تبدار و خمارش ادادمه دادم یشدن تو رهیبغض آلودم و خ یصدا با

 گهیمن د ربدیه ده،یاجازه رو بهم نم نیتونم پا پس بکشم چون... چون قلبم ا ینم گهیاگه بخوامم د یمن حت-
دست  یدندگ هیو  یلجباز و تخس که با لجباز یاون دختر بچه  گهیمن د ستم،ین یرستانیدب یاون دختر بچه 

 !ستمیزد ن یم یبه هر کار

 .به صورتم زد یحیمل لبخند
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 اشیدوست دارم، با تمام لجباز یلیکنه اما من هنوزم اون دختر بچه رو خ یخوشحالم م یلیحرفا خ نیا دنیشن-
 .سختش یها یو سرکش

که تو  ی... باشه هر چهیواسم کاف یکه بدونم مال من نیهم»زدم که گفت: یگلوم لبخند یبغض نشسته تو با
 «.کنه یام م وونهیاشک بارت داره د یرو فرو بده که حالت چشا یحاال هم اون بغض لعنت یبخوا

 :به روش زدم. آروم زمزمه کرد یعشق و لذت لبخند تیدهنم رو همراه با بغض فرو دادم و با نها آب

 .نگام کن یجور نیا شهیهم-

 «هم ازت بخوام؟ گهید زیچ هیتونم  یم»چشمم گفتم: هیزدم و با بستن  یپلک

 .زد یجیگ لبخند

 ؟یچ گهید-

از احساست نگو  یلیخ یعنی ،یعنی م،یشه مثل قبل باش یم»گفتم: یدیپا و اون پا کردم و بعد از تر نیکم ا هی
 «...چون

عذاب  یطور نیخب من ا»انگشتم هام گفتم: ونیرنگ م دیسف یمتعحب نگاه کرد که با فشردن ملحفه  پر
سامان نگاه کنم چون  یچشما یدونم سختمه که تو ی... نمهیکنم دارم به بق یو احساس م میریگ یوجدان م

 «.مدت هیباشه، فقط  نمونیب یپنهان زیچ یخواینم

 :دیاش کش یشونیپ یرو یدست

 !بگم یدونم چ ینم گهیواقعاً د-

 :لحن پر التماسم و خواهشم لب زدم با

 .امیخورده با خودم کنار ب هیمدت کوتاه تا منم  هی یکنم، فقط برا یخواهش م-

توان  گهیکنم که د یسخته اما اعتراف م»به سرش گفت: یهاش رو باز با آب دهنش تر کرد و با تکون لب
 «.هم ندارم یا گهید یمقابله با تو رو ندارم در ضمن چاره 

 :ملحظه احساس کردم ازم دلخور شده و همون لحظه حسم رو به زبون اورد هی

 ازم؟ یدلخور شد-

 «؟یکرد یجور نیا افتویپس چرا ق»گفتم: یلب هام با دلخور دنیرو با لحن آرومش زمزمه کرد که با برچ "نه"

 .زد یآرومش لبخند یپلک زدن ها با

 .الیخیب یچیه-

 ربد؟یه-

 جونم؟-
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 .نگاهش کردم دیلب هام. پر ترد یرو قیعم یبودم و لبخند دهیکه شن یضعف رفت از جواب دلم

 ...شه من و تو یم یعنی-

که دستش رو به طرف صورتم اورد و با پشت گوش انداختن  دمیحرفم رو بلع یپلک زدن محکم و پر حسرت با
 «.آخه چرا نشه قوربونت برم من»فِرم گفت: یاز موها یدسته ا

 «!ابراز نکنم گهیاوه ببخش قرار بود د»در ادامه با خنده و تمسخر گفت: و

من بود و منتظر  یدو سه قدم یکردم که با لذت محو تماشام شد. خوشبخت دنیکه زد شروع به خند یرفح با
 .دیکش رونمیفکر ها بودم که صداش از فکر ب نیهم یکردم. تو یصبر م دیاستقبال من اما بازم با

 ؟ینکنه هنوزم سردرگم یکن یفکر م یبه چ-

 .تو قاطع تر نبود یاز حرفا یچیچون ه ستمینه ن-

 «.تو یبزن یخوبم بلد یپس حرفا»اش گفت: یکمون یبه ابروها ینیچرخوند و با چ یو دهن لب

 .آروم کردم یا ی خنده

 .سامان دمیشا ادیمامانم ممنکه ب یبهتره بر گهیخب د یلیخ-

 «.اما هنوز رفع نشده»چشم هام شد و گفت: خیم

 :الت مسخش لب زدکرد و با ح یقیگفتم ک نگاه عم "ییها" جیگ

 .گمیم مویدلتنگ-

 .یکن نیاما از االن بهتر تمر-

 دور بودن از تو؟ نیتمر-

 .گهیحاال هم برو د دن،یدور بودن اما تهش رس نیتمر نیبب وانویپر ل ینصفه -

که انگشتش رو  یدر حال اشیچشم هام کرد و بعد از اون با لحن شاک یرو حواله  یو قشنگ نیدلنش لبخند
به دو تا بوق  خوامیزنم نم یسوگند بهت زنگ م نیبب»جمع و جور گفت: یداد با خنده ا یصورتم تکون م یجلو

پا  عیکه سر یاِشغالم نباش یجواب بد عیسر دیدارم! با ایبکشه گفته باشم چون من به پشت خط موندن فوب
 «.جا نیا امیشم م یم

 .زد یزیگفتم که با خنده چشمک ر یچشم کش دار ضیعر یکش اومده ام از ذوق و لبخند یو لب ها یدلبر با

 .دهیعشق فهم هی گنیم نیدختر خوب به ا نیآفر-

 «.برو»همچنان پر خنده ام گفتم: یاشاره به در اتاق و لب ها با

برق  طنتیخندونش از ش یکه چشم ها یمبل برداشت و درحال یخنده از جاش بلند شد، کاپشنش رو از رو با
 .دیلب کش یداشت دندون رو یقدم بر مگرفته بود و به عقب 



 

 
899 

 .یزیچ هیاما  رمیباشه م-

 .نگاهش کردم پرسشگرانه

 ؟یچ-

 ،یشونیپ یموهاش رو یرفت با خنده و تکون خوردن ها یم رونیکه از اتاق ب یکرد و در حال یجذاب نگاه
 «.دوست دارم»گفت:

گرفته بود، چه قدر  یبیبودم تپش عج دهیکه باز شن یخنده ام گرفته بود و قلبم از جمله ا یرفتارش حساب از
 !کرد یبود و بهشون عمل م بندیکه گفته بودم پا ییزایهم به چ

از رفتنش نگذشته بود که  شتریب یا قهیباز سرتکون دادم. چند دق یاومده ا یباز خنده و حالت به ستوه ا و
 !زنگ خور باز هم خودش بود امیگوش

 «کنه؟ یم یجا چه غلط نیپسره ا نیا»گوشم گفت: یام توتم تیکه جواب دادم با عصبان نیهم و

 :دمیو متعجب پرس جاخورده

 ...ریه ؟یگیم ویکدوم پسره ک-

 .حرفم تمو نشده بود که رضا داخل اتاق اومد هنوزم

 دنشیدستم گرفتمش، از د یقبل افتادن باز تو عیسر یلیگوشم سر خورد که خ یاز رو یرضا گوش دنید با
رفته باشه  رونیب مارستانیرضا عمراً از ب دنیبا د ربدیدونستم ه یشوکه بود و البته نگران؛ چرا که م یحساب

 !تشیمخصوصاً بعد از اون همه عصبان

نرمش  یزد و با قدم ها یضیلبخند عر دنمیرضا حساس شده بود. رضا با د یاز اندازه رو شیدونم چرا اما ب ینم
گذاشت  زیم یدستش بود رو یو رنگارنگ رو که تو یاومد. سبد گل مصنوعاتاق به سمتم  یسنگ فرش ها یرو

 .سالم کرد ییو با خوش رو

 «! ...جا نیشما.. ا»سالم کردم و جا خورده گفتم: دستپاچه

با سامان »دست، گفت: یرنگ و چرمش تو یقهواه ا فیلب هاش نشوند و با جا به جا کردن ک یرو یپهن لبخند
 «؟یخوب نمت،یو بب امیگفتم ب یخرده کسالت دار هیکه  دمیشن م،یاومد

 :که داشتم سر تکون دادم یشیو تشو یدلواپس باهمون

 .یاوهوم ممنونم که اومد-

 .به پلک هاش اورد یآروم فشار

 ببخش وقت استراحتت بود، مزاحم شدم نه؟-
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 دمیکش یت بود و خجالت مکم برام سخ هیکه  نینکنه با ا یوونگید ربدیکه زودتر بره و باز هم ه نیا ی واسه
اصالً نتونستم بخوابم  شبیخواستم بخوابم چون د یآره م دیراستش رو بخوا»قرار گفتم: یمردد و ب یبا لحن

 «.یدیزحمت کش یلیخ یاومدکه  یکنن، بازم مرس یخواب آلودم م ستنین ریتأث یالبته دارو هام ب

 .دیبه روم پاش ینیدلنش لبخند

 ...یچون از چشماتم معلومه که حساب یایخسته م یلیبود، آره بنظر که خ فهینکردم وظ یکار-

راست  کیداخل اومد،  تیچهار چوب در با عصبان یبعد از قرار گرفتن تو ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 وحشت زده یهلش داد. شوکه شده بودم و با چشم ها واریاندازه به طرف د یب یبه سمت رضا اومد و با خشم

دست به کمر مقابلش  ربدیه کهکرد  ینگاهش م رتیشوکه بود و پر ح یکردم. رضا هم حساب یام نگاهشون م
 .دیتمام و پر حرص بهش توپ تیو با عصبان ستادیا

 که؟یهان مرت ؟یچشماش چ-

 یخودش رو به خشم و چهره ا یاش جا یجاخوردگ گهیکردم که حاال د یبودم، به رضا نگاه م دهیترس یحساب
 .پر اخم داده بود

 ن؟یهست یچه طرز برخورده، شما ک نیا-

 .کردم ربدیو با اضطراب رو به ه ملتمس

ً  ربدیه-  .لطفا

 :دیعبوسش پرس یهم رو به من کرد و با چهره  رضا

 اصالً؟ هیک نیسوگند ا-

دستش گرفت و  یرضا رو تو قهیخشم آلود  یهم و نگاه یدندون هاش رو دنییبا سا ربدیاون پرسشش، ه با
ذاشت محکم تکرار  یهم م یکه چشم هاش رو رو یدر حال تیبا عصبان ختهیچسبوندش، با حرص آم واریبه د
 :کرد

 .خانم، خانم، سوگند خانم-

 .بهش تشر زد ربدیکرد و با گرفتن دست ه یدندون قروچه ا رضا

 !یدیاز چشم خودت د یدید یدستتو بکش وگرنه هر چ-

 :دیخنددر جوابش  یعصب ربدیه

 هان؟ یبکن یخوا یم یمثالً چه غلط-

که حرکت کردن برام  نیگرفتم با ا یجلوشون رو م یجور هی ستیبا یگرفت و م یکم کم داشت باال م دعواشون
دستم  هیشون رفتم. تخت بلند شدم و به سمت یکه داشتم از رو یسخت و مشقت بار بود اما با تحمل درد
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تو رو  ربدیه»گفتم: تماسو با ال دمیرو کش ربدیلباس ه گهیسمت راست شکمم گذاشتم و با دست د یرو رو
 «.یکارو، اشتباه متوجه شد نیخدا بسه، نکن ا

 «معلومه؟ یاز چشمات چ نمیخوام بب ینه م»کرد گفت:  یکه با خشم به رضا نگاه م یتوجه به حرفم در حال یب

امو ول کن چون دفعه  قهیاومده لطفاً  شیسؤتفاهم پ»ص و خشم گفت:شده بود با حر  یعصب یکه حساب رضا
 «.حالشو بسه ینیب یگم، مگه نم یمحترمانه نم گهید

 :دیبرداشتم و لباسش رو باز کش ربدیبه سمت ه یداشتم و با بدن سست و کم جونم باز قدم جهیگ سر

 .گهیبسه، بسه د ربدیه-

معنادار  ،ییبا حرکت چشم و ابرو ربدیشناسه رو به ه یرضا رو نم ربدیکردم ه یکه مثال وانمود م یدر حال و
 «مگه نه؟ یخالم هستن، رضا، فکر کنم نشناخت ینوه  شونیا ربدیه»گفتم:

 «.اشون و ول کن قهیبا سامان اومدن »اسم سامان گفتم: یرو دیو با تأک دمیآروم دستش رو کش و

 :دمیحرص نگاهم کرد که آروم نال پر

 .ش کنمرگ من تموم-

 ربدیکرد که ه یبود و به ماها نگاه م ستادهیزده ا رتیهمون لحظه بود که سامان هم داخل اتاق اومد. ح یتو و
و  جیکم جلو تر اومد و با همون نگاه گ هی ج،یرضار و ول کرد. سامان که هنوز هم متجب بود و گ قهی عیسر

 :منگش سؤال کرد

 شده؟ یجا چه خبره؟ چ نیا-

که  یبپرس شونیبهتره از ا»گفت: ربدیو اشاره کردن به ه تیکرد با عصبان یکه لباسش رو مرتب م یدرحال رضا
 «.به من حمله کرده هوی

 .نگاه کرد ربدیبشدت گرد شده اش به ه یبا چشم ها سامان

 !گه؟یم یرضا چ ربدیه-

 .اون سؤال سامان بالفاصله مداخله کردم با

 .فکر کرده بود که مزاحم شدهرضا رو نشاخت و  ربدیه یعنی...زهیچ-

 «.خوام یواقعاً عذر م»گفتم: یدر ادامه رو به رضا با شرم زدگ و

پسرعمه  ربدیرضا جان واقعاً شرمنده ه»نگاه کرد و رو به رضا گفت: ربدیغضب آلودش به ه یبا نگاه ها سامان
 «.خوام یکه سؤتفاهم شده من معذرت م نیمنه، مثل ا ی

 .دیابرو براش خط و نشون کش یو اشاره  ظیغل یبرگشت، با اخم ربدیباز سمت ه و

 .کن یسؤتفاهم شده معذرت خواه یدیخان حاال که فهم ربدیخب ه-
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در هم و عبوس  یا افهیزد که رضا هم با ق یا یو جا خورده از درخواست سامان پلک محکم و عصب یشاک ربدیه
 .دستش رو باال اورد

تونستن مؤدبانه تر  یم شونیاما ا ادیم شیسؤتفاهم پ یجور نیدونستم ا یسامان جان من نم ستیالزم ن-
 .رمیم گهیبرخورد کنن، من د

 یزود تر خوب ش دوارمیام»کم رنگ گفت: یهم همراه با لبخند یو با فشردن لب هاش رو دیرو به من چرخ و
 «.سوگند جان

موهاش برد. با  ونیم یهم گذاشت و چنگ یرضا با حرص دندون رو "جانم" ینگاه کردم که با کلمه  ربدیه به
آقا رضا »فوت کرد و باالخره گفت:  یکردم که نفس تند یو پر خواهشم بهش نگاه م زیالتماس آم ینگاه ها
 «.دیصبر کن

کردن از رضا  یکه انگار معذرت خواه یچرخوند و در حال ینگاه ربدیکه ه ستادیاش ا یبا همون چهره شاک رضا
ً مجبور شده بود، بعد از تعلل یبراش سخت م یحساب خوام، واقعاً  یم... معذرت م»گفت: یاومد و ناچارا

 «.که کردم یشرمنده بابت کار

 .هیکاف دیاشتباهتون شد یکه متوجه  نیهم ستی:گفتم که مهم نرضا

 :رو به سامان کرد و

 .زنمیعموم شب بهت زنگ م یخونه  رمیمن م-

 .رفت رونیبا اون حرف از اتاق ب و

تخت  یهام، افتاد. با خم شدن لبه  هیاز شکمم و محل بخ یقسمت یباره تو کی یهمون لحظه بود که درد یتو
 «شد؟ یچ»گفتند: یبه طرفم اومدن و همزمان با هم با نگران عیسر ربدیدست گرفتم که سامان و ه یرو تو

دراز  یشه کمک کن ی.. مم.»رو به سامان گفتم: یهم مچاله شده بود و با لب زدن سخت یاز درد تو صورتم
 «.بکشم

 یتخت رفتم. سامان با دلواپس یکرد که با کمک سامان و گرفتن دستم، رو یو نگران نگاهم م دهیترس ربدیه
 «پرستارو خبر کنم؟ یخوا یم»سرم گفت: رینگاهم کرد و بعد از درست کردن بالشت ز

 :دادم رونیب ینفس

 .نه االن بهترم-

کارا  نیهان؟ ا یچ یعنی»و لحن تشر بارش گفت: تیشد و با عصبان دهیکش دربینگاهش از من به سمت ه و
 «؟یچ یعنی

 .باال پروند ییحق به جانب ابرو ربدیه

 .گهیاومد د شیسؤتفاهم پ هیخب  هیچ-
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 .کرد نییاون حرفش سامان با حرص سر باال و پا با

 ؟یچه سؤتفاهم یشه بگ یم-

 گهیم ییزایچ هیباال سرشه و  دمید هویدونم  یچه م»به چهره اش گفت: یو با اخم دیپشت گردنش کش یدست
 «.هیدونستم ک یشناختمش چه م یتازه من نم ن،یو منم بد متوجه شدم هم

 یسوگند تازه عمل کرده نم یکن یکم فکر نم هی یبش یکه عصبان نیچه وضعشه چرا قبل از ا نی:آخه اسامان
 !؟ینیب

 :دیبورش کش یموها یتو یدست کالفه

 ربد؟یه یبود که کرد یچه کار نیرضا نگاه کنم آخه ا یتو رو یحاال چه طور-

 یدون یاصالً م»گفت: یمونیپش یخوادخواهانه و بدور از ذره ا یتمام و لحن یالیخ یاون حرف سامان، با ب با
 «.کنم یحال نم افشیبا ق هیچ

 :پر تعجب لب زد سامان

 !شیدیتاحاال ند یاما تو که گفت-

... خب کالً گفتم، اصالً همون یعنی»کردن با لب و دهنش گفت: یو باز یهول شده بود بود بعد از مکث یکم
 «.هیپسر نچسب دمیفهم دمشیاولم که د یلحظه 

که متوجه نشه جمع و  نیا یبرا عیسر یلیاز اون حرفش لبم رو کش داد که خ یزیر یکه داشتم خنده  یدرد با
 .نگاهش کرد یو شاک جورش کردم. سامان معترض

 !ربدیه-

 «ازش، ادیهان؟ خوشم نم هیچ»هم بانمکش کرده بود گفت: یلیحق به جانبش که خ ی افهیهمون لحن و ق با

 :دیاش پرس نانهیب کیدست به کمر شد و با نگاه بار سامان

 ؟یکن یکار م یجا چ نیموقع روز ا نیاصالً تو ا-

 یا هیچند ثان یچشم دوخته بودم که بعد از تعلل ربدیوار رفتم، نگران به دهن ه هوی دیکه سامان پرس یسؤال با
سرم به  هیگفتم  گهید نمیبود اومده بودم اونو بب یجا بستر نیاز دوستام ا یکیخ.... خب »رو به سامان گفت:

 «.یندو یاشم که م هیبق دمیپسره رضا رو د نیا هویسوگند بزنم که 

 :سؤال کرد دیش کشزبونش رو دور دهن سامان

 ؟یک-

 :دیپرس جیگ ربدیه

 ؟یک یچ-
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 گم کدوم دوستت؟ یم-

 ایلیآره ا ا،یلیا زهیآهان، چ»گفت: ششیته ر یرو دنیفکر کردن و دست کش یا قهیباال پروند و بعد از دق ییابرو
 «!تو یکن یم چیقدر منو سؤال پ نیخب حاال چرا ا نم،یاومده بودم اونو بب ش،یشناس یالبته تو نم

امان از  دم،یخجالت کش یلیخ ینکرد یاما کار درست»باور کرده بود با تکون دادن سرش گفت: ایکه گو سامان
 «.ربدیدست تو ه

 یمن که معذرت خواه»هم گذاشت و در جوابش گفت: یرو انهیدلجو یچشمش رو با خنده ا هیهم  ربدیه که
 «ه؟یچ گهیکردم، د

 ؟یکتکش که نزد-

 .نه بابا تو هم-

برم  دیمن کار دارم با نیبب»تمام گفت: ییو حرکت آروم سرش رو به سامان با پرو یدر ادامه با حالت بامزه ا و
 «رسونم؟ یم ییجا هیتو رو هم تا  یاگه بخوا

 .زد یاخم هاش از هم باز شده بود لبخند گهیاون حرفش سامان هم که د با

 .ییبچه پرو یلیالحق که خ-

 «؟یایم»گفت:و باز رو به سامان  دیخند

 .به من کرد یدست به کمر نگاه سامان

ً ا ربدیه رتوئهیهمشم تقص اد،یسوگند به نظر خوب نم م،یبذار پرستارو صدا کنم بعد بر- جا  نیخان، مثال
 !آخه؟ یکن ینم تیرو رعا یچیچرا ه مارستانهیب

 «.خوام یواقعاً معذرت م»رو به من کرد و متأثر گفت: ربدیاون حرف، ه با

 .باز سمت سامان برگشت و

 ...یداد پسره  یکرد رسماً داشت با چشاش سوگندو قورت م ینگاه م یچه طور یدیتو که ند یول-

چه طرز  نیکم چرت و پرت بگو ا ربدیبسه ه»گذاشت و معترض گفت: ربدیدهن ه یدستش رو جلو سامان
 «.درموردش نگو یجور نیا هیتیپسر مؤدب و باشخص یلیحرف زدنه! تازه رضا خ

سامان تو هم، بعدشم تو  یچه کار نیاِ ا»گفت: یشاک ربدیدهنش برداشت، ه یکه دستش رو از رو نیهم و
 «.ینیبب یتونست یرو که گفتم و م یزیوگرنه چ ینیخوش ب یلیخ

 !مزخرفاتت رو ادامه نده نیا گهی:لطفاً دسامان

باشه بابا »و برگردوندن صورتش با تمسخر گفت:کردن ابروش  یداد و با کمون هیهاش رو به کمرش تک دست
 «!خب بسیهفت پشت غر ییجورا هیداره؟  یمامانت به شما چه ربط یخاله  یفهمم نوه  یتو هم! اما اصالً نم
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 .داد یبهش نگاه کردم که سرش رو تکون یدلخور با

 .واال-

 .کرد تشیبه طرف در هدا دنشیدستش رو گرفت و با کش سامان

 .یکرد یقاط یتو حساب گهید میبر ایب-

فرستم اتاقت، با مامانم  یسوگند جان فعالً، پرستارو م»رفتن و رو به من گفت: یم رونیکه از اتاق ب یحال در
 «؟یندار یکار ادیحرف زدم گفت داره م

 .نینه شما بر-

 .پس فعالً خدافظ-

 تمیکردن وضع یاتاقم اومد و بعد از بررس پرستار به ربد،یرفتند. بعد از رفتن سامان و ه رونیباالخره از اتاق ب و
 .خوابم گرفت عیسر یلیکم بعدش هم خ هیکرد که  قیتو سرمم تزر یزیچ هیدرد داشتم  یکه همچنان هم کم

*** 

ً یچشم باز کردم هوا تقر یوقت رفت. با  یاش ور م یمبل نشسته بودو با گوش یشده بود. مامان هم رو کیتار با
مثل »سرم گفت: یدستش رو دنیزد و با کش یاز جاش بلند شد و به سمتم اومد. لبخند دمیکه کش یا ازهیخم

برات  یراست ،یتکون هم نخورد یحت قتیکه اومدم به خاطر خواب عم یچون از وقت یخسته بود یلیکه خ نیا
 «.لباس گرم اوردم

 ربدیبود که ه یز کرد؛ همون ژاکتلبم هام رو از هم با یکه کنام بود اشاره کرد، لبخند یبا اون حرف به ژاکت و
 .بهم داده بود

 .ممنون مامان جون-

بپوش سردت نشه چون امشب  نویفعالً ا فهیک یهم برات اوردم تو یا گهید یفقط دم دست بود اما لباسا نیا-
 .واقعاً هوا سر شده

 «.ارتون یبازم مرس»شدم و گفتم: متبسم

 ؟یخوا ینم یزیگردم چ یو برم نییپا رمیم زم،یخواهش عز-

کردم و ژاکت رو از کنارم برداشت و تنم کردم، ناخواسته  یرفت. احساس سرما م رونیگفتم که از اتاق ب یا نه
دفعه  نیهنوز هم همون عطر رو داشت، بوش کردم اما ا دم،یباره بلع کیسرم رو سمتش خم کردم و بوش رو 

بود و باز  یچه حس خوب تره، کیبهم نزد دونستم خودش از اون ژاکت یحسرت چون م یبدون داشتن ذره ا
که وجودم رو محاصره  یتخت نشسته بودم و همچنان غرق و مست در عطر یاندازه شدم. رو یب یغرق لذت

بود، هنوز هم به خاطر کارش و رفتارش با رضا  ربدی. باز هم هدیام حالت مسخم پر یگوش یکرده بود. با صدا
 :گفتم یکردم جواب دادم و با دلخور یصورتم م یرو بخندِ ل نیگزیکه اخم رو جا یبودم. در حال یازش عصبان

 شده؟ یباز چ-
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 :اش گفت یلحن شاد و پر شوخ با

 .یبگ گهید زیچ هی یمدل نیا یسؤال و سؤاال نیا یبارم به جا هیشه  یم یآخه چ-

 «؟یمثالً چ»گفتم: یزیلحن تمسخر آم با

 .لحنش رو پر کرد طنتیو ش خنده

 اد؟یم نیشه آسمون به زم یم یمثالً بگو... بگو دلم برات تنگ شده، چ-

 بکنم؟ میابراز دلتنگ یخوا یم یکه امروز کرد ینه بابا! نکنه با کار-

 .کنم یم یرو نزن ها، که بازم قاط کهیحرف اون مرت-

 ؟یچ دیفهم یم یزیاگه سامان چ-

 .اش بهم تشر زد یلحن جد با

ً  گهیخندم د یدارم م یه؟ وقتن ای یکن یسوگند تمومش م-  .لطفاً از اخالق خوبم سؤاستفاده نکن، لطفا

 :دمیبرچ لب

 .زنم یباهات حرف نم گهید یبپر یبه کس یجور نیا گهیبار د هیبهت بگم اگه  یزیچ هیپس بذار منم -

 .نگرانت شدم یلیخ یخوب یچه طور نمیبب گه،یخب تموم شد د یلیخ-

 .دمیکش یآه کیسراسر تار ینگاه کردن به پنجره و آسمون با

 .مخصوصاً شباش ره،یدل گ یلیجا خ نیاما ا ستین میزیچ-

اون جام  یاراده کن ام؟یب یخوا یقربون اون دلت برم من، م»پر محبت و قشنگ گفت: یاون حرفم با لحن با
 «.ها

 !یکالً فراموش کرد میرو که زد ییتو انگار حرفا نمینه بابا، مامانم اومده. بب-

 :کرد یا خنده

 .شم خب یمگه دست منه اگه ابراز نکنم خفه م-

 ؟یکن یکار م یچ ییکجا نمیخب بب یلیخ-

 .یکن یبه من فکر م یکنم درست مثل تو که االن دار یبه تو فکر م دمیکاناپه دراز کش یرو تم،یسوئ یچیه-

 :خنده گفتم با

 !ایهم دار بیغر بیاعتماد به نفس عج-

 :صداش زدم یاومد چند بار ینم ییجواب بودم اما صدا منتظر
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 ؟یکجا رفت یکوش ربد؟یالو... الو... ه-

 .دیچیگوشم پ یباالخره صداش تو یا قهیبعد از چند دق و

 جانم؟-

 .یفکر کردم قطع کرد ؟یدیچرا جواب نم-

لحظه باورم نشد دارم باهات  هیآخه »داشت گفت: یقدم بر م نیپاورچ نیتوش پاورچ یآروم که غم یلحن با
 «.زنم یحرف م

 .لب هام نشست یرو یتلخ لبخند

 !ممکن بودم؟ ریقدر برات غ نیا یعنیچرا -

 .آروم یباز خنده ا و

 دمیرو د گهیهم د یاز وقت یاگه دقت کرده باش ام،یمثل تو کنار ب یکردم که بتونم با دختر سرکش یآخه فکر نم-
 .همون لحظه ها رو هم دوست داشتم یالبته من حت میهمش درحال دعوا و بحث بود

 .زمزمه کردم یلحن آهسته ا با

 .منم-

 :زد یخنده ا تک

 .یکرد تمیمن و اذ شتریب یلیتو خ ییبگم که خدا نمیمن و تو با هم! ا میهم داشت ینقطه اشتراک هیچه عجب -

 !اون وقت تو نه ها-

 .دیخند باز

 .نکردمکار و  نیتو که ا یبه اندازه  گهید-

 .یگیراست م دمیآره شا-

 :فوت کردم و با نگاه کردن به در اتاق گفتم ینفس

 .ادیقطع کنم االن که مامانم ب دیبا گهیمن د نیبب-

 .کنم یخوام بشنوم بعدش قطع م یرو که م یزیاون چ دیباشه اما قبلش با-

 «.کنم یخب قطع نکن خودم قطع م»گفتم: یو با بدجنس الیخ یب

خورم امتحانش ضرر نداره  یها قسم م امیم شمیپا م ینگ»گفت: زشیآم دیجواب با لحن پر خنده و تهد در
 «.سوگند خانوم

ً  اینه ن»و هول گفتم: دمیلحظه ترس هی  «.لطفا
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 .شنوم یخب پس بگو م-

 قاً؟یرو دق یچ-

 :مندانه اش و در کمال متانت گفت روزیلحن پ با

 .منتظرم گه،ید یبهم گفت مارستانیب یرو که تو یهمون جمله ا یدون یخودت بهتر م-

 :گفتم زونیآو یو با لب و لوچه ا دمیکش یپوف

 آخه؟ یکن یکارو م نیچرا ا-

 اما؟ی یسوگند م-

 :گفتم یدیرو ساکت شدم و بعد از ترد یا قهیدق

 خب؟ یریبُل نگ گمیکه م یزیباشه اما قول بده از چ-

 :و گفت دیخند

 !باشم یآدم نیهمچ ادینه بابا به من م-

 :تمسخر جواب دادم با

- ً  !نه اصال

 .زد یا قهقه

 !ادایخب زود باش االن مامانت م-

که همچنان  یگفتم. درحال یگوش یرو تو "دوست دارم" یجمله  عیسر یلیکم مِن مِن کردم و بعد از اون خ هی
 «.من که متوجه نشدم یگفت یجمع کرد! اصالً چ هویچرا نوارت »گفت: دیخند یم

 «.اصالً خدافظ یکن تیمنو اذ ادیکه خوشت م نینه مثل ا»قهر آلود گفتم: یبدجنس شده بود و با لحن یحساب

 یاورد اما از طرف یکم حرصم رو در م هیکه رفتار هاش  نیگوشم زمزمه کرد. با ا یرو تو یبا خنده خداحافظ و
 .ده ام گرفته بوداش خن یوونگیرو تا بناگوشم باز کرده بود و از اون همه د شمیهم ن

*** 

 یطور فضا نیاز اون همه توجه و هم ییجورایاومده بودند و  دنمید یبودم همه برا مارستانیکه ب یمدت یتو
 ییقفس که شوق رها یحبس شده تو یپرنده  هیکالفه شده بودم، درست مثال  یخسته و حساب مارستانیب

 .رهیخواست زود تر از اون قفس پر بگ یداشت و دلش م

 .اندازه هم خوشحال بودم یشدم که ب یمرخص م مارستانیبعد از گذشت سه روز از ب باالخره

هم چون  ربدیبهتر بود. ه مارستانیب ینسبت به روز ها یلیشد که مرخص شده بودم و خالم خ یم یروز چند
سامان  یتونست برا یاز اندازه اش م شیو از نظر خودش رفت و آمد ب ادیخونه ب دنمید یتونست برا ینم یلیخ
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و در روز  میزد یحرف م یتلفنمنظور فقط  نیممکن بود باعث َشکش بشه. به هم یجلوه کنه و حت یعاد ریغ
بهم  ندهیکه در مورد آ یکننده ا دواریام یصداش و حرف ها دنیزد که واقعاً با شن یاز ده بار بهم زنگ م شیب
بود که مصرف قرص هام کم تر شده بود  نیخوبش هم ا یاز جنبه ها گهید یکیشدم،  یآروم م یزد حساب یم

اون چند روز  یهمچنان ادامه بدم اما تو ستیبا یاعصابم رو م یاکه طبق دستور دکتر مصرف قرص ه نیو با ا
حال بدم و خوردن اون قرص ها فقط  لیبودم، انگار که تنها دل وردهیدرن رونیدونه اش رو هم از جعبه ب هی یحت
 !وداز اون ب یدور

که  ییکرده بودند برام اورده بود و تا جا ینبودـمن نکته بردار یرو که تو ییآموزشگاه جزوه ها یاز بچه ها یکی
 ینداشتم. بعد از کم یمشکل یلیهم به کتاب هام انداخته بودم و خ یکردم. نگاه یتونستم مطالعه م یم

 یاستراحت کنم با اصرار ها شتریب دیبا هگفت ک یکه مامان هنوز هم مخالف بود و م نیخونه با ا یاستراحت تو
 .به آموزشگاه رفتم ادمیز

رنگش داشت و از نوشته  یمشک هیکه حاش یرنگ دیسف یاستاد و تابلو یکالس تمام حواسم رو به حرف ها سر
 یام نشه گوش یهاش باعث حواس پرت طنتیو ش ربدیکه فکر ه نیا یبرا یپر شده بود، دادم حت کیزیف یها

بار هم با فوت کردن  هرکالس احساس درد کردم که  نیدر ح یصدا گذاشته بودم. چند بار یحالت ب یرو رو
 .درد رو از خودم جدا کردم قیعم ینفس

اومدم، رخساره  رونیشدم و ب ریسراز نییآموزشگاه به سمت پا یکه از پله ها نیتموم شده بود و هم کالس
گوش نگهش داشته بودم داخل کوله  یکه با شونه ام رو یم و در حالگوشم گذاشت یام رو رو یزنگ زد. گوش

 :گوشم زنگ برداشت یتو هرخسار  یگفتم که صدا ییپولم جست و جو کردم. الو فیکردن ک دایپ یام رو برا

 ؟یسالم چه طور-

 :گشتم و با همون حالت گفتم یرو م فمیداخل ک همچنان

 خوبه؟ دیسع یکن یکار م یچ یخوبم تو چه طور-

 یوا دم،یاالن رس گهیبودم د یعمه گل یخونه  یعنیخوبه، راستش االن اومدم خونه  دمیخوبم سع یمرس-
 یبودن البته، م ربدمیو ه نیحس میدیخند یبا سحر و دخترا خوش گذشت، کل یلیبود خ یسوگند جات خال

 .بدمقرارت  تیموقع یخواست تو یو دلم نم یدوست نداشته باش دیخواستم بهت بگم گفتم شا

و پر  ضیعر ابونیو با حرکت به سمت خ دمیکش رونیشلوغم ب یکوله  یرنگم رو از تو یپول چرم و زرشک فیک
 .دیابروم با حرف رخساره باال پر یقدم برداشتم.تا یگرفتن تاکس یبرا ن،یرفت و آمد از ماش

 .خان سرش شلوغه که زنگ نزده ربدیآهان پس ه-

 !دهیآمار منو م یدختر هر دفعه ه نیگه چه قدر فضوله ا یمن آمار دادم االن م یسوگند بهش نگ-

رخساره با وضوح  یصدا دنیشن یدستم رو برا هیدادن ها گوشم رو پر کرده بود،  راژیها و و نیبوق ماش یصدا
 :دمینامطئن پرس یبا لحن یگوشم گذاشتم و بعد از تعلل یرو یشتریب

 هم بود؟ یم آباون... اون دختر چش نمیبب-
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 :دیپرس متعجب

 منظورت محالست؟-

 .شدم یم یرفت و عصب یهم م یام تو افهیاسمش هم ق دنیبا شن یحت

 .اوهوم-

 آره چه طور؟-

 .یطور نیهم یچیه-

 .تو گوشم زد یپوزخند

 ه؟یچ هیآره جون دلت، قض-

 یهفته ا هی گهیآخه د نجان،یخوان برن، تعجب کردم که هنوز هم ا یسحر گفته بود م یعنی یچیگفتم که ه-
 !گذرهیم دیسارا و مج یاز عروس

بود که شوهر سحر، آقا  نیرو هم که موندن فقط به خاطر ا یچند روز نیاتفاقاً قراره فردا پس فردا برگردن ا-
 .با هم برگردن یداشت اما قراره با پدر و مادر محال همگ یفرزا، مرخص

 .آهان-

 :دیتر از قبل پرس کنجکاو

 !فقط؟ یدیپرس نیهم یواسه  یعنی ؟یبود نگفت یمحال چ هیسوگند خانم قضخب -

 .تو رخساره یکن یم لهیاوف چه قدر پ-

 .کرد یا خنده

 اونه؟ آره؟ شیپ ربدیشده که ه تینکنه حسود-

 :گفتم که گفت یحرص کوفت با

 ؟یندار یخبرم کار یازش ب هیبزنم چند ساعت دیزنگ به سع هیمن برم  گهیباشه اصالً باور کردم، خب د-

 :آلود گفتم قهر

 .برو از اولم نداشتم-

 :کرد یا خنده

 .میزن یبعداً حرف م زمیقهر نکن بابا، فعالً عز-

 یکه اون دختره محال، هنوز هم اون جا بود حساب نیکوله ام گذاشتم. از ا یرو با حرص قطع کردم و تو یگوش
پام ترمز  یجلو یریهمون لحظه و با غافلگ ربدیبرداشتم که ه یچند قدم ابونیکنار خ تیبودم و با عصبان یعصب
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به »اش رو سر گفت: یدود نکیکردن ع اداد و با جا به ج نییرو پا شهیش نیهم همراهش بود. حس نیکرد، حس
 «.به قسم بانو

 «د؟یکن یکار م یجا چ نیا»کردم و پر تعجب گفتم: سالم

 یاز رو نکشیو برداشتن ع نیماش یشده  دهیکش نییپا یهم با کج کردن سرش به سمت پنجره  ربدیه
 «.باال ایب»چشمش، با حرکت سر گفت:

 «.گهید ایب»واسش اومدم که گفت: ییکم جا خوردم و چشم و ابرو هی نیحس یدرخواستش جلو از

 .زدم یظاهر یلبخند نینگاه کردن به حس با

 .رمیخودم م ستیالزم ن-

 ایکه من جلو نشستم باشه اصالً تو ب یناراحت نیخب اگه از ا»گفت: دیخند یم طنتیکه با ش یدرحال نیحس
 «.نمیش یعقب م رمیجلو من م

دونست.  یرو م زیکه همه چ نیاما مثل ا دمیکش یخجالت م نیلبم فشردم، چه قدر که از حس یرو رو دندونم
هرچند باالخره  رهیزبونش رو بگ ینتونسته بود جلو ربدیه نکهیمثل ا یخودم که وقت نکرده بودم بهش بگم ول

 :پر اخم اسمش رو صدا زدم یا هرهو با چ ی. شاکدیفهم یاومده بود، م شیکه پ ییکه بعد از اون همه ماجرا

 !نیحس-

 .زد یا قهقهه

 .یش یم یکنم چرا عصب یم یشوخ

ند مگه با تو سوگ»باز گفت: ربدیخجالت زده بودم و با شرم آب دهنم رو فرو دادم که ه نیحس یجلو همچنان
 «.گهیسوار شو د ستم؟ین

شه، باالخره رفتم و سوار شدم. با فشردن  یداره جلب توجه م یادیکردم ز یو حس م میآموزشگاه بود یجلو
تو  یبودم و با سگرمه ها یپر شده بود. هنوز هم عصب کیموز یاز صدا نیگاز حرکت کرد. ماش یمحکم پاش رو

 :دیچهره ام پرس لتکرد و از حا میمن تنظ یرو رو نهیآ ربدیبودم که ه رهیهمم به رو به رو خ

 ؟یا افهیچه ق نیا هیچ-

 کیموز یبرد و با کم کردن صدا نیدستش رو سمت پخش ماش ربدیکه ه افهیق یساکت بودم و تو همچنان
 «زنم ها چته تو اصالً؟ یسوگند خانم دارم با تو حرف م»گفت:

داداش  ربدیه»اش گفت: یگوش یبا فرو کردن سرش تو نیکردم که حس یبهش نگاه م ظیغل یبا اخم نهیآ یتو
 «.شم یم ادهیجا ها پ نیمن هم

 .ادامه و سرش رو باال گرفت در

 .اطراف نیدارم ا یکار هی زهیچ-
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 هیدختره باز  نیکه ا کیپس بعدشم برو بوت»رو نگه داشت و رو بهش گفت: نیتعارف ماش یهم ب ربدیه
 «.امیکنم زود ب یم یم سعدرست نکنه، خودم یدرسر

شد. معلوم بود که به خاطر  ادهیگرفتن از من، پ یبه عقب و خداحافظ دنیگفت و بعد از چرخ یباشه ا نیحس
که سمت  نیبرد و به حس رونیب نیسرش رو از ماش ربدیشده و چه قدر که معذب شده بودم.ـه ادهیما پ یراحت

دختره که  نیبرو ا ربدیداداش، جون ه یچونینپ نیحس»گفت: ینسبتاً بلند یرفت با صدا یم ابونیخ ی گهید
 «.کنه واسمون ینداره بازم کار درست م یهوش و حواس درست حساب

شلوغ  ابونِ یبه چپ و راست خ یچشم و نگاه یاورد و با گذاشتنش رو نییکله اش پا یرو از رو نکشیع نیحس
 .از همون جا دست تکون داد

 .کیبوت رمیبدن بعد هم م لشیامروز قرار بود تحو رمیبگ نویماش نگیپارک رمیباشه اول م-

 .به سمتم، بهم اشاره داد دنیعقب و چرخ یصندل یرفت با گذاشتن دستش رو نیکه حس نیهم

 .جلو ایب-

بعد هم  یا قهیجلو نشسم، دق یصندل یرو نیشدم و با باز کردن در ماش ادهیپ نیدرهمم از ماش افهیهمون ق با
 :دیپرس ینگاه میکه با ن افهیق یساکت بودم و تو. میحرکت کرد

 ؟یا افهیقدر تو ق نیچرا ا هیچ-

 .بغلم گرفتم یلجوج تو یهام رو مثل بچه ها دست

 .ستین یزیچ-

 !زمیشده عز یسوگند بگو چ-

 .خمار زدم یپلک

 .یچیه یدینشن-

 !؟یگرفته بود افهیواسم ق نیحس یجلو یاون جور یچیه یالبد واسه -

خجالت  نیحس یجلو یحساب ،یکن یکارو م نیچرا ا»رنگم گفتم: یپهن و قهوه ا یابروها نیب یانداختن اخم با
 «.دمیکش

 :باال پروند ییفرمون بود، متعجب ابرو یکرد و دستش رو یم یکه رانندگ یحال در

 !شده کدوم کار؟ یمن، مگه چ زیعز یچه خجالت-

 .بهش انداختم یرو داخل دهنم جمع کردم و عبوس نگاه میو قلوه ا کیکوچ یها لبم

به قول خودت با چشمات  ؟یرفتار کرد یجور نیاون ا یشد، آخه چرا جلو ادهیپ یچه طور یدیبد شد د یلیخ-
 !گهید یداد یقورتم م یداشت
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 .زد یاش چشمکو با جمع کردن خنده دنیخند کهیت کهیاو حرفم شروع مرد به ت با

قدر واسمون خوشحال بود که  نیکم راحتم اتفاقاً ا هی نیحس یکنم اما خب من جلو یکارو نم نیا گهیچشم د-
 .نگو

 نیحس»شده بود گفت: رهیکه به رو به رو خ یهم در حال یکم رنگ و فشردن لب هاش رو یادامه هم با لبخند در
کار  یچ دیدونستم با یواقعاً نمبهم کمک کرد اگه نبود  یلینرو ته معرفته خ اشیمسخره باز نیمرده، به ا یلیخ

 «.تحمل کنم یکنم و چه طور

اما به  رندینگ یحرف ها و کار هاش رو جد یلیشد خ یهاش باعث م یبود هر چند که لودگ ربدیبا ه حق
داد، راز  یرفتار رو از خودش بروز م نیبهتر تیو موقع طیآدم و با توجه به شرا نیتر یشد منطق یموقعش م

 .حرفش زدم دییما شده بود. لبخند در تأ یهم برا یدار خوب

 .حال بازم جلوش معذب شدم نیخوبه و با معرفته اما با ا یلیآره خ-

 .هم گذاشت یرو یآروم پلک

 .گفتم که چشم-

 :دمیچرخوندم و با طعنه پرس یچشم

 حاال خوش گذشت؟ نمیخب بب-

 :دیابروش جاخورده باال پر یتا

 !جان؟-

دو  یوجودم رخنه کرده بودند پنهون کنم با لحن یباره تو کیص و حسادتم رو که کردم حر  یم یکه سع یحال در
هم بهت خوش گذشته که  یلیحتماً خ گهیبا دختر عموهات د»هم گفتم: یپهلو همراه با فشردن لب هام رو

 «!یو امروز زنگ نزد یقدر سرگرم بود نیا

 تینکنه حسود نمیقراره، بب نیاز ا هیآهان پس قض»به چپ و راست تکون داد و با خنده گفت: یاون حرفم سر با
 «شده؟

 .سر تکون دادم یجد یطفره رفتن و لحن با

 .نیکم تعجب کردم فقط هم هی ستیازت ن یخبر دمیآخه؟ د یمعلومه که نه! چه حسادت ؟یچ-

 .ونماومد، منم مجبور شدم بم یبود و نم دهیچسب نیواال حس-

 «.هیمگه چ ینه جونم، حاال هم باش»گفتم: یبا پشت چشم نازک کردن ستیکه انگار اصالً برام مهم ن یطور

 یباشه با بدجنس یکرد خنده اش رو جمع کنه و جد یم یکه سع یو در حال دیلبش کش یرو رو دندون
 «.خوبه خوشم اومد یحسادت کن یو الک یبد ریگ یکه الک یاخالقا ندار نی! آها خوبه پس از ا؟یجد»گفت:

 .کردم دییحرص و حسادت تأ با



 

 
914 

 .ستیمن مهم ن یاصالً برا زایچ نیآره ا-

 :پدال گاز زمزمه کرد یکرد و با فشار دادن پاش رو یمرمز یکه زدم خنده  یحرف با

 .طوره نیکه هم شاالیا-

 .نگاهش کردم یشاک

 ؟یخند یچرا م-

 «!نخندم هیچ»اش رو باال داد و با جمع کردن خنده اش گفت: شونه

تفاوت  یکردم ب یم یکه سع یکردنم داشت. در حال تیدر اذ یکه دستم براش رو شده بود و سع نیا مثل
 .زدم هیتک یباشم به صندل

 .نه راحت باش-

 نیول ا»و با چهره بشاشش گفت: دیپشت چراغ قرمز سمتم چرخ ستادنیشدم که با ا رهیباز به رو به رو خ و
 «.خوب سوگند خانم یجا هیخوام ببرمت  یحرفا کن م

 .دمیطرفش چرخ به

 کجا؟-

 .لبش نشست یرو یلبخند

 .اون جا ادته؟ی مویخورد یو با هم بستن میبار رفت نیکه اول یشاپ یاون کاف-

 یدم و بعد از فکر کردنخون یدرس م یکم ستیبا یخوشحال بودم اما فردا کالس داشتم م شنهادشیپ از
 «.خوام برم خونه یشه، م ینم نه»گفتم:

آخه من  گهید ایب»گفت: یچشمش با لحن دلبرانه ا هیهم گذاشتن  یداد و با رو هیفرمون تک یرو رو دستش
 «.کردم... اونم با تو یهوس بستن یبد جور

 .گفتم ییاما مردد

 ...اما-

 هوم؟ گهید میبر-

 .آشکار نگاهش کردم یلبخند و ذوق با

 .درس دارم یچون من کل میکه زود برگرد نیقبول اما به شرط ا یکن یباشه حاال که اصرار م-

 «!دارم من یاوه چه عشق درس خون»گفت: زیر یکرد و با خنده و چشمک یاون حرفم نگاه با
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رو سمت پخش  . سرمست و بشاش دستشدنیشروع کرد به خند زیر زیپر خنده نگاهش کردم که ر یاخم با
کرد و با سبز شدن  ادیپخش رو ز یخوب، صدا یکیکردن موز دیپ یبرا یبرد و بعد از عقب و جلو کردن نیماش

 هیچشم هام کرد.  ی والهعاشقانه اش رو ح یزد نگاه ها یلب م کیکه با اون موز ی. در حالمیچراغ حرکت کرد
به چشم هام  بشیاز اندازه جذاب و دل فر شیب یچشمش هم به من که با ادا ها هیچشمش به رو به رو بود 

به  دنیو با رس کردیم یهمراه کیعاشقانه رو زمزمه کرد. همچنان با موز کیاشاره داد و قسمت از اون موز
و قلبش اشاره داد و همراه با  نهیسمت چپِ س بهجذاب،  یاز شعر با حرکت سر و چشمک یا گهیقسمت د

 .خواننده آروم اون قسمت رو لب زد

 تو قلبم یآخه دوست دارم عاشقتم رفت"

 تو بمون واسم یگمشده م ی مهیهمون ن تو

 "رو تو حساسم یتو عشق من دوننیم همه

کرد قلبم از لذت  یصورتش جا خوش م یکه رو یاهاش و با هر خنده یوونگیو د یبودم از اون همه خوش مرده
کردند،  یم نییام رو بشدت رو باال و پا نهیکه قفسه س جانمیپر ه یشد و نفس ها یپر م تینها یب یو عشق

خواست  یچرا که دلم نم دمشفرو دا عیسر یلیهم بغضم گرفت که همراه با آب دهنم خ یلحظه ا یبرا یحت
 .اشکم بشورم و ببرم البیرو با س یاون همه خوش

 ینما ستادهی. امیشد ادهیتوقف کرد و پ میبار با هم رفته بود نیکه اول یشاپ یهمون کاف یکمه بعد جلو هی
 یکافه م یکه به سمت ورود یفلز یبا نرده ها یا شهیش یرو نظاره گر بودم؛ چند تا پله  یشاپ یکاف یرونیب

 !ییایکلبه رو کی ثلبلوط بود، درست م یشده  یکنده کار یهاش هم از چوب ها وارهیرفت، د

چک از مقابل  دئویو هیبودمش تا همون لحظه مثل  دهیم آقاجون دباغ و مراس یکه تو یخاطرات از روز اول تمام
تمام  یرو دنیکه آماده ترک یگلوم نشسته، بغض یتو یلحظه احساس کردم که بغض هیچشم هام رد شدند و 

 موتیبا فشردن ر ربدیکرد که ه یمبودم و کافه رو نگاه  ستادهیمات و مبهوت ا یاون خاطرات بود. همون جور
 .به جلو برداشت یداد قدم یم نیکه نشون از قفل شدن ماش ییو صدا نیماش

 ؟یستادیچرا ا گهید ایب-

 یرییکافه همون بود و تغ ی. فضامیشدم. با هم داخل رفت دهیکش رونیباره از خاطرات گذشته ب کیاون حرف  با
هم  یکه صفحات یشکلِ چوب یضیب یها زیشده که دور م یو کنده کار یچوب یها یکردم؛ صندل یرو حس نم

ً یتقرشده بودند که  دهیکافه چ کِ یش یفضا یروشون قراره گرفته بود، تو یا شهیش هم دو سه  زیسر هر م با
 هیموند؛  رهیرو به رو خ وارید یلحظه رو هی یکافه چرخوندم که برا یتو ینشسته بودند. نگاهم رو دوران ینفر

سر  یپسر و دختر یِ شده، نقاش مهیاون قلبِ دو ن نیشده بود و ب دهیبزرگ و سرخ رنگ روش کش یلیقلب خ
که دور تا دور  یاداشتی یبودند و در آخر هم برگه ها گهیهم د دنیسدر حال بو ینقاش یبود که تو اهیتا سر س

لب هام جا گرفت و با  یرو قیعم یشده بودند. لبخند دهیخطوط پر رنگ قلبِ سرخ رنگ، به همون شکل چ
 :نرم زمزمه کردم یشوق

 ...یعاشق وارید-
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که بهش  یزیبود با لبخند و حرکت سرش ازم خواست که به طرف م ستادهیکه همچنان منتظر رو به روم ا ربدیه
 ادیکه به  ییگذشت اما تا جا یم یلیکه به اون جا رفته بودم خ یبار نیکه از اول نی. با امیداد بر یاشاره م

جلو تر  ربدیبود. ه واریکافه همون د رییتغ نیرکه بزرگ ت نیبود و مثل ا یگ و نقاشاز رن یخال واریداشتم اون د
 ،یصندل یاز کافه قرار داشت رفت و با در اوردن کاپشنش و انداختنش رو یکه گوشه ا یزیاز من سمت م

رو که رو  یا یبود صندل واریکه هنوز نگاهم به اون د یبرداشتم و در حال یآروم ینشست. پشت سرش قدم ها
که همون روز  یکیهمون موز یا هیبعد از ثان زیو نشستم. با نشستنم پشت م دمیبود کنار کش ربدیه یبه رو

شد اون  ینگاه کردم، مگه م ربدیانداز شد. شوکه و نا باور به ه نیفضا طن یکافه پخش شده بود باز تو یتو
 !نندچشم هان رژه وار حرکت ک یجلو یپشت هم و اتفاق قمیهمه عال

اون روز هم  ادمهی»گفت: حیمل یبهم کرد و با لبخند یکردم که نگاه قشنگ ینگاه م ربدیبهت زده به ه همچنان
 «.جا خواستم باز همون پخش شه نیپخش شده بود، از صاحب ا کیموز نیهم

 .شد دهیکه درست پشت سرم بود، کش یعاشق واریبعد از اون حرف نگاهش سمت د و

شاپه  یاون کاف واریات به د رهیخ یحرف زدن، متوجه نگاه ها یکه با موتور اومده بودم دنبالت برا یاون روز-
خاطره  نیبار و اول نیکه اول ییخواست جا یخواستم ببرمت اون جا اما دلم م یآموزشگاه شده بودم، م کینزد
اما باالخره آماده شد  دیطول کش یروز چند واریاون د یو نقاش یطراح م،یخوبم رو باهات رقم زده بودم بر ی

 زیپر شور و شوق تو رو داشت، دلم خواست همه چ ینگاه ها نیهم به دنبال داشت اما ارزشش ا ییها نهیهز
 .از اول و قشنگ تر شروع بشه

 .کرد یکه اخم دیصورتم چک یلبخند هام رو ونهیم یاشک قطره

 .کنن یم تمیپاکش کن چند بار بهت بگم اذ-

 «.دختر خوب نیآفر»عشق به روش زدم که گفت: تیبا نها یلبخند

با اسم کافه و  یاز کارکنان اون جا که لباس مخصوص کافه تنش بود، ژاکت قرمز رنگ یکی ربدیبعد از حرف ه و
رو به  ربدیبه طرفمون اومد. ه گرفت،یقرار م رشیرنگ که ز دیسف یرهنیو پ نهیس یرنگ کافه رو ییطال کتِ یاِت

 :دیرو به باال پرس ییبا پروندن ابرومن کرد و 

حال  نیکنه اما با ا یبرات نم یو فرق یدوست دار یدونم کالً بستن یالبته م ؟یخور یم یا یخب چه بستن-
 ...یشکالت

 !جمالت اون روزم رو از بر بود تمام

 .زدم یمیمال یلبخند

 .مونده ادتیچه خوب حرفام همه -

دونه  هی د،یآقا ام یشکالت یبستن هی»گفت: شناختش،یبهم کرد و رو به اون پسر که انگار هم م یپر برق نگاه
 «.یلیهم وان
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که اون پسر رفت به سمتم برگشت و متبسم و با  نیدست گرفته بود. هم یهم چنان آروم فضا رو تو کیموز
 «.نهمو یم ادمی شهیکه به تو مربوط باشه رو هم یزیمن هر چ»مسخ گفت: ینگاه

 :بهم زل زده بود لب هاش از هم باز شدند یرگیداده و با خ هیتک یصندل یکه به پشت یدرحال و

 زیر یها هیهم گلدوز شیهر دکمه بود، آست یمتوسط که سه تا سوراخ رو یرنگ با دکمه ها یمشک یمانتو هی-
 یسبز و قرمز، موها ینایبا نگ فیظر یبلند، دستبند یها شهیرنگ با ر یشال مشک هیشده بود و  یزرشک
شده بودن و درآخر هم  ستهشکل و سبز رنگ ب یونیو با گل سر پاپ شونیرنگت که از پشت بافته بود ییخرما
 .شده بود زونیبهش آو کیعروسک بامزه و با چند تا شکل کوچ هیکرم رنگت که  یکوله 

 .زدم یکردم و با بغض لبخند یو مبهوت بهش نگاه م مات

مارک بزرگ  هیاش  نهیس یهم رنگ که رو شرتیت هیبود، با  یاش زخم ییکه قسمت باال یکمش نیشلوار ج هی-
دوبار با حرکت سرت  ،یبود و وسطش هم مشک ییوجود داشت و ساعت دسته چرمت که دورش طال ییطال

هم دستت رو  ردو با ،یو سه بار نگاهت سمت صفحه ساعتت رفت و بهش نگاه کرد یموهاتو باال جمع کرد
 ...یو به صفحه اش زل زد تیسمت گوش یدراز کرد

 .زد و بهم نگاه کرد یتلخ لبخند

 !فقط من نبودم که حواسم به تو بوده نیپس ا-

 :ادامه داد یاز مکث بعد

تلخ و تصادف... اما حالم باهات  یاوردم و اون ماجرا یداشتم، درسته تهش بدشانس یحال خوب یلیاون روز خ-
 !کردمیالبته که درکش هم نم ارمیخودم ن یکردم به رو یم یبود، سر تا پام شوق بود و سعخوب  یلیخ

ً یدق  قیلبم عم یرو داشت که من داشتم و چه قدر اون روز از دعوتش ذوق کرده بودم. لبخند رو یهمون حس قا
 .لذت بخش کافه شدم یترشد و باز غرق فضا قیو عم

 یبست یسرما یداغ بود و حت جانی. درونم از همیها رو اوردند و مشغول خوردن شد یبعد بستن ی قهیدق چند
تمام مشغول خوردن  یاز لذت که تک تک سلول هام رو پر کرده بود. با سرخوش یکردم، حس یرو هم حس نم

کم  هیشدم.  ینگاهاش داشتم آب م ریشده بود و رسماً ز رهیلحظه نگاهم روش ثابت شد، بهم خ هیبودم که 
 «؟یخور یچرا نم»ور و اون ور کردم و باالخره گفتم: نیرو ا وانیل یتو یبا قاشق بستن

 .شد زیپر حسرت لبر یهاش از خنده ا چشم

 !خواب نباشن نایکردم اما االن... خدا کنه که ا یخوردنتو تماشا م یبستن یو دزدک یواشکیاون روز -

 .نثارش کردم یپر مهر یلبخند

 .باشه یکه واقع میچون خودمون خواست هیواقع ستیکه ن یدون یم-

 .زد یآروم پلک

 .ستمیبهم گوش زد کن، مرتب بهم بگو که خواب ن شهیهم نویا-
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 .خوش رنگش نگاه کردم یچشم ها یتو یفتگیش با

 .کنم یبا بودنم بهت گوش زد م نویا-

 .اشاره دادم یبستن یها وانیلب هاش رو گرفت که به ل یا خنده

 .شه یرو بخور که داره آب م تینخب حاال بست-

 یبه خودم شدم. قاشق اشرهیخ ینگاه ها یبا گفتن اون حرف بازم مشغول خوردن شدم که باز هم متوجه  و
 :دیپرس یهوا نگه داشتم، متعجب و همراه خنده ا یدهنم برده بودم رو کیرو که نزد

 ه؟یچ گهیدفعه د نیا-

 یاش نگاه جذاب یبه صندل هیچرخوند با تک یدستش م یرو تو یگذاشته بود و گوش زیکه دستش رو م یحال در
 «.خوام یم یخور یکه تو م یمن از اون بست»گفت: یکرد و با حالت بامزه ا

 یپس م یدوست داشت یخب اگه شکالت»کردم و با جمع کردن لب هام ساده لوحانه گفتم: یام نگاه یبست به
 «.اوردن یم یتو هم شکالت یبرا یگفت

 .گفت یاش نچ یشونیجذاب به پ ینیمرموزش بهم نگاه کرد و با چ ینگاها با

 .خوام یم یخور یکه تو م یخوام! گفتم از اون بست یم یشکالت هینگفتم بستن-

 زیم یرو وانیهاش رو دوست داشتم. با هل دادن ل یوونگید کونیام گرفته بود و چه قدر که احرکاتش خنده از
 «.مال تو برش دار شیخب... خب بق»لب هام، گفتم: دنیپر غمزه و برچ یبخندبه سمتش با ل

از  یمگه نگفت»کردم و با باال دادن شونه هام گفتم: یکم با لب و دهنم باز هیکرد.  ینگاهم م رهیهمچنان خ اما
 «!؟یخوا یم یبستن نیا

گرد شده  ییدستم نگاه کرد که با چشم ها یبه قاشق تو طنتیو با ش دیلبش کش یاون حرفم دندونش رو رو با
 .کافه نشسته بودند کردم یکه تو ییبه آدم ها یو نگاه

 .شه یهمه آدم... من... نه نم نیجا؟ ا نینه... ا-

 .نگاهش رو گرفت یبامزه ا یاون حرفم مثل بچه ها با دلخور با

 .گهیخوام بدم د یخب بگو نم-

 «.آخه یهات بردار یباز ونهید نیدست از ا یخوا یم یتو ک»م:کردم و گفت یرفتار و حرف هاش خنده ا از

نافذ و پر تب و تابش بهم زل زده بود. مردد  یشد، همچنان منتظر بود و با نگاه ها دهینگاهش سمتم کش باز
جذاب و  یکه نگاه ها یرو سمت دهنش بردم، در حال یقاشقِ بستن یبه اطراف کردم و بعد از لحظه ا ینگاه

 نیفکر کنم ا»چشمش گفت: هی نرو خورد و با بست یبستن یانداخته بود، با لذت خاص هیروم ساکشنده اش 
 «.بود که تو عمرم خوردم یا یبستن نیخوش مزه تر
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کردم اون پسر مغرور  یوقت فکر نم چیه»گفتم: جان،ینسبتاً سرخ از ه یو با چهره ا دمیدندون کش ریرو ز لبم
 «!باشه شهیقدر عاشق پ نیو بد اخالق ا

 .زد هیاش باز تک یصندل به

تونم  یتو نم شهیهمون پسر مغرور و گند اخالقم اما پ هیبق یاما من هنوز هم همون آدمم، هنوز هم واسه -
 .شم یم گهیآدم د هیو  دمیوا م ویهمه چ ششیپ هویکه  ییچون فقط تو

گداخته  نهیممکنه از س جانیکردم از ه یدستش گرفته بود و احساس م یبا حرف هاش ضربان قلبم رو تو بازم
 .بزنه رونیشدم ب

رنگش چند  یپول چرم و قهوه ا فیاز ک ربدی. همیرفتن شده بود یهامون تموم شده بود و آماده  یبستن
نگاهم  یصندل یشکل گذاشت. با بلند شدنم از رو یو مربع یمنو فلرز یاورد و رو رونیاسکناس تا نخورده ب

 نیخوام ا یم»آروم گفت: وکردم که کنارم قرار گرفت  یت، با لذت و پر ذوق نگاهش مرف یعاشق واریسمت د
 «؟میثبت کن واریاون د یو روشروع قشنگ نیروز و ا

 واریکنار د ادداشتینوشتن  یکه برا یا یو صندل زیسمت م ربد،یبه ه یو بعد از نگاه کردن دمیذوق لبم رو گز با
فرو کرده بود به سمتم اومد، با نگاه  نشیشلوار ج بیج یکه دست هاش رو تو یهم در حال ربدیبود رفتم. ه

 .کرد یپر خنده اش به اون همه ذوق کودکانه من نگاه م یها

بود همراه با برگه  یو قرمز رنگ کیرو که انتهاش قلب کوچ یرنگ یو خودکار مشک دمیکش قیعم ینفس جانیه با
 یدونستم چ ینم جانیکاغذ گذاشته بودم اما از استرس و ه ین رونوشت یبرداشتم. خودکار رو برا یاداشتی

 سمیزود بنو»نگاهم کرد و گفت: نشیدلنش یرفت که با لبخند ها ربدیسمت ه جمیتاب و گ یو نگاه ب سمیبنو
 «.میکه بر

 «سم؟یبنو یاما چ»پلکم گفتم: هیهم گذاشتن  یچرخوندم و با رو یو دهن لب

 .کرد ینگاه

 هان؟ سیشعر بنو هی یخوا یم ،یکه دوست دار یخب هر چ-

 یشعر یخاص گرفته بودند، بعد از فکر کردن یخوشم اومده بود و چشم هام از ذوق برق یحساب شنهادشیپ از
 .کاغذ آروم آروم و با زمزمه حرکت دادم یرو رو

 یوا یداریچه د یوا دمت،ید

 ینه لب پر نوش ،ینگاه نه

*** 

 یفشار بدن و آغوش نه

 ست که دردل دارم یچه عشق نیا

 عشق چه حاصل دارم نیاز ا من
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 زِ من و در طلبت یزیگر یم

 هم کوشش باطل دارم باز

*** 

 یتپد قلبم با هر تپش یم

 ...ندیگو یرا م "عشق تو" قصه

 "فرحزاد_فروغ"

 یهم برا ییجا گهیکه د ادداشتیبرگه  نییپا نیمون رو هم به شکل التاز نوشتن اون شعر، حروف اول اسم بعد
کردم. بعد از چسبوندن اون شعر با  ربدیو خوشحال به ه مندتیرضا ینوشتن نداشت به زور جا دادم و نگاه

پارک شده بود، در کنارش  ابونیخ نارکه ک نیبه ماش دنی. تا رسمیاومد رونیشاپ، ب یکاف واریبه د گهیهم د
 .هم ذوق زده بودم یرو بهم القا کرده بود و حساب یخوب یلیداشتم که حس خ یقدم بر م

عروسک کنارش بهم دست  هیباز هم حس  بتشیکردم، با اون ه یسرتا پاش رو برنداز م یواشکی ینگاه ها با
مردونه  یدست ها ینگاهم رو یلحظه ا ینشست. برا یلبم م یرو قیعم یلبخند یداده بود و با هر نگاه دزدک

و همچنان  رمیدستش رو بگ تخواس یشد؛ چه قدر که دلم م رهیفرو رفته بودند خ شبیج یاش که تا نصفه تو
 یاورد، انگشت هاش رو تو رونیب بشیدستش رو از ج یناباور نیلحظه و در ع هیدستش بود که  ینگاهم رو

اش به رو به رو،  رهیزده بهش نگاه کردم که با نگاه خ رتیانگشت هام فرو کرد و دستم چفت دستش شد. ح
 «.خواست یدلم م یلیمنم خ»کشنده گفت: یدلبرانه زد و با لبخند یچشمک

 یب ینگاه ها یلبم فشار دادم، باز هم دستم براش رو شده بود حتماً متوجه  یزدم و دندونم رو رو یمحکم پلک
 !دیفهم یم دیاندازه تابلوم شده بود وگرنه از کجا با

با  ارم،یخودم ن یبه رو یزیذوقم نشه و چ یکه متوجه  نیا یکردم. اما واسه  یر مپروا رفتا یکه چه قدر ب اوف
 «؟یاما تو قول داده بود»حق به جانب نگاهم رو به سمتش باال گفتم: یو لحن شیگرفتن دست پ

 «.من فقط قول دادم که ابراز نکنم رم،یو نگمن قول ندادم که دستت»گفت: یزد و در کمال خونسرد یپوزخند

 .نازک کردم یباال انداختم و پشت چشم ییابرو

 !از اون جهت یکن یم تیرو هم رعا یقبل یلیآخه نکه خ-

 قیعم یمندانه در پاسخ بهش لبخند تیزد که من هم رضا یاون حرف دستم رو محکم تر گرفت و لبخند با
 نیبه ماش دنی. با رسشد یتر م یطوالن ریکاش مس یو ا میبرس نیخواست به ماش یدلم نم یکردم. حت میتقد

 یو اون همه داغ دهش دهیلحظه حس کردم بدن پر حرمم از برق کش هیکه  دیکش رونیدستش رو از دستم ب
 .دهیباره از دستم پر کش کی

ام به دستم منتقل شد و کوله یاز تو امیو حرکت کرد و همون موقع بود که لرزش گوش میشد نیماش سوار
 ربدیکرد. ه یم ییصفحه خودنما یاوردم. اسم سحر رو رونیکوله ام ب یرو از تو ی. گوشدیکوله لرز یدستم رو

 .کرد ینگاه
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 ه؟یک-

 !سحره-

 .خواستم ساکت باشه یم ربدیذاشتم و از ه یم ینیب یکه انگشتم رو رو یبا اون حرف در حال و

 .الو سحر جون، سالم-

 .و گرمش گوشم رو پر کرد نیدلنش یصدا

 ؟یبهتر یدلم خوب زیسالم عز-

 ...ممنون، آره-

 «.بهترم یلیخ»اش و رو به رو بود، گفتم: یکه حواسش به رانندگ ربدیپر عشق به ه یدر ادامه با نگاه و

 جا؟ نیا یاینم نمیبب زم،یو بپرسم عزخدا رو شکر، زنگ زدم حالت-

 .سحر جون گهیروز د هی یشه باشه واسه  یدرس دارم، امروز نم یآخه کل امیامروز! خب فکر نکنم بتونم ب-

جا  نیبهت زدم البته تا ا یسر هیخودم  دیکنم، حاال شا یاما باشد اصرار نم یایدوست دارم ب یلیکه خ نیبا ا-
 .گردم یبر م گهیچون پس فردا د گهید ایهستم تو هم ب

 .یایشم اگه ب یحتماً، خوشحال م زمیچشم عز-

 :باهاش، در جوابم گفت یو سحر بعد از صحبت دیچیپ یگوش یبلند آرش تو یکه صدا میزد یسحر حرف م با

 .رونیخوان ب یکه با فرزاد م نیکار داره، مثل ا یآرش چ نیا نمیسوگند جان بب یندار یفعالً کار-

 .به دخترا سالم برسون ،یزنگ زد یمرس زمینه قربانت عز-

 .دلم خدافظ زیحتماً عز-

 :دیپرس ربدیکه قطع کردم ه نیهم

 کار داشت؟ یچ-

 .کوله ام چپوندم یام رو تو یشگو

 .شما یو ازم خواست که برم خونه  دیحالمو پرس-

 «ببرمت؟ یخوا یم»اش رو با انگشتش خاروند و گفت: یشونیکم پ هی

 خونه؟ یبر یخوا یم یدرس دارم تو چ ینه گفتم که کل-

 .کیبوت رمینه منم م-
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زدم و  یمندانه ا تی. با اون حرفش لبخند رضاکردیم امیخواست خونه بره و وجود مهال همچنان عصب ینم دلم
 «.خوبه»کوله ام آروم گفتم: یبا جفت کردن دست هام رو

 .دیابروش باال پر یتا

 !کیبوت رمیکه م نیخوبه ا یچ-

 یو که م نیبهتره حس یباش کیخودت بوت گمیم یعنینه »گفتم: یتصنع یلحظه دستپاچه شدم و با لبخند هی
 «.داره طنتیچه قدر ش یشناس

 .خنده لبش رو جمع کرد با

 آها خونه نرم حاال هر جا رفتم خوبه نه!؟-

 .بهش انداختم ینگاه میهم خوبوندم و ن یدلخور رو یپلک

 .یکن یم تیمن و اذ یچه طور نیگفتم تو هم بب یزیچ هیجنبه، حاال  یب-

 .کم جمع و جور کرد هیاش رو  خنده

 ...تینه قربونت برم چه اذ-

کردم،  زیاش که کنارش بود نگاه کرد. چشم رزنگ خورد، به صفحه اشیحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز
 !صفحه اش بود یاسم محال رو

 «!کار داره؟ یچ گهید نیا»به من کرد و پرتعجب گفت: یهم رفته. نگاه یهم اخم هام تو باز

 .گوشش گذاشت یرو تو یگوش و

 ؟یداشت یالو... ؟ سالم کار-

...- 

شه، نه  یم یچ نمیاما بب امیتونم ب یشب! من االن نم نیاالن؟ اما گفت ک،یبوت رمیآهان، به سپده که گفتم م-
 .امیب ستیگفتم که خودم معلوم ن ارمشیاونو که م

...- 

 .فعالً خدافظ نمتیب یخب باشه االن پشت فرمونم، م یلیخ-

 :دیقطع کرد و رو به من باز پرسرو  یو حساب کنجکاو بودم. گوش شدمیمهال نم یحرف ها متوجه

 گه؟یخونه د یریم-

 .عبوسم رو به رو نگاه کردم یچهره  با

 کارت داشت؟ یچ نمیآره، بب-
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 مهال؟-

 .پر حرص چرخوندم یچشم

 .گهیآره د-

 رونیقرار بود ببرمشون ب»کرد گفت: یکه موهاش رو مرتب م یجلو به خودش کرد و در حال نهیآ یاز تو ینگاه
 «.بهشون قرض بدم که خودشون برن نویقرار شد ماش گهید کیبوت رمیاما گفتم که م

 «!پس سحر چرا به من زنگ زد رونیخواستن برن ب یاگه م»تعجب گفتم: پر

 .رو زود تر بهشون بدم نیاما چون معلوم نبود من شب برم خونه قرار شد ماش رنینه آخه شب م-

 .فوت کردم یهم نفس یتو ییدل و دماغ و با سگرمه ها یب

 .برن گهید یکیخب با  یآهان، ول-

 :دیپرس میکرد و با لبخند مال ینگاه

 ؟یدار یتو مشکل-

 .بشه خب پسر عموت ببرتشون یکه چ یهمه راه تو بر نیگم ا ینه... نه فقط م-

 .تو خودتو ناراحت نکن ستیمهم ن-

 :لب پر حرص زمزمه کردم ریز

 .پر رو یزنگ زدن، دختره  یفقط دنبال بهونه ست واسه -

 ً منظور  نیتونستم تحمل کنم به هم یهم خونه بره و نم ربدیمهال اون جاست ه یخواست وقت یدلم نم اصال
قدر اصرار کرد پس  نیخب حاال که سحر ا»بغل گفتم: یمثل بچه ها لجوج با گرفتن کوله ام تو یا قهیبعد از دق

 «.نمیب یو ساناز رو هم م دهیسپ یجور نیا امیمنم م

 .نگاهم کرد متعجب

 !که؟ یدرس دار یاما گفت-

 .دمیلب برچ یآلود و عصب قهر

 ؟یوار رفت هویاون جا؟ چرا؟ اصالً چرا  امیخواد من ب یدلت نم هیچ-

نه »باشه گفت: یکرد جد یم یکه سع یام پشت هم، خنده اش گرفته بود و در حال یتند و عصب یپرسش ها از
 «.نیدرس دارم تعحب کردم هم یگفت یم یچون ه فقط یمن چه وا رفتن زیعز

 :جواب دادم تخس

ً  یزیچ گهیخب پس د-  .نگو لطفا
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 «.چشم عشق حسود من»گفت: زیر یرو سمتم چرخوند و با خنده ا نگاهش

 .نگاهش کردم یچپ چپ

 سوگند خانوم، خوبه؟ د،یاوه ببخش-

توقف کرد و  م،یدیخونه عمه رس یور و اون ور رفتن باالخره جلو نیا ابونیخ یتو یخنده رو گرفتم. بعد از کم با
رو  نیرو صدا کردم. ماش ربدیه میمال یبودم و با لحن ستادهیا نیاضطراب داشتم، کنار ماش ی. کممیشد ادهیپ

 :گرفت جواب داد یم دستش یاورد و رو یکه کاپپشنش رو از تنش در م یقفل کرد و در حال

 جون دلم؟-

 :دمینامطمئن پرس یو بعد از مِن مِن کردن دمییرو جوکم لبم  هی

 دونه؟ یگم سحر هم م یم زهیاوم... چ-

منم  دیدونه؟! ازم پرس یحال و روز من نم نیبه نظر تو با ا»اش رو باال جمع کرد و گفت: یشونیپ یرو یموها
 «.بهش گفتم

 :چرخوندم یو دهن لب

 نه؟ میبود رونیفهمه که با هم ب یم امیاالن اگه ب-

 .دیخند دیق یحرفم ب از

 !خب بفهمه-

 .کج کردم نییبه سمت پا یو لوچه ا لب

 خجالت بکشم؟ یخوا یاِ بازم م-

 :دیپرس یباال انداخت و با حالت قشنگ ییاون حرف به سمتم اومد، ابرو با

 !پس؟ یکش یخجالت نم یتو از ک نمیبب-

 !ربدیه-

راحت تر  یلیکردم با سحر خ یداره اوالً که بفهمه بعدشم من فکر م یبگم! آخه قربونت برم چه ربط یخب چ-
 !نیحرفا باش نیاز ا

 .شه اگه بفهمه یوقت بد م هیگم  یبهش نگفتم که باتوام، م شیپ ی قهیچند دق یول میخب آره هست-

 .کالفه فوت کرد ینفس

 خوبه؟ دمتیخونه د یکایگم نزد یخب م یلیخ-



 

 
925 

 یا گهیکس د نایبجز دختر عموت و سحر ا نمیاهوم، بب»گفتم: یکیکرده بودم و با نگاه بار دایپ تیکم رضا هی
 «هم هست؟

 .نجانیا نایبرادر زنش دختراشم از جهت سحر ا ینه عمو و خانواده اش رفتمن خونه -

 «!آره؟ گهیفقط از جهت سحر و دخترا د»گفتم: یزیآم هیکردم و بالحن کنا ینگاه

 .ابرو هاش نشست نیب یاخم

لحن حرف زدنت خوشم  نیسوگند قبالً هم بهت گفتم اصالً از ا نه،یهم لشی! معلومه خب دلیچه فکر کرد هیچ-
 .ادینم

 !گفتم خب یطور نیهم یشیم یچرا عصب-

اورد در رو  رونیب بشیج یکه از تو یدیبه طرف در رفت. با کل یا گهیحرف د چینگاهم کرد و بدون ه یچپ چپ
در رو باز کرد و با نگه داشتنش ازم  ربدیه ق،یعم ینفس دنیو با کش میرو گذروند اطی. حمیباز کرد و داخل رفت

به طرفم اومد و محکم  عیسر یلیخ دنمیسالن قدم گذاشتم ساناز با د یکه تو نیخواست که داخل برم. هم
 هیقض نیا یکه متوجه  ربدیودم، احساس درد کردم. هکه عمل کرده ب یا هیناح یلحظه تو هیکه  یبغلم کرد طور

 «؟یشد یتو باز که وحش یکن یکار م یچ»گفت: یگره خورده رو به ساناز با تشر یشده بود با ابروها

 .دیساناز بالفاصله خوش رو عقب کش و

 دردت گرفت؟ یوا یا-

 .نگاهش کرد یعصب ربدیه

 !نه یگ یگم عقلت تو دماغته م یتازه عمل کرده م یدون یچه خبرته مگه نم-

 «.حاال یش یم یقدر عصب نیخب حواسم نبود تو هم، چرا ا»تاب داد و گفت: یچشم

 .رفتم و رو به ساناز کردم ربدیبه ه یگوشه چشم، چشم غره ا از

 ؟یسالم خوب ست،یمهم ن زمینه عز-

 .خوام یبازم عذر م یتو چه طور یسالم مرس-

 .ستیگفتم که مهم ن-

 .کرد ربدیبه من و ه ینگاه و

 ن؟یبا هم اومد نمیب-

نه »گفت: یقد نهیآ یخودش تو یکرد و با بررس زونیدر آو یجلو ،یجا کفش ی رهیکاپشنش رو به گ ربدیه
 «کجان؟ هیخونه سوارش کردم، بق کینزد

 .رونیسر رفتن ب هیهم  وایو ش دهیسپ رهیسحر که رفته دوش بگ-
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 مامانم کجاست؟-

 .کرد یجون باال بود داشت اتاقا رو مرتب م یگل-

 «.یاومد یخوب کرد میاالن فقط من و محال هست ،یسوگند ایب»رو به من گفت: و

 ربدینشستم که ه یمبل ی. رو به مهال سالم کردم و رومیرفت نییرو پا ییرایمتصل به پذ یاون حرف سه پله  با
 .نشست یرنگ سلطنت یمبل زرشک یکم اون ور تر از من رو هیهم 

 .زد و سر تکون داد یلبخند مهال

 .سوگند خانم یخوش اومد یلیخ-

 :جواب دادم یزورک یلبخند با

 .ممنون-

 «!یاینم یسحر که گفت گفت»که کنارم نشسه بود جاخورده گفت: یدر حال ساناز

 .شد ییهوی گهیآره د-

 .پر ذوق زد یلبخند

 .خوشحال شدم یلیخ یخوب کرد-

 .زمیممنون عز-

شده بود و چه  رهیلحظه هم به مهال که بدجور بهش خ هیبود و  اشینگاه کردم که سرش تو گوش ربدیه به
مبل و  یرو ییهمون لحظه مهال با جا به جا یکه تو میزد یموضوع ناراحت بودم. با ساناز حرف م نیقدر از ا

بهش  ینگاه هیشه  یم»:فتاش رو سمتش گرفت و گ ینشسته بود، گوش ربدیکه ه یشدن به لبه مبل کینزد
 «.یبنداز

 .بهش کرد یمهال سرش باال گرفت و نگاه یبا صدا ربدیه

 مگه؟ هیچرا مشکلش چ-

رو  یکه از نظرم با اون چشم ها توجه هر پسر یآروم یو تاب داد و با پلک زدن ها چیصورتش پ یتو یا غمزه
 «!دونم چرا ینم ادیباال نم جمیاما پ که نه یگوش»تونست جلب کنه، گفت: یراحت م

بذار شب اگه اومدم برات »ابروش گفت: یو با باال دادن تا یپر جذبه بود و جد هیمقابل بق شهیمثل هم ربدیه
 «؟یکنم البته اگه عجله ندار یسر حوصله درستش م

 .زد یلبخند

 .ستین ینه عجله ا-
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بشه. بعد از  کینزد ربدیخوردم، رسماً دنبال بهونه بود که به ه یکردم و فقط حرص م یاون دو تا نگاه م به
 «.نداره ازین یزیسحر چ نمیمن برم بب»هم از جاش بلند شد و رو به ماها گفت: قهیگذشت چند دق

 هیمنم برم »گفت: زیر یباال رفت. ساناز هم از پشت مهال جاش بلند شد و با چشمک یبا اون حرف از پله ها و
کم هم آشپزخونه رو جمع و جور کنم آرش قبل رفتن  هیچسبه،  یم ییپخته با چا کیجون ک یلبذارم گ ییچا
 «.و بپاش کرده زیبر یکل

 .به آشپز خونه رفت و

رو بهم زد  یگذاشت و از جاش بلند شد، چشمک بشیج یاش رو تو یکردم که اون هم گوش ینگاه م ربدیه به
 :دمیمبل و باال گرفتن سرم، پرس یخواست از کنارم رد بشه که آروم با گرفتن دسته ها یو م

 ؟یریکجا م-

 .گهید کیباال لباس عوض کنم که برم بوت رمیم-

کردم، مهال هنوز  یاز جام بلند شدم و رو به روش قرار گرفتم، به طبقه باال نگاه عیباال سر رهیکه گفت م نیهم
 .بهم کر یجب از کارم نگاهبود. متع ومدهین نییپا

 !یکن یکار م یچ-

 ً سر گرم کردنش و لفت دادن،  یبرا یمهال باالست، اون هم باال بره و بعد از مکث یخواست تا وقت یدلم نم اصال
 « ...... خبزهیچ»گفتم: یبا من من یالک

و پرسشگرانه  دیدور دهنش کش یکردم. دست ینم دایگفتن پ یبرا یبودم اما اون لحظه پاسخ یدنبال جواب به
 «شده؟ یزیچ»گفت:

 «ست؟یزود ن ؟یرینه فقط االن م»دوباره به طبقه باال گفتم: یپا و اون پا کردم و بعد از نگاه نیکم ا هی

 :معنادار، بهم کرد یهمراه با لبخند یقیدق نگاه

 بگو؟ نویشده، ا یچ-

 «!؟یجا تنها بذار نیمنو ا یخوا یم گمیم یعنی یچیه... ه»طفره رفتن و تکون سر گفتم: با

 :باال داد یا شونه

 !؟یایبا من ب یخوا یم یعنی یمون یفکر کردم م-

بمونم ور دل مهال  یخوا ینکنه م هیچ گه،یآره خب منم برسون د»گفتم: یگرفتن افهیکج کردم و با ق یو دهن لب
 «!جونت؟

 «.یباز شروع کرد»و گفت: دیاون حرفم خند با

 ...گ یه دروغ ممگ یخند یچرا م-
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 یم نییپا یصفحه گوش یاش رو رهیهم حرفم تموم نشده بود که متوجه مهال شدم که از پله ها با نگاه خ هنوز
اومد، االن »گفت: یزیر یکرد آروم و با خنده  یکه نگاهم م یدرحال ربدیرفتم و سر جام نشستم، ه عیاومد. سر

 «تونم برم باال؟ یم

نگاهش کردم و روم رو برگردوندم.  یدستم رو خونده بود، عصب شهیکه متوجه کارم شده بود و مثل هم نیا مثل
که مشغول شستن ظروف بود چرا  نیگرفت، ساناز هم مثل ا شیراه آشپز خونه رو پ یریمهال با همون سر به ز

لحظه بود که عمه هم از همون  یآب سکوت خونه رو بهم زده بود. تو یبهم خوردن بشقاب و شرُه  یکه صدا
بود، به  ستادهیا فیکه همچنان بالتکل ربدیبلند شدم و با رد شدن از کنار ه یصندل یاومد. از رو نییپله ها پا

رو با عمه مشغول  یا قهی. چند دقدیو صورتم رو بوس دیبغلش کش یطرف عمه رفتم. سالم کردم که من رو تو
قبل از باال رفتنش، رو به عمه  ذاشتیکه رو پله ها قدم م یدر حالو  اومدهم به سمتمون  ربدیکه ه میحرف شد

 :دیپرس

 ن؟یمبل اتو زد یمنو که گذاشته بودم رو هیطوس رهنیمامان پ نمیبب-

 «.کنم یبرات اتو م رمیاما االن م یگفت ینه کاش قبلش م»هم فشرد و گفت: یرو یلب عمه

شده  ربدیعمه و ه یاومد و انگار متوجه صحبت ها یم رونیکه از آشپز خونه ب یاون حرف عمه، مهال در حال با
 «.زنم زن عمو یمن اتو م»گفت: ضیعر یبود با ذوق و لبخند

 .زد یهم به متقابالً روش لبخند عمه

 .دمیشه خودم انجام م یمهال جان زحمتت م یمرس-

 .زد یپلک

 .ینه چه زحمت-

 .ییاتو یسبد لباسا یاتاق خواب، تو یمهال جان گذاشتمش تو یمرس-

 ربدیچپ چپ به ه هیبا اون حرف عمه، مهال با رد شدن از کنار مون باالفاصله باال رفت، با باال رفتن مهال  و
 .برگشت ییرایباز به طرف پذ یاومد و با تکون دادن سر نیینگاه کردم که از پله ها پا

 کیک ن،یگند جان برو بشخب سو یلیخ»که به صورت داشت گفت: یو با لبخند دیبازرم کش یرو یدست عمه
 «.میبخور گهیبا هم د ارمیهم ب ییچا هیشد.  یچ نمیفره، برم بب یدرست کردم تو

 .ارهیدستتون درد نکنه ساناز رفت ب-

 یاز فر صدا زد که عمه هم به آشپز خونه رفت. با قدم ها کیاوردن ک رونیب یبعد ساناز عمه رو برا هیچند ثان و
با کاغذ  یوارید یرو ییرایپذ یرنگ که انتها ییکنسول طال نهیآ یرفتم، جلو ربدیمحکم و پر حرصم به طرف ه

شدن بهش نگاه  کی. با نزدکردیبود و خودش رو مرتب م ستادهیگل دار و سبز رنگ قرارداشت، ا یها یرنگ
که  یدید یکن ینگاه م یجور نیچرا ا هیچ»گفت: یبا لحن آرومو غضب آلودم رو بهش دوختم که  یعصب

 «!فتمنر 



 

 
929 

رو  یرهنیاون پ هیفقط کاف»دادم گفتم: یکه ناخن هام رو بهش نشون م یدر حال یدیحرص و با لحن پر تهد پر
 «.خان ربدیکنم ه یناخونام تو تنت پارش م نیاون وقته که با هم یزنه بپوش یکه اون اتو م

آخه »در کنترلش داشت بهم نگاه کرد و گفت: یکه سع یاز اندازه گرد شده اش و خنده ا شیب یچشم ها با
 «چرا؟

 ؟یکن وونمیجا که د نیا یمنو اورد»زدم لب کج کردم و گفتم: یکه آروم حرف م یکردم و درحال یاطراف نگاه به
رو دونه  طهیافر یاون دختره  یهر چه قدر که موها ست،یقبل با سارا جونت ن یدفعه مثل دفعه  نیا ربدیه

 « ...وردمیدونه در ن

 :فوت کردم و ادامه دادم یخشم نفس با

 .شونم سر جاش. بهت گفته باشم یمهال خانومو حتماً م نیحال ا یول-

 «!شه یم تیتو به مهال حسود یعنیشه  یباورم نم»خنده و ناباور گفت: ریزد ز یپق دمیاون حرف و تهد با

 .آلود نگاهش کردم غضب

 بهت داره؟ یدونم چه حس ینم یفکر کرد هیچ-

 آخه؟ یکن یم یفکرد نینبابا چرا همچ-

 .یش یخودت متوجه م ینگاه به رفتارش بنداز هیبعدشم  گهیدونم د یم-

بعدشم من  یاشتباه متوجه شد»اوردن سرش گفت: کیزبونش دور دهنش تر کرد و با نزد دنیرو با کش لبش
 «!نگاشم نکردم یحت

 «.ینگاش کرد دمیچرا خودم د»و گفتم: دمیدهنم کش داخل یرو با دلخور نمییاون حرف مثل بچه ها لبم پا با

 «.بود گهیجور د هیمنظورم »و با تکون دادن سرش از اون همه بچه شدنم گفت: دیخند بازم

هم نگاش کن،  گهیجور د هینه تو رو خدا »پر خنده اش کردم و با ادا گفتم: یرو حواله چشم ها یزیتند و ت نگاه
 «!خواد دختره رو خفش کنم یدلت م یلیکه خ نیمثل ا

کرد و با  یچشم هام، نگاه قشنگ یشدن تو رهیکرد آروم دستم رو گرفت و با خ یم یکه اطراف رو بررس یدرحال
 هیمن فقط مثل  یدخترا واسه  یدر برابر تو همه »بلندش گفت: یشونیبه پ ینیهمراه با چ یمتانت خاص

قشنگت  یقربون اون چشما نمنگاه ک یا گهیز تو به کس دتونم به ج یآخه من چه طور م رسن،یبنظر م یشوخ
 «!برم

باره  کیمهال  یاوردن رفتار ها ادیشدم اما با به  ریوصف ناپذ یغرق در لذت یچند لحظه ا یاون حرفش برا از
 :دمینگاهش کردم و لب برچ ریحالت چهره ام عوض شد، دلگ

 !تونه یاون که م یتو نه ول-
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هنوز  ربدیکه نشسته بودم برگشتم. ه یو دوباره سمت مبل دمیکش رونیکه زدم دستم رو از دستش ب یبا حرف و
اومد،  نییکه دستش بود از پله ها پا یرهنیبعد مهال با پ ی قهیبود که چند دق ستادهیکنسول ا نهیآ زیهم کنار م
 «.برات اتوش زدم ریبگ»به سمتش گفت: رهنیرفت و با همون ذوق قبل با گرفتن پ ربدیبه طرف ه

رو به محال کرد و  یاقهیشد و بعد از دق دهیکه از خشم رو به انفجار بودم کش یبا حرف مهال سمت من نگاهش
 «.پوشم نظرم عوض شد ممنون ینم نویدستت درد نکنه اما ا زهیچ»دستش پشت گردن، گفت: دنیبا کش

کنف شده بود  یمندانه لب هام رو کش داد. مهال که حساب روزیسراسر پ یکه در جواب مهال زد لبخند یحرف با
 «.بگو که برات اتو بزنم یپوش یخب کدومو م»نگاهش کرد و گفت: زونیآو یو ذوقش هم کور، با لب و لوچه ا

 .سرتکون داد الیخیهم فشرد و ب یرو یلب ربدیه

 .بازم ممنون ستین یازین-

رو نگاه  ربدیبود و پکر و گرفته رفتن ه ستادهیه ها باال رفت. مهال ارو از دستش گرفت و آروم آروم از پل راهنیپ و
 یپر از بد جنس یرفتم با چهره ا یکه به سمتش م یکرد که من هم همون لحظه از جام بلند شدم، در حال یم

 :دمیرو بهش پرس ضمیعر یو لبخند ها

 مهال جون سحر حمامش تموم شده؟ نمیبب-

 :به پله ها زمزمه کرد رهیخ یو با نگاه مغموم

 .کرد یآره داشت موهاشو خشک م-

 .به روش زد ییدندون نما لبخند

 .برم دیبا گهیسر بهش بزنم چون د هیپس من -

 شیبه آشپزخونه پ یگرفتم و مهال هم با فوت کردن نفس شیمبل راه پله ها رو پ یاز رو فمیبعد از برداشتن ک و
 .بودند، رفت کیک ریدر گ یحساب ایو گو دیرس یعمه و ساناز که صدا هاشون به گوش م

بود، سرش رو از صفحه  ستادهیدر اتاقش ا یبه دست جلو یشدم که گوش ربدیباال رفتنم از پله ها متوجه ه با
جمع و جور آروم  ی. با پوزخندستادیمن سرجاش ا دنیخواست داخل اتاق بره که با د یباال گرفت و م یگوش

 کیکرد، نزد یبهم نگاه م داشتکه  یآروم به سمتش رفتم. دست هاش رو تو بغلش گرفته بود و با ژست خاص
 «؟یشد یخوب شد حاال راض»گفت: یهمراه با لبخند یتر رفتم که با پلک زدن آروم

 «.اوهوم»:گفتم یهم و تلو تلو خوردن یکردم و با قفل کردن دست هام پشت سرم تو یزیر ی خنده

 یچشمم به نشونه فکر کردن سرتا پاش رو برانداز هیلب و بستن  یکم نگاهش کردم و با فشردن دندونم رو هی
 .کردم

 .ادیبهت م شتریب یلیرو بپوش آخه اون خ هییمویل رهنیبه نظر من اون پ-

تو لباس  ی هقیاز االن تا آخر عمر دوست دارم فقط به سل»چشم هام داد و گفت: لیتحو یقشنگ یلبخند
 «.بپوشم
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 .پشت چشم نازک کردم یفتگیخودش با

 .تونه باشه ینم نمیاز ا ریخوبه، چون غ-

 .کرد یآروم یبهم، خنده  قشیعم یبه اطراف چرخوند و با نگاه کردن ها یسر

 شم؟ یعاشقت م شتریو منم ب یش یتر م یدوست داشتن یش یحسود م یوقت یدونست یم-

مرموز و پر خط و نشون  یصورتش با لبخند یشده بودم، تو رهیکه بهش خ یجلو تر رفتم و درحال یکم
 «.یلیتونه بد بشه خ یم یلیچون خ یکن کیحسو تو من تحر نیفکرشم نکن که ا»گفتم:

 :دیخند باز

 !نرفته ادمی ونیدونم چون هنوزم شب تولد حس یم-

 .تونم خطرناک تر باشم یاما از اونم م-

 .ادخنده سرتکون د با

 تونم برم آماده شم؟ یخانم خطرناک االن م خب-

 .اوردم کمیکوچ ینیبه ب یفشار

 گه؟ید زیچ هیاوهوم، اما -

 جونم؟-

نگاه کردم و با چرخوندن لب و دهنم،  یبودند کم ختهیاش ر یشونیپ یرنگش که رو ییو خرما شونیپر یموها به
 «.گهیباال د خب جمعشون کن ،یکن یم شونیپر یجور نیچرا موهاتو ا»معترض گفتم:

 :دیکردم، پرس ینگاهش م ریکرد و من هم متح یرو باز م رهنشیپ یکه دکمه ها یحال در

 مدلو؟ نیا یچرا دوست ندار!-

 ییآب دهنم رو فرو دادم، با چشم ها ،یلحظه ا یاش برا نهیس**طور عضالت  نیاون حرکتش و هم دنید با
 «!؟یکن یکار م یچ»چشم هام گفتم: یخنده دار رو یگرد نگاهش کردم و با گذاشتن دستم با حالت

 .کرد یا خنده

 ؟یبند یچرا چشماتو م-

 «!من؟ یجلو ،یجا لباستو عوض کن نیا یخوا ینکنه م»و پر تعجب گفتم: معترض

 .دیخند یم همچنان

 .خوام برم اتاقم، از دست تو بستمشون باز کن چشتو ینه بابا م-

 «؟یمدلو دوست ندار نیا ینگفت»گفت: یچشمم برداشتم که با چشمک یآروم دستم رو از رو و
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 :بود جواب دادم رهنشیکه هنوز چشمم به پ یحال در

 ...چرا دوست دارم اما-

 ؟یاما چ-

 یتو چشم یلیخ یجور نیخب ا»جمع کردم و گفتم: دنیهم مثالً خجالت کش یدلبرانه و کم یرو با نگاه لبم
 «.تونه چشم ازت برداره ینم یجور نیکه ادختره، معلومه  نیا شیاونم پ

 یتو امروز م»به ستوه اومده گفت: یپر خنده و حالت یاون حرفم دست هاش رو به کمرش زد و با اعتراض با
 «نه؟ یمنو سکته بد یخوا

 .پلک زدم دلخور

 خان؟ ربدیرومختم ه یلینکنه خ هیوا چرا؟ چ-

 .کرد و با تکون دادن سرش لب تر کرد یپر عطش نگاه

 .افتم یبه نفس نفس م جانیحرفات از ه نیبا ا یدون یخودت که م-

 «.یتو خمار یذاریحرفات و کارات منو بد جور م نیبا ا»کرد و گفت: ینگاه مرموز ه،یچند ثان یبرا یبا مکث و

 :دمیپرس جیگ

 !اون وقت؟ هیچ هیخمار-

جه منظورش نبودم و با و باال انداختن گفت. واقعاً هم متو "ییحاال" زشیآم طنتیزد و با همون لحن ش یچشمک
 :دمیشونه هام باز پرس

 .منظورت و نگرفتم گهیحاال، بگو خب د یچ یعنی-

 .شد رهیصورتم خ یو لحن کش دارش تو یبدجنس با

 .گم ینم-

 .براش دراوردم یشکلک

 .باشه اصالً نگو بدجنس خان-

 .در ادامه با دست به اتاق سر و دخترا اشاره دادم و

چه  نیا گهیموهاتم جمع کن باال د نی... انیکن ا زیسر بزنم، پس تو هم چ هیمنم برم به سحر  گهیخب د-
 .وضعشه آخه

براش  یکم یپوست ریعشوه گر و ز ییرفتم با خنده ها یشدم و عقب عقب م یکه از کنارش رد م یدرحال و
 .کردم یدلبر
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 .! واالپ؟یقدر جذاب و خوشت نیآخه آدمم ا-

به ستوه اومده  ییهم گذاشت و با خنده ها یبود چشم رو ستادهیکه دست به کمر ا یاون حرف در حال با
 « ...برو سوگند وگرنه»گفت:

 .لب حرفش رو خورد یبا فشردن دندون رو اما

 هان؟ یوگرنه چ-

 «.که دست و پام بسته ست فیح»کرد و با حرکت سرش معنادار گفت: یطنتیپر ش نگاه

 عیسر یلیعوض کردن حرف خ یهم سرخ شده بودم برا یکه حساب یکم هول شدم و درحال هیاون حرف  با
 « ...سح شیم... من برم پ»گفتم:

 ستادهیا یهمون جور ربدیبهش برخورد کردم. ه هویاومد و  رونیهنوز حرفم تموم نشده بود که سحر از اتاق ب و
سرش تاب داده بود متعجب بهمون  یرو رو یزرد رنگ مخمل یکه حوله ا ی. سحر در حالدیخند یبود و فقط م

ببخش داشتم  یخوب یچه طور»:گفتو دستپاچه سالم کردم. جواب سالمم رو داد و  عیسر یلیکرد که خ ینگاه
 «.موندم یوگرنه منتظرت م ؟یایم یچرا نگفت نمیبب ،یکردم مهال گفت اومد یموهامو خشک م

 «.نمتیبب امیگفتم ب گهیخب د»شدن گفتم: دیهول بودم و با سرخ و سف همچنان

 :دیپرس ربدیرو به ه یمعنا دار یکرد و با خنده  ربدیبه من و بعد به ه ینگاه امیدستپاچگ دنید با

 شده؟ یزیخان چ ربدیه یخند یم هیچ-

 «.برم آماده شم یم یچیه»زد و رو به سحر گفت: یهم چشمک ربدیه که

 یقدر سرخ شد نیچرا ا»به بهم کرد و با خنده گفت: یسحر نگاه ربد،یبا اون حرف به اتاقش رفت. با رفتن ه و
 «کرده؟ یطنتیپسرم ما ش نینکنه ا نممیتو بب

 .نگاهش کردم یو با شرمزدگ دلخور

 !سحر-

 .کرد یا خنده

 .نییپا میبر ایخب ب یلیکردم بابا، خ یشوخ-

 یچا ینیسالن نشسته بودند. عمه با اشاره به س یطور مهال تو نیو ساناز و هم. عمه میرفت نییسحر پا همراه
 «.کرد خی ییکه چا نیایب»کرد گفت: یخود م یآدم رو از خود ب یکه بوش بدجور زیم یرو یشکالت کیو ک

گرد که روش کارامل  یشکالت کی. با نگاه کردن به کمیاون ور تر از عمه و ساناز نشست یمبل دو نفره کم یرو
خوشمزه شده بوش که آدمو  یلیمعلومه که خ»گفتم: نیپر تحس یشده بود، رو به عمه با نگاه ختهیر یشکالت

 «.کنه یم وونهید

 «.دلم زیعز ریبگ»بشقاب گفت: یو گذاشتن تو کیاز ک هیتک دنیبه روم زد و با بر یاون حرف عمه لبخند با
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بشقاب گذاشت که سحر هم با تشکر کردن  یتو یکیهم ک هیبق یرو ازش گرفتم و تشکر کردم. برا بشقاب
 «.یدیزحمت کش یلیممنون گلرخ جون خ»گفت:

دستم گرفته  یرو تو یچا زیرنگ و گل ر دیکه فنجون سف ی. در حالمیشد کیو ک یمشغول خوردن چا یهمگ
 یصفحه  یرنگش رو یپرتالطم و آب یگاه کردم؛ چشم هان دیرس یبودم به مهال که هنوز هم پکر به نظر م

 :دیشده بود که سحر رو بهش پرس رهیاش خ یگوش

 ؟یشده مهال جان، تو خودت یچ-

 «.ستین یزینه چ»که انگار تازه به خودش اومده بود با باال گرفتن نگاهش گفت: محگهال

اش شد. سحر با فرو کردن چنگال  یمشغول خوردن چا یظاهر یجلوه دادن خودش با لبخند یعیطب یبرا و
 «من حمام بودم آرش زنگ نزد؟ یراست»رو به ساناز گفت: ،یکیکوچ کیتکه ک یتو

تونست  ینم یکه دهنش پر بود و درست و حساب یچپوند و در حال کشیدهن کوچ یرو تو یکیهم ک ساناز
 «...اوم... نه بابا»حرف بزنه گفت:

 .رو به سحر کرد یچا یبعد حرف بزنه که با خوردن چند قلپ رو فرو بده و کشیازش خواست اول ک سحر

 .فراموش کرده باشه، نگران نباش روزوید گهیفکر کنم د-

 :دمیرو به سحر پرس پرسشگرانه

 شده؟ یچرا مگه چ-

 یقرار بود واسه  روزیآخه د رون،یخوان برن ب یکم بگردن پشت تلفن که گفتم م هی رونی:با فرزاد رفتن بسحر
شبم  یبا همه قهره حت روزیهم که نبود، بچم از د ربدیه رشدیو د دیفرزاد نرس یول ومیفوتبال برن استاد دنید
 .رونیب مشیفرستادامروز به زور  گهیزد د یو فقط با اون حرف م دیخواب ربدیه شیپ

 «.دهیخواب ربدیتو بغل ه دمیآره صبح که رفتم باال د»پر لذت گفت: یهم با لبخند عمه

لحظه به آرش هم حسادت کردم که با خنده  هی یحت یناباور نیتو فکر رفتم و در ع یلحظه ا یعمه براحرف  با
و رو به عمه با جمع کردن خنده ام  دمیدندون کش ریاز اندازه مسخره و پر شرمم لبم رو ز شیاز اون فکر ب

 «.زمیعز یآخ»گفتم:

 «.ربدهیاالن رابط ما و آرش ه گهیآره د»و گفت: دیهم خند سحر

 .پا انداخت یاش پا رو یچا دنیزد و با نوش یلبخند عمه

 رابط شما کجا هست سحر جان؟ نیحاال ا-

 ...نی:باال بود مثل اسحر

با موهاش ور رفت و بعدش هم  نهیآ یکم جلو هیاومد، طبق عادت  نییاز پله ها پا ربدیموقع بود که ه همون
رو که من گفته بودم تنش کرده بود  ییمویل رهنیاومد. همون پ ییرایپذ یپر ابهتش به طرف ما تو یبا قدم ها
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بهش زل  یهم ذوق زده شده بودم اما باز هم مهال یو موهاش رو هم به سمت باال جمع کرده بود که حساب
برات اتو  نویا یگفت یخب م»گفت: ربد،ینگاه کردن به ه قهیکرد. بعد از چند دق یزده بود و با لذت نگاهش م

 «.بزنم

بود اتو  زونیکمد آو یتو نیممنون نه ا»اش رو به من بود نشست و در جواب گفت: هیمبل که زاو یرو  ربدیه
 «.داشت

 ک؟یبوت یری:معمه

 .رو باال تا زد رهنشیپ نیآست

 .براتون ذارمیم نویسحر ماش یراست گه،یآره د-

ً  نه،ینش نیزشت پشت ماش نیفقط ا»داد گفت: یکه به ساناز اشاره م یبا خنده درحال و  «!لطفا

 :دینگاهش کرد و دلخور لب برچ یعصب ساناز

 !بچه پرو زنمتایم ربدیه-

 .کرد یخنده ا سحر

 ؟یریم یبا چ ؟یپس خودت چ یول-

 .دنبالم ادیم نی:حسربدیه

 :دیبود ازش پرس ربدیهم که همچنان نگاهش به ه مهال

 ؟یایتو نم-

فکر نکنم وقت بشه شما خودتو  یعنینه »گفت: یجد یکردم که رو به محال با چهره ا ربدیبه ه یپر حرص نگاه
 «.بهتون خوش بگذره دین بر

 «.ایگم سوگند تو هم ب یم»و مشتاقانه گفت: دیزد ساناز هم رو به من چرخ ربدیکه ه یحرف با

 «.بهتون خوش بگذره زمینه ممنون عز»محو گفتم: یبا لبخند یا هیکم جا خوردم و بعد از ثان هیاون حرفش  با

اش؛ از صفحه یرو یامکیکرد و نقش بستن پ یفیدستم لرزش خف ونیم امیهمون لحظه بود که گوش یتو و
 :نوشته بود دهیکش یبار هم پشت سر هم با حالت نیبود که چند ربدیطرف ه

 «...... نه.... نهنه»

 یکه مخالف رفتنم با دخترا بود. ساناز همچنان اصرار م نیبود، مثل ا هم یرو باال گرفتم، اخم هاش تو نگاهم
 .کم طاقت مداخله کرد دیریکرد که ه

 !ادیخواد ب یخب دلش نم یکن یچرا اصرار م-

 .در اورد یبراش شکلک ساناز
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 .با تو حرف زد اصال یک-
 
ً 

 :دیباز رو به من پرس و

 سوگند؟ یایم-

 دیشما بر»گفتم: یخواست قبول نکنم و بعد از تعلل یکردم که با باال دادن ابروهاش ازم م ربدیگذرا به ه ینگاه
 «.تونم یکم کارم نم هیمن  یساناز جان ول یمرس

آره »زد و رو به ساناز گفت: یبهم شده بود پوزخند ربدیمن و ه زینامحسوس و ر یهم که متوجه اشاره ها سحر
 «.گهیره داصرار نکن ساناز جان حتماً کار دا

رفتن شدم که  یآماده  کیو ک ی. بعد از خوردن چادیکش ادشیز یباالخره با حرف سحر دست از اصرار ها و
 «مامان جان؟ یندار یمنم برم کار گهیخب د»هم از جاش بلند شد و رو به جمع گفت: ربدیه

 .:نه فداتشم بروعمه

 .رو به سحر کرد و

- ً  .سحر جان فعال

 .بلند شدنش سحر هم از جاش بلند شد با

طور مهال  نیرفت. از عمه و ساناز و هم رونیجلو تر از من ب ربدی. هامیدر همراه سوگند م یپس تا جلو-
به  دنیکفشم با چرخ دنیدر همراهم اومد که بعد از پوش ی. سحر تا جلورفتم یکردم و سمت ورود یخداحافظ

 «؟یندار یسحر جون کار گهیخب د»سمتش و گفتم:

زد به رومون زد و  یکرد لبخند یکه بهمون نگاه م ی.درحالستادیهم کاپشنش رو تنش کرد و کنارم ا ربدیه
 «.دیخوش باش د،یبر زمینه عز»گفت:

ببرمش  دیخواد بره خونه همشم که بزور با یبابا، االن که م یچه خوش»و آروم گفت: دیخند ربدیاون حرف ه با
 «.رونیب

 یدروغ م هیچ»نگاه کردم که گفت: ربدیبه ه یکم معذب شده بودم و با دلخور هیسحر  یدونم چرا اما جلو ینم
 «گم؟

 .بهش کرد یاخم دیخند یکه م یدرحال سحر

 .نکن تشیقدر اذ نیا ربدیه-

 .به خودش گرفت یمظلوم افهیق

 .رهیبگ لمیکم تحو هیکار کنم الاقل تو بهش بگو  یخب چ-

 نیکه ا نیخوبه مثل ا یجور نینه سوگند جون هم»من گذاشت و با خنده گفت: یشونه  یدستش رو رو سحر
 «.پرو شده یلیپسر ما خ
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 :دیپرس یبا نگاه کنجکاو ربدیرو به ه و

 !رون؟یب ادیبا ما ب یذاریحاال چرا نم یراست-

 .به خودش گرفت یاز تعجب ساختگ یحالت

 داره؟ یخواد که، به من چه ربط ی! خودش گفت نمذارمیمن نم-

 .بهش کرد یکینگاه بار سحر

 .برو بدجنس خان برو-

 یکه دلم نم نیدونه ازم دلخور نشو ا یبهتر م لشویخودش دل»کرد و گفت: یکمون ییاون حرف سحر، ابرو با
 «.نداشتم ینکن، به جون سحر منظور یا گهیست فکر د گهید زیچ هیبه خاطر  ادیخواد ب

 !دونستم یرو نم لشینگاه کردم اما واقعاً دل ربدیه به

 .به روش زد ینیلبخند دلنش سحر

 .کنم یم یشوخ یگ یم یدونم چ ینه قربونت برم م-

هم درس دارم  یهم کل نیراستش جدا از ا»ساکت بودن رو به سحر گفتم: یا قهیخودم هم بعد از دق باالخره
 «.امیشدم باهاتون ب یوگرنه خوشحال م

 .دیصورتم رو بوس کرد و بغلم

 .زمیدونم عز یم-

 .کم سرده هیهوا  یخور یبرو داخل االن سرما م گهیخب د-

 ربدیاز کنار ه یگرفتن افهیکه سحر رفت بدون توجه و با ق نیگرفت و داخل رفت. هم یبا اون حرف خدا حافظ و
 «؟یکن یم یجور نیچرا ا هیچ»دنبالم اومد و متعحب گفت: عیسر یلیاوندم که خ رونیب اطیرد شدم و از ح

 .دمیرو تو هم کش ابروهام

 ؟یکن یکارا رو م نیچرا ا-

ً یدق-  کدوم کارا؟ قا

 .که رفتار االنت نمیخودش کرده ا شیپ یدونه سحر چه فکر یگم خدا م یباال رو م یطبقه -

 .دیخند ییپرو با

 .دادم حیکردم؟! در حد حرفم نبود که! االنم که بهش توض یانگار واقعاً کار یگ یم نیهمچ-

 .بهش رفتم یغره ا چشم

 .کرد ینگام م یجور هیاما سحر -
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 !نداره که یربط-

 .دمیبغلم گرفتم و کامل به سمتش چرخ یهام رو تو دست

 !دونم ینم لشوینه؟ واقعاً دل یحاال چرا گفت-

دونم  یکم شلوغه م هیو  انیپسر عموها و دختر عمو هامم م هیبعدشم از اون ور بق گه،یخب دوست ندارم د-
براش دست  ننیبیرو م یدیکه تا آدم جد نیکالً مدلشون ا یشناس یچون تو اونا رو نم یش یم تیکه خودتم اذ

 !یهمراهشون بر یکه فکر نکنم با وجود مهال بخوا نیو ا رنیگ یم

 :دمییهم سا یدندون رو یحرص و عصب پر

 .اصالً نزن حرف اونو که-

واقعاً »باره گفتم: کیکه متوجه حرفم بشم  نیدادم بدون ا یم رونیکه نفس پر خشمم رو ب یدر ادامه در حال و
 «!که چه قدر زشته آدم چشمش دنبال مال مردم باشه

 .ابروش رو باال پروند یذوق و گرفتن خودش تا با

 هان؟ گهیاالن منظورت از مال مردم من بودم د-

 .خنده نگاهش کردمپر  یاخم با

 !یریگ یم یخب حاال تو هم از آب گل آلود ماه-

 «.ارهیرو ب فشیتشر نیمال مردم قدم بزن تا حس نیکم با ا هی ایحاال ب»گفت: یو چشمک یزد و با شوخ یلبخند

 یزییپا فیسرد و لط یاون هوا یباهاش همراه شدم. آروم آروم کنار هم تو دمیخند یکه از حرفش م یحال در
شاخ و  ی. همه جا ساکت بود و گاه گاهمیداشت یداد قدم بر م یصورت هامون حرکت م یرو رو یکه سوز نرم

کرد و  یم لیرو به اون سکوت تحم ییصدا م،یمال یشده کنار هم با حرکت باد فیمنظم و رد یبرگ درخت ها
 میرفت یطور راه م نی. همشدند یپا صدا دار خورد م ریکه ز یزییزرد پا یخش خش برگ ها یطور صدا نیهم

سوگند  یهست یراض گهیخب حاال چه طور شدم؟ االن که د»گفت: ینگاه میسکوت با ن یا قهیکه بعد از دق
 «خانم؟

 یکه نم نینه مثل ا»گفتم: یناراض یپاش رو برانداز کردم و با جمع و جور کردن لب هام با اعتراض و لحن سرتا
 «.یتو چشم شتریب یلیکه خ نیمثل ا رهنیپ نیشه، با ا

 «.زمیمن کالً تو چشمم عز»گفت: یفتگیکرد و با خودش یا خنده

 .یکوه رو هم فتح کن یقله  یتون یاعتماد بنفست م نی! از نظرم تو با ایاوه چه قدم که اعتماد بنفس دار-

 .نگاهم کرد دلبرانه

 !فعالً که فاتح قلب توام-

 .در اوردم ییخنده ادا با
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 !نه بابا-

 .م گذاشته یرو یچشم

 .سخت بود اما شد-

 یراه رفتن کنارش تو قهیاندازه از هم باز کرد. بعد از چند دق یاز سر ذوق لبم ها رو ب یاون حرفش لبخند با
 یبر یخوا یم یجور نیاالن ا یعنی نمیبب»با وسواس از نظر گذروندمش و گفتم: یکم ض،یپهن و عر ابونیخ

 «!اون دختره فرگل؟ یاونم جلو ک؟یبوت

کار  یخب االن من چ»در فرو دادنش داشت، گفت:  یکه سع یو به ستوه اومد از حرف هام، با خنده ا کالفه
 «که نرم، پس کجا برم من؟ کمیکنم؟! خونه که نرم، بوت

نه برو خدا رو شکر که ازت »خمار گفتم: یو چرخوندن چشم شیکم و ب یتیرو فکر کردم و با رضا یا قهیدق
 «.اون جا یسر و وضع بر نیدادم با ا یاجازه ممطمئنم وگرنه عمراً 

 .دیخنده لبش رو داخل دهنش کش با

 !دونستم یو من نم یکارا رو هم بلد بود نیتو ا-

 !کدوم کارا اون وقت؟-

 !همه حسادت نیتو و ا-

لب  نیغمگ یشدم، لبخند دهینداشتنش، کش یگذشته و روز ها یها یبه تلخ کبارهیاو حرفش در لحظه و  با
 .هام رو گرفت

 .گرفتم یخودمو م یجلو یلیاون موقع ها خ ست،یاما بارم اولم ن-

 :و تلخم ادامه دادم نیو همون لحن غمگ یمکث با

 .دمیکش یکه چه قدر عذاب م یفکرشم بکن یتون ینم یحت-

 .کم رنگ عوض شد یو خنده به غم یچهره اش از شوخ حالت

 م؟یهم دور باشهمه از  نیا یاجازه داد یپس چه طور-

 .از نهادم بلند شد یآه

 ...موندم و داریاون شب بعد از تولد تا صبح ب ،یدون یبهتر م لشویخودت که دال-

ساکن شده  یشد. با بغض یزد و قلبم سخت فشرده م یچشم هام حلقه م یهم اشک تو شیآور ادیبا  یحت
 :پر دردم لب زدم یگلو یتو

 .ختمیاشک ر یجز من بود یا گهیکه کنار کس د نیکردم و از ا هیو تا خوده صبح گر-
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 یرو یدر فرو دادن اون بغض تلخ داشتم پلک یکه سع یو در حال ستادمیمن هم ا ستاد،یباره ا کیاون حرفم  با
 .کرد یدستش رو با لمس چونه ام و باال گرفتنش، حس کردم. نگاه آشفته و مغموم یهم گذاشتم. گرم

کم  هیتونم  یم یجور نیکردم ا یخوام مجبور شدم، فکر م ی، معذرت ممن قربون اون اشکات بشم یاله-
 هیانگار  یسمتم. حماقت کردم... من اون قدر بچه نبودم ول یایم یجور نیکنم و ا کیو تحراحساس سرکشت

 .حماقته کار دستم داد ییجاها

 .دمیتر از قبل خند تلخ

ً یاما تقر- رفتنتو  یخواست جلو یدلم م یلیطرفت، خ... خ امینمونده بود که ب یزیچ گهیچون د یهم موفق شد با
 .رمیبگ

 .چشم هاش نگاه حل کردم یتو

 گهید دمیترس دم،یترس یلیشده، خ یخال هویبا رفتنت حس کردم قلبم  ،یرفت یشدم وقت یچه حال یدون ینم-
 ...نمتینب

خواستم  یمن به خاطر خودت رفتم، نم»پر زهر گفت: یاون هم نشسته بود و با لبخند یصدا یصدام حاال رو غم
همه از  نیا یذاشت یبرم، نم یذاشت یو نم یگرفت یکاش جلومو م یا نم،یشدنتو بب تیتونستم اذ یبرم اما نم

 «.میو عذاب بکش میهم دور باش

 یلیخ یروزاکه  نیبدم نشد با ا یدور نیا ی... ولیشوکه بودم ول یلیخواستم اما نشد چون اون لحظه خ یم-
 .سخت، اما بهمون کمک کرد یلیرو گذروندم، خ یسخت

 .هم فشرد یرو یلب

 یتونم اون همه قو ینم گهیرو تجربه کنم چون د یدور نیا گهیبار د هیخوام  یحق با تو باشه اما نم دیآره شا-
 .باشم

 :.نگاهش شدم و زمزمه کردم مسخ

 .خوام یتونم و نم یمنم نم-

 «خب؟ شمینرو از پ»بچگانه گفتم: یچشم هاش با بغض یتو یرگیهمون خ با

 .کرد ریتبدار و خمارش وجودم رو تسخ نگاه

 .آخه کجا برم دورت بگردم ،یسوگند، عمر من یمن هیتو تمام زندگ-

 .یریوقت نم چیقول بده که ه-

 :مسخ لب یزد و با حالت گنیسراسر غم یلبخند

 !؟یتو واقعاً همون دختر تو دار و سرکش گذشته ا ،یکن یمتعجم م یحرفات حساب نیبا ا-

 .یدیاجازه رو بهم نم نیچون تو ا ستمینه ،ن-
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آخ »وار گفت:لبش زمزمه یقنج رفت و با فشردن دندون رو یعاشقانه و گرم بهم کرد که ته دلم حساب ینگاه
 «.تونه جذابه باشه یقدر م نیدونستم عشق ا یکه چه قدر دوست دارم، نم

 «!ستیاما از تو که جذاب تر ن»گفتم: یپر شوخ یو با لحن دمیخند یزیض ربغ ونهیم

 ی شهیحاال ش نمیبب»از اعتراض داشت گفتم: یکه رنگ یتکون داد که با لبخند نیو سرش رو به طرف دیخند
 «ه؟یکارا چ نیتو؟ هدفت از ا یکن یم یعطرو چرا رو خودت خال

 .بابا انداخت یا شونه

 !ور و اون ور برم نیشلخته ا یمثل آدما یگ یماگه دست تو باشه که -

 .زدم یزیچشمک ر یبا لوند همراه

 .خان ربدیه یستیجوره درست بشو ن چیکنه و ه یم یدلبر یجاست که شلختتم حساب نیخب مشکل ا-

االن بازم »گرفته بود، کرد و گفت: دنیآروم آروم توش خز یطنتیکه ش یگفتن اون حرف بهم نگاه معنا دار با
 «.یتم تو خماررف

دست به من نزن، همون  گهیتو هم د»معترض و خنده دار گفت: یآروم به بازوش زدم که با حالت یمشت یشاک
 «.سوگند خانم یبه من دست بزن یکه من اجازه ندارم پس تو هم حق ندار یطور

 :جواب دادم ییو با ادا تخس

 .خب من فرق دارم-

 .باال پروند ییابرو

 !مال تیبرا ما بآهان مال تو ماله -

 .دمیخند زیر

 ؟یشروع کن یخوا ینگو نکنه باز م یزیچ گهیبعدشم د ،یزیچ نیهمچ هی یه-

 ...خواد یکه آدم دلش م یگ یم ییزایچ هیخودته  ریتقص یول رینگ افهینه بابا باشه ق-

 !ربدیه-

 !گرم و با هزار تا استخاره یدستمم به زور م یحت ه؟یخب چ-

 .و حق به جانب نگاهش کردن یراض

 .میو راض هیمن کاف یواسه  نمیاما هم-

 «.ستمین یراض نیخواهم، به هم ادهیاما من ز»به ابرو هاش خودخواهانه گفت: ینینگاه و چ با

 «پس؟ نیحس نیکو ا»زدن گفتم: دیو د ابونیبه سر تا سر خ یبا نگاه چونمیکه حرف رو بپ نیا واسه
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 .سر داد یرنگش فرو کرده بود قهقهه ا یشلوارش مشک بیو جکه دست هاش رو ت یدرحال

 .اریخودت ن یحرفو عوض کن و به رو ی! باشه سوگند خانوم حاال هیهست یک گهیتو د-

خنده  یلحظه دلم برا هیو  دیخند یکه چه قدر قشنگ م یاش بود، وامسخ کننده یبه خنده ها رهیخ نگاهم
 .دیپوستم دو ریز یاز اون که اون آدم من رو دوست داشت به تند یهاش ضعف رفت و حس غرور و افتخار

که  نیو بدون ا یجد یو با چهره ا دمیکه رو برگردندم و خنده ام رو کنترل کردم، باز به سمتش چرخ نیاز ا بعد
 «کجاست پس؟ ینگفت»گفتم: ارمیبه رو ب

 !که من جوابتو بدم یدیجواب منو م یمگه تو درست و حساب-

 .رمیپس منم م گهیخب د-

 «.میریبعد م میرسونیحاال، اول تو رو م ادیبزنه م نیرفته بنز»بر دارم گفت: یکه قدم نیقبل از ا و

 .خب رمیخودم م-

 «.رسونمت یالزم نکرده خودم م رینخ»گفت: یدستور

 «.امان از تو سوگند»گفتم که با تکوت دادن سرش گفت: "یچشم"عشوه گر  یلبخند با

 :بلند کرد یازد زمزمه یکه با خودش حرف م یدر حال و

 !بکنم یتونم کار یجا نم نیدونه که ا یکنه م یم یچه دلبر ابونیوسط خ نشیبب-

 .اخم نگاهش کردم با

 .یستیکه تو دست بردار ن نینه مثل ا دم،یفکر نکن نشن-

 :باال داد ییابرو یبه جانب تا حق

 .کارا رو نکن نیخب ا یبازم مقصر خودت-

 .یبدجنس یلیختو -

 .تو ینه به اندازه -

 !گهیخب حتماً حقت د-

 .دیخند دیپرتهد

 .باشه سوگند خانم دارم واست استیجور نیا-

اون همه  ونهیحرکت کردم. غرق بودم م یشونه باال انداختم و جلو تر از اون با سرمست یپلک زدن پر غمزه ا با
دور از  یایکه الوعده وفا کرده بود و آرزو و رو یزییو چهره پر تب و تاب و سرخش، پا زییوسط پا ؛یسر خوش
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خودش کرده  یو وفا یاون همه مهربون کارام رو به تحقق رسونده بود و من رو بده یسالگ کیو  ستیباورِ ب
 .بود

 یسر از پا نم ریوصف ناپذ یشدند و از ذوق و شوق یم یپشت سر هم برام سپر زیقشنگ و شور انگ روزها
وجودِ  ریذره ذره ز انشیپا یکرد و حس لذت ب یعشق رو لمس م فیشناختم. انگار که وجودم تازه تن نرم و لط

 رونیاوقات هم، با هم ب یکه گاه داوم یم دنمید یکرد برا یم دایپ یتا فرصت ربدیحسرت بارم مزه کرده بود. ه
 .افتاد یاتفاق م هیها به دور از چشم سامان و بق نیا یو همچنان هم همه  میرفت یم

 یو حساب میرفت یراه م ابونیخ ی. همراه با هم تومیرفته بود رونیو گشت و گذار ب دیخر یدرخواست عمه برا به
تا وصال  یزیشد و چ یم یسپر زییآخر پا یسرد و پر سوز بود؛ چرا که روز ها ی. هوا کممیکرده بود دیهم خر

درخت ها به  ینمونده بود و همه  یباق بود،با زمستون که مرسوم به عروس فصل ها  زییپا یایداما پر شرم و ح
بود، رخت از  دیجد یکه شروع کننده فصل ینو و شرکت در جشن یلباس دنیآماده شدن و پوش یمنظور برا نیا

ه بود و ابر نمونده بود. هوا نسبتاً سرد شد شتریفقط چند قدمِ بلند، ب دنشیکه تا رس یتن کنده بودند. فصل
اومدن  یرو برا یشهر و صاف کردن آسمون آلوده، مقدمه ا یبار با شستن چهره  کی زکه دو رو ییبارون زا یها

 .کردند یو پر مدعا آماده م فتهیزمستون خودش

به من  ی. عمه با نگاهمیکرد یپر زرق و برق پشت مغازه ها رو نگاه م یها نیتریدستمون و یتو یها دیخر با
سوگند  یخوب بود مرس یلیخ»اش گفت: یقرمز و مشک یهم انداختن شال گردنِ دو رنگه  یزد و با رو یلبخند

 «.یایب یکه قبول کرد نیجان از ا

 .نگاهش کردم متبسم

 .خوب شد، با شما بودن و وقت گذروندن باهاتون واقعاً لذت بخشه واسم یلیمنم حالم خ هیچه حرف نینه بابا ا-

چش شد که با پلک زدن  هویدونم  یلحظه متوجه حال دگرگون عمه شدم و نم هی یه براک میزد یهم حرف م با
ِ یدستش رو به د یجیگ  .به سمت صورتش خم شدم یرو گرفت. با نگران ادهیپ یتو وار

 ن؟یشد خوب یعمه جون چ-

چرا  هویدونم  یخوبم عمه جان فقط نم»گفت: یشونیپ یپشت دستش رو دنیفوت کرد و با کش قیعم ینفس
 «.رفت جیسرم گ

 نکنه فشارتون افتاده؟ ل؟یدل یآخه ب-

 .تر کرد یلب

 .دونم سوگند جان یراستش خودمم نم-

 .نیستیاحساس کردم که خوب ن یلحظات یپاساژ هم برا یاون جا، تو میدرمانگاه هست بهتر بر هی یکینزد نیا-

 .باشه ممیبه خاطر رژ دیشا ستین یازیاما ن-

 .بهتره یجور نیا دیچکاپ بکن هی دیبه هرحال بر-
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 میبر دیحتماً با گهی! دخهیدستتون چه قدر »بود و دلواپس گفتم: خی یدستم گرفتم که حساب یرو تو دستش
 «.درمانگاه

 «.گهیساده بود د ی جهیسرگ هیسوگند جان شلوغش نکن »کرد و گفت: مخالفت

 ست؟ین یازین دیمطمئن-

 .ن نباشدکتر خودم نگرا شیپ رمیآره فردا هم م-

 .دیبه منم خبر بد نیباشه پس رفت-

 .فوت کرد ینینفس سنگ همچنان

 .برو مزاحمت نشم یکالس دار یگفت گهیچشم فدات شم، خب د-

 .حال شمار و ول کنم برم نیتونم با ا یاما نم-

 .رمیخودم م گهید کهینه خوبم تو برو، نزد-

که همون سمت  یو از مغازه ا ستادمیرو کنارش ا ادهیپ یرو تو یا قهیکردن از حالش چند دق دایپ نانیاطم یبرا
کم که حالش بهتر شد و رنگ به صورتش برگشت به اصرار عمه  هیگرفتم.  یا وهیرو بود براش آب م ادهیپ یتو

 .زنهبهم زنگ ب دیبه خونه رس یگرفتم و قرار شد وقت شیراه کالسم رو پ

فکرش  یداده بود اما مدام و ناخواسته تو نانیکه عمه بهم زنگ زده بود و از حالش بهم اطم نیکالس با ا سر
نداشتم، دل درد و کمر درد چند  یا یهم نگران شده بودم البته خودم هم حال درست و حساب یبودم و حساب

ً  بهکرد و تمرکز گوش دادن  یهم فشرده م یبار چهره ام رو تو کی یا قهیدق  . نداشتمکالس رو اصال

به طرف خونه به  یمعطل یکه کالس تموم شد ب نیکالس نداشتم و هم شتریساعت ب کیشنبه بود فقط  پنج
 ربدیخورد، ه یمرتب زنگ م امی. گوشمیمادرجون به باغ بر دنید یراه افتادم چرا که قرار بود همراه رخساره برا

 .جواب دادم وام ظاهر شد لب ه یرو یلبخند ،یصفحه گوش یشماره اش رو دنیبود. با د

 الو... ؟ جانم؟-

 :دیپرس یشاک بالفاصله

 تو؟ ییسالم کجا-

 ؟ییخونه کالس بودم تو کجا رمیدارم م-

 !میدیسوگند حواست هست دو روزه همو ند کم،یبوت-

 .کردم یا خنده

 !آخه یبوده چه طور شتیهمش سامان پ ای یکار داشت ایآره اما خب من که کالس داشتم تو هم که -

 .پس نمتیبب کیبوت ایاون جا اما خب ب امیبهونه ب نیکه به ا ستیخونه ن یلیچند روز خ نیآره سامانم که ا-
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 .دمیکش یها گذر کردم، نفس نیاز مقابل ماش اطیکردم و با احت ابونیبه دو طرفه خ ینگاه

کنم چون چند روزه مادرجونم  ریخوام د یدنبالم نم انیو رخساره قراره ب دیباغ، سع رمیشه چون دارم م ینم-
 .دلم براش تنگ شده نمشیکه بب رمیم دمیند

 :و حق به جانب گفت دلخور

 .ما تنگ شه سوگند خانم یکمم دلت برا هی-

 .دمیخند باز

ترسم سامان متوجه  یکار کنم م یبعدشم خب چ میزن یحرف م یخب ما که همش تلفن ربدیاز دست تو ه-
 ...اون جا وگرنه خودمم امیکنم و ب سکیتونم ر یبشه نم یزیچ

 .دیخند طنتیباره خوردم که پر ش کیرو  حرفم

 ؟یخب وگرنه چ-

 ؟یپرس یچرا م یدون یجوابشو م یوقت-

 :پر تمسخر و با خنده گفت با

 .کم ابراز کن هیشما  ادین نیسوگند خانم من آسمونو گرفتم زم-

قهقه ام متعجب به سمتم  یدو سه عابرا به خاطر صدا یالحظه ینثارش کردم که برا یا وونهیزدم و د یا قهقه
 .دیچیپ یگوش یتو ربدیه یبعد باز صدا یبرگشتند، خنده ام رو خوردم و به پاهام سرعت دادم. لحظه ا

دختره  نیا ستین کیبوت چکسیاون جا البته اگه کارم تموم شه چون ه امیخب باشه پس برو باغ منم م یلیخ-
 .رسوندمت باغ یو هم م دمتید یهم م یجور نیاومدم ا یکجا گذاشته رفته وگرنه خودم م ستیهم معلوم ن

 آره؟ گهید یایپس م-

 .کنم یخودمو م یسع یول ستیمعلوم ن دمیالبته قول نم امیکارم تموم شه م-

 .گرفته زمزمه کردم یحال با

 .کارت زود تر تموم شه دوارمیباشه ام-

 .شه اصالً آروم و قرار ندارم یباورت م-

 .دوش جا به جا کردم یکوله ام رو رو بند

هم  یکم هی د،یخر میبا عمه رفت گهی! دیکه جواب نداد تمیگوش یاما خب نبود نمتیامروز اومدم خونتون که بب-
 .سر برو خونه هی یحال ندار بود وقت کرد

 :دیپرس نگران
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 چرا چش بود مگه؟-

 .من گفتم یوقت نگ هی نیدرمانگاه قبول نکرد، بب میاصرار کردم بر یرفت هر چ جیسرش گ هویدونم  ینم-

 .دیخند

 .جواب ندادم نیهم یجا گذاشته بودم واسه  تیسوئ یتو ممیگوش گم،ینگران نباش نم-

 .برم خونه آماده شم دیکنم با یقطع م گهیخب د-

- ً  .باشد قربونت برم برو، فعال

 .خدافظ-

به خاطر سرد بودن هوا، برداشتم و از اتاق  ربدیرنگ ه یهمراه با ژاکت زرشک لمیدن وسارو بعد از جمع کر  فمیک
 یتو یپوست کنده شده  یها وهیاز م یکه در تکه ا یاومدم. مامان سرش تو لپ تاپش بود و در حال رونیب

 :برد سؤال کرد یرو به طرف دهنش م ز،یم یبشقابِ رو

 مامان جانم؟ یگرد یبر م یک-

 .کج مقنعه ام رو مرتب یکردم و گوشه ها یکه تمام قد بود خودم رو بررس یجاکفش نهیآ یجلو

 ن؟یایشما نم نمیهم شب بب دیفردا شا دیدونم شا ینم-

 .دستش بود زد یکه تو یبیبه تکه س یگاز

 .کار دارم سالم برسون به مادرجونت یکل یول امیخواست ب یدلم م-

- ً  .حتما

از مامان،  یرنگ داشت به پا کردم و بعد از خداحافظ یاش خز قهوه ا ییچرمم رو که قسمت باال یپوت ها مین
و رخسار باالخره اومدند. با سوار شدن  دیدر منتظر بودم که سع یرو جلو یا قهیاومدم. چند دق رونیاز خونه ب

 .کردن راه افتادند یسالم و احوال پرس یا قهیمن و چند دق

بغلش گرفته بود و  یرو مثل بچه ها تو یگرم حرف شده بودم و رخساره پاکت بزرگ پفک و رخساره دیسع با
 یتو هم م دیسع»گفت: دیدهنش رو به سع یبزرگ پفک تو یمشغول خوردن شده بود. با چپوندن دونه ها

 «؟یدار فتیباز ش ای گهید یمون

 فتمیتا ده ش»گفت: یاش بود کرد و با خنده ا یپفک یانگشت ها دنیبهرخساره که مشغول مک ینگاه دیسع
 «.دنبالتون امیبهم زنگ بزن که ب نیبرگرد نیاگه خواست

 «.میزحمت انداخت یبازم تو رو تو دیشرمنده سع»پر شرم گفتم: یبا لبخند دیاون حرف سع با

 .زد حیمل یلبخند نهیآ یتو از

 د؟یمون یشب م نمیبب ،یچه زحمت یزن یکه م هیچه حرف نینه بابا ا-
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 «.شه یم یچ مینیحاال تا بب»رخساره نگاه کردم که گفت: به

 .دیبهم زنگ بزن نیبرگرد نی:خب گفتم که خواستدیسع

 «.اِ اصالً حواسم به تو نبود سوگند»گفت و با گرفتن بسته پفک به عقب گفت: یباشه ا رخساره

 .کرد زونیآو نییاش رو، به سمت پا یکه لب و دهن پفک دنیبه خند میشروع کرد دیمن و سعاون تعارفش،  با

 .گهیگفت د یم دیبرم خودش با یم ادیشما خب من موقع خوردن همه رو از  دنیخند یم یبه چ-

بسته برداشتم و با نگاه پر خنده ام مشغول خوردن  یکه من هم با خنده چند تا دونه پفک از تو دیخند دیسع باز
 .شدم

شده بود. جلو تر از اون داخل باغ رفتم. آروم آروم  دیحرف زدن با سع. رخساره مشغول میشد ادهیباغ پ یجلو
ً یداشتم. تقر یرنِگ خشک شده بود، قدم بر م یزرد و نارنج یکه پر از برگ ها نیزم یرو  یدرخت چیه گهید با
 یرنگ رو با لذت تو یلیو آسمون ن روندمگذ یبه تن نداشت و سراسر برهنه شده بودند. باغ رو از نظر م یبرگ

 یرو تو یو سبز وهیم یکه رخساره هم پشت سرم اومد. پاکت ها دیطول نکش یلینگاه کردم. خ یزییاون عصر پا
 «.میبهش زنگ بزن میبرگرد میقرار شد اگه خواست»دستش جا به جا کرد و گفت:

 رفت؟-

 اد؟ینم یچ ربدیه نمیآره کار داشت بب-

اما خب  مینیهم اصرار داشت همو بب یلی. خستیبازم گفت معلوم ن یول ادیدونم گفت کارش تموم شه م ینم-
 .همش با سامانه ایکار داره  ای

 .کش اومد نییبه سمت پا ریو لوچه ام مغموم و دلگ لب

 .ذره شده رخساره هیدلم براش -

 :ابروش رو باال پروند یتا پرسشگر

 ش؟یدیمگه چند روزه ند-

 :دمیلب برچ ناراحت

 .شم یشنوم آروم تر م یباز صداشو م میجور هیاصالً  گه،ید دمشیشه که ند یم یروزاالن دو -

غصه  ادیفکر کنم ب یول یگذشته واقعاً حق دار یلیخ»گفت: یکرد و با چشمک یزیر یکه دادم خنده  یجواب از
 «.نخور

 :با فوت کردن نفسم زمزمه کردم زشیتوجه به لحن تمسخر آم یب

 .دوارمیام-



 

 
948 

 یبزرگ شیرو جمع کرده بود و آت نیزم یرو یاز باغ برگ ها ی. آقا کمال گوشه امیآقاجون رفتطرف ساختمون  به
 یرو تو یشده بود و حس لذت یریدلپذ بیترک یزییسرد و پا یهمراه با نمِ اون هوا شیآت یدرست کرده بود. بو

 ونیزیتلو یمادر جون جلو میر داخل رفتبه د ی. با تقه امیدیدیساختمون رس یکرد. جلو یم قیوجود آدم تزر
دستمون  یتو یها دیگذاشتن خر نیزم یلب هاش نشست که با رو یرو قیعم یما لبخند دنینشسته بود و با د

آغوش گرم مادرجون  یتو یرفع دلتنگ یبرا یا قهی. چند دقمیو با جا گرفتن کنارش، بغلش کرد میبه طرفش رفت
پر زد. باز لبخند  میکه داشت یدیشد یمؤثر بود و با بو کردن تنش دلتنگ هم یکه حساب میخودمون رو جا کرد

 «.نیقشنگم خوش اومد یقربونتون برم دخترا یاله»زد و گفت: ینیریو ش ضیعر

 شما؟ نی:خوبرخساره

 ن؟یایکه م نیو خوب نباشم چرا نگفت نمیشه شما رو بب ی:مگه ممادرجون

شما قوربونت بشم  یچه طور میکن زتونیسوپرا میخواست یم میعمداً نگفت»کردم و گفتم: یرو ماچ محکم لپش
 «من؟

 .به بازو هامون داد یپر محبت فشار

 .نیکه اومد نیخوب کرد یلیخ زمیعز یخوبم دخترا-

ه مادرجون هم نیدیچرا زحمت کش»ها گفت: دیبلند شد و با نگاه کردن به خر ونیزیتلو یبا اون حرف از جلو و
 «.بود خچالی یتو زیچ

و  وهیگرفت، م دیسع»دکمه هاش از تنش در اورد و گفت: عیپالتو زرد رنِگ خزدارش رو با باز کردن سر رخساره
 «.تازه ست یماه

اون  ونهیاون همه سال، م یکه نشون از قدمت حضور گرمش تو نشیپرچ یشونیبه پ یبا اخم یو شاک معترض
 .بزرگ رو داشت، لب تا به تا کرد یخانواده 

 !داخل؟ ادیب یاِ چرا تعارف نکرد-

 «.رفت یم دیبا یداشت مادر فتیش»رو هم از پا کند و درجواب گفت: اشیو پشم میضخ یجوراب ها رخساره

 .رو برداشت نیزم یرو یها پاکت

 .شام دست به کار شم یتا منم برا دیلباستونو عوض کن دیبر-

که پشت در اتاق  یفلز یه اتاق خواب رفتم، مانتوم رو بعد از در اوردن از تنم به چوب لباسحرف مادرجون ب با
 دمیکش رونیب فمیک یزانوم بود از تو یرو که تا باال یرنگ یسورمه ا کیکردم و تون زونیخواب نصب شده بود آو

 .رو با مقنعه معاوضه کردم و از اتاق خارج شدم یمیرنگ و ضخ ی. شال مشکدمیو پوش

ً یتقر گهید هوا آشپز خونه مشغول تدارک شام بودند. به خاطر عادت  یشده بود، رخساره و مادر جون تو کیتار با
بهتر شده بودم. ژاکتم رو  یمادرجون بود، کم زیکه تجو ینبات داغ وانیل هیداشتم و با  یدیماهانه دل درد شد

 ومدهیبودم اما هنوز هم ن ربدیباغ بود و منتظر ه راومدم. چشمم به د رونیام برداشتم از ساختنون ب کوله یاز رو
بلند  یسر انداختن صدام جانم یزد، با رو یشد صدام م یباز م رونیآشپز خونه که به ب یبود. رخساره از پنجره 
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اومد. دست هام  رونیجلو در ب یها یکفش ییدمپا یهول هولک دنیاون هم با پوش قهیگفتم که بعد از چند دق
هوا  یرونیچرا ب»هوا، گفت: یاز سرد یکردم که با دندون قروچه ا یبودم و آسمون رو نگاه م گرفتهبغلم  یرو تو
 «.سرده

 «.نه ایاومده  ربدیه نمیخواستم بب یم»حوصله گفتم: یب

 .گهید ادیفکر نکنم ب ومدهیتا االن ن-

 :و ناراحت لب زدم معترض

 .بابا دق کردمنگو -

 :دیهاش رو دور کمرم حلقه کرد و پرس دست

 ؟یحاال بهتر-

 :دیرو زمزمه کردم که باز پرس "ینه ا"حوصله تر  یشونه اش گذاشتم، ب یو سرم رو رو دمیسمتش چرخ به

 آخراشه؟-

شدم سر کالسم به زور نشستم خوب شد ساعتش  یجور نیخوب بودم از عصر ا روزینه بابا تازه دو روزه، د-
 .کم بود

 .یخورد یمسکن م هیکاش -

 .دارم که نگو یبیدرد عج هیخوردم، اوف رخساره اصالً -

شدم، پشت سر رخساره  ربدیه یرخساره برداشتم که متوجه  یشونه  یباره سرم رو از رو کیگفتن اون جمله  با
اومدم و دستپاچه سالم کردم. رخساره هم به طرفش برگشت و سالم  رونیاز بغل رخساره ب عیبود. سر ستادهیا

 یمشک نیشلوار ج بیج یرو از تو شکه دست ها یسرش گذاشته و بود و در حال یرو رو یکرد. کاله نقاب دار
که از  یبا ذوق یا هیتر اومد. بعد از ثان کیبرداشت و نزد یچرمش قدم یپوت ها میاورد با ن یم رونیرنگش ب

 «!یایفکر کردم نم»داشتم گفتم: دنشید

 «.امیکارم تموم شد گفتم ب گهینه د»رنگش گفت: یکرد و با باال دادن نقاب کاله مشک یسالم

 .کرد یقینگاه دق و

 ؟یتو خوب نمیبب-

 .بود، مضطرب آب دهنم رو فرو دادم دهیکه حرفم با رخساره رو شن نیا مثل

 آره چه طور؟-

 .کرد یکیبار نگاه

 !یستیکه خوب ن یگفت یم یداشت شیپ ی قهیآخه چند دق-
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به زور خنده  یمالحظگ یبه رخساره که با ب یلبم رو با خجالت گاز گرفتم و بعد از نگاه یاون حرف گوشه  با
 «.کم سردرد داشتم، اما االن خوبم هی زهینه چ»کرد گفتم: یاش رو جمع م

 «دکتر؟ میبر یستیخب اگه خوب ن»باغ گفت: ینگاهش معلوم بود که باور نکرده و با اشاره به ورود از

 «.من برم کمک مادرجون»گفت: یزد و با بدجنس یکه زد، رخساره پوز خند یحرف با

 .داخل رفت و

 :دیرخساره پرس یکم جلو اومد تر اومد و متعجب از رفتار تابلو هی ربدیه

 !گفتم ی! مگه چدیچرا خند-

 ؟یاومد ریولش کن، چرا د یچیه-

 .میاومد نیتموم شد با حس ریم دگفتم که کار -

 اومده کجاست پس؟ نمیاِ حس-

 .ارهیم رونیب نیکردم داره اونا رو از تو ماش دیکم خر هی-

 «.میستادیجا ا نیبده ا میاون ور حرف بزن میبر ایخب ب»از باغ گفت: یبا اشاره به سمت و

 «.به مادرجون نشون بده بعد یخود هیاول  یخوا یم»به ساختمون انداختم و گفتم: ینگاه

 «.میگرد یزود بر م ایب»گفت: بشلوارشیج یهم گذاشت و با فرو کردن دوباره دست هاش تو یرو یپلک

 .باال پروندم یا شونه

 .آشپزخونه مشغوله یتو یالبته مادرجون هم حساب-

ژاکتم  بیج یهام رو تو. دستم میرفت یخونه درخت کیزد و با حرکت سرش رو به جلو راه افتادم. نزد یلبخند
 «که من بهت دادم نه؟ هیهمون ژاکت نیا نمیبب»بردم که با خنده گفت:

 .چشمم رو بستم و با ذوق سر تکون دادم هی

 .خب آره سردم شده بود-

 .کردم یادر ادامه با خنده و

 ؟یریپسش بگ یخوا ینکنه م هیچ-

 «.ها ذوق زده شدمنه اتفاقاً مثل بچه »و گفت: دیکه زدم اون هم خند یحرف با

 ییابرو یسرش که همه موهاش رو پوشونده بود با باال پروندن تا یاش کردم و با اشاره به کاله رو یبررس یکم
 «!ینکنه موهاتو کوتاه کرد نمیحاال؟ بب یچرا کاله سرت کرد ن،یکالشو بب»گفتم:

 .کم چرخوند هیکاله رو  نقاب
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 اد؟یبهم نم هیچ یطور نینه بابا هم-

وقت به سرت  هیدوست دارم  یلیخب موهاتو خ یول یلیچرا خ»تاب دادم و با جمع کردن لب هام گفتم: یچشم
 «.ینزنه کوتاه شون کن

قشنگ  یداد و با خنده ا نییسرمن، نقابش رو پا یزد و با برداشتن کاله از سرش و گذاشتن رو یقشنگ لبخند
 «.چشم عشقم»و لحن کش دارش گفت:

 «.یاِ موهامو خراب کرد»دم و معترضاً گفتم:کاله رو باال دا نقاب

 «!خراب کنه یاگه من خراب نکنم پس ک»ابروش گفت: یکرد و با باال دادن تا یدلبرانه ا نگاه

ژاکتو سامان  نیا یزیچ هی یول»چشمش گفت: هیهم گذاشتن  یتنم کرد و با رو یبه ژاکت تو یکه نگاه دمیخند
 «.اون نپوشش یجلو  دهیتو تنم د

 :و پر تعجب لب زدم ریمتح

 خب؟ یگیچرا زود تر نم یوا-

 .دیخند الیخ یب

 !تو هم دهیحاال که ند-

 .بهش رفتم ینگاهم، چشم غره ا یگوشه  از

 ؟یچ دید یاما اگه م-

 .گهینکن د یرو اون جور افهیذوق کردم، ق یلیخ یافتاد ول ادمی دمیخب االن که د-

که چه  نیسفر اصفهانم افتاد و ا ادیلحظه  هیکه زد  یم. با حرفکم دلم نرم شده بود و اخم از هم باز کرد هی
 یآور ادیبودم، چه قدر هم که همه معترض شده بودند. با اون  دهیاون هوا، به اون ژاکت چسب یتو یطور

 یتخس و سرکش م هیبق یها تراضاز اون کار و اون همه لجوج بودنم مثل بچه ها که در جواب اع یلبخند
 .شدم، گوشه لبم رو پر کرد

 :دیموشکافانه پرس یام شده بود و کنجکاو و با نگاه یخود به خود یلبخند ها متوجه

 ؟یخند یم یتو به چ نمیبب-

 .تکون دادم یسر یخود به خود یهمون لبخند ها با

 .یچیه-

سامان امروز  یزیچ هیما گم باشه بابا ا یم»دونستن که ناچاراً گفتم: یمصر بود برا یول کن نبود و حساب اما
 «!ومد؟یبود اصالً خونه ن شتیپ

 .ابروش رو خاروند یانگشت گوشه  با
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 .میاز هم جدا شد شیآره اتفاقاً دوساعت پ-

 .زد اشیشونیپ یلب آرون رو یدندونش رو دنیبا اون حرف با تکون دادن سرش و کش و

 .کنم فیبرات تعر یزیچ هی یسوگند راست یوا-

 ؟یچ-

گاف  هیسامان  یبود جلو کیامروز نزد»گفت: یشونیپ یکم چهره اش سرخ شد و با گذاشتن دستش رو هی
 «.بد و بزرگ بدم یلیخ

 .گشاد کردم چشم

 !نه یوا-

 .دیدور دهنش کش یدست

بود قسم جون تو رو  کینزد هوی یدونم ول یاومد نم شیپ یبحث هی میاز بچه ها نشسته بود یکیو  نیبا حس-
 لیهوا بگم بجون سه یو رو یخوردم و مجبور شدم الک عیبه جون سُ... که حرفمو سر دیپر هویبخورم، از دهنم 

 زهیقدر برام عز نیکه ا هیک لیسه نیا دیپرس یازم م یجمعش کرد تازه سامان ه یجور هی نیحس گهید یچیه
 !خورم یو جونشو قسم م

 «د؟ینفهم یمطمئن هیچه کار نیا ربدیاوف ه»گفتم: ضیو با غ دادم رونیب یپر استرس نفس

 .باال پروند یا شونه

لحظه  هیاما  م،یجمعش کرد یجور هی نیگفتم که با حس دینفهم یاومد رو زبونم ول هویخب مگه دست من بود -
 .دمیخجالت کش

 .موهاش برد یتو یچنگ دنیخند کهیت کهیدر ادامه با ت و

خوره، بعدش که  یآدم بهم م نیکه قشنگ هم حالم از ا لهیدوست دارم اسمش سه هیکه  نیجالب تر ا-
 .دیخدا رو شکر نترک یکه رو به انفجار بود ول نمیحس دم،یخند یدلم کل یقسمشو خوردم خودم تو

 .کردم ینگاهش م یعصب همچنان

 .شد ییهویتو گفتم که حواسم نبود  یبابا باز که گارد گرفت یا-

 .دمیلحظه ترس هیخب -

 ؟یدیخند یمرموز م یقبل اون جور قهیچرا چند دق نمیبگو بب چونینشد، بعدشم حرفو نپ یزینترس چ-

 «.ولش کن نگم بهتره یچیه»فکر کردن گفتم: یکردم و بعد از کم ینگاه

 .ابرو هاش جا گرفت نیب یاخم

 .گهیاِ بگو د-
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 ...آخه-

 .کنم یحرفمو تکرار نم گهیسوگند د-

 .دمیرو داخل دهنم کش نمییکردم و لب پا یژاکت تو تنم نگاه به

 .ژاکته نیخب در مورد هم-

 هیو  نیغمگ یقطور با لبخند یدادن به درخت کهیکرد که با ت یشده اش بهم نگاه م زیر یو با چشم ها منتظر
 .پا و اون پا کردن لب باز کردم نیکم ا

بود  یژاکت نیهم میخاله احترامم تنها دلخوش یخونه  میفته بودرو که ر  یکه ازت دور بودم و اون مدت ییروزا-
شدم اصالً از خودم  یآروم م یجور نیسخت گذشت و فقط ا یلیکه اون جا بودم خ یشب نیکه ازت داشتم، اول

 «.شده بود یازم شاک دنشیمامانم به خاطر پوش گهیکه د یکردم طور یجداش نم

 .با تکون سرم زدم یبهم زل زده بود. لبخند یرگیکردم که با خ نگاهش

 .کردم یتنم م نویگرم هم ا یاون هوا یتو یها حت وونهیآخه مثل د-

 یهوم... همش فکر م»زد و با قورت دادن آب دهنش گفت: یکرد لبخند تلخ ینگاهم م یرگیکه با خ یحال در
 «.بود یلعنت یهمون دو هفته  میزندگ یروزا نیسخت تر ،یشد المیخ یکردم ب

 .لب زدم متأثر

 .خوام یمعذرت م-

گفتم  ایب»گفتم: ییخارجش کنم با خنده و ادا شونیکه از اون حال پر نیا یشده بود و برا نیسنگ یبدجور جو
 «خوب شد؟

 هیبودم و روم سا دهیفاصله مون رو کم تر کرد، به درخت چسب یبه روم زد و با برداشتن چند قدم یلبخند
و  دهیصورتم آب دهنم رو ترس یاجزا یکرد که بعد از سر خوردن نگاهش رو یانداخته بود. مرموز نگاهم م

کنه  تیداره من رو اذ یسع قط. قشنگ معلوم بود که فدیو خودش رو کنار کش دیخند هویمضطرب فرو دادم اما 
به چهره اش و  یجد یبا حالت در حال باز کردنش بود نگاهش کردم که یکه خنده تا حدود ظیغل یو با اخم

 «.کنن یآرومم م بیحرفات عج نیچون ا یخوب شد گفت»گفت: نیسنگ ینفس دنیکش

کم سرد بود اما باز  هیکه هوا  نیشدم. با ا رهیزدم و به آسمون پر ستاره و آروم باغ خ یمندانه ا تیرضا لبخند
 .برام بود یو مطبوع نیدلنش یهم هوا

 :گرمش آروم گوشم رو پر کرد یکردم که صدا یبه آسمون نگاه م همچنان

 ...سوگند-

گفت و فقط بهم زل زده بود.  ینم یزیسمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم. رو به روم قرار گرفت اما چ به
 «؟یبگ یخواست یم یزیچ ؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا هیچ»باالخره گفتم:
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خب راستش »لبش گفت: دنیزد و با به دندون کش یکرد چشمک یفرو م بشیج یکه دست هاش رو تو یدرحال
 «.کردم یزیچ هیهوس 

 «!یکرد ینگاهم م یجور نیچون اون روز هم هم ؟یکرد ینکنه باز هوس بستن هیچ»و گفتم: دمیخند

 .چرخوند یو دهن لب

 .چسبه یم یلیهوا خ نیا یتر، به نظرم که تو نیریش زیچ هینه، -

 .فکر کردم یقدر

 مثالً؟ یدونم چ یتر؟ اوم... نم نیریش زیچ هی-

 «.بغل»گفت: طونیسراسر با نمک و ش یچشمش و لحن هیبهم کرد و با بستن  یاون سؤالم نگاه جذاب با

 .از اندازه گرد شده ام نگاهش کردم شیب یچشم ها با

 !جان-

خب هوس بغل کردم،  هیچ»بچه شده بود گفت: یباال داد و با لحن بامزه اش که حساب ییبه جانب ابرو حق
 «!گهیخواد بغلت کنم د یسوگند دلم م

من قربون  یاله»کرد و با خنده گفت: یبودم و تا بنگوش هم قرمز. نگاه دهیخجالت کش یحرفش حساب از
 «.خدا یا افشو،یبرم، ق میعشق خجالت

 .هم گذاشتم یرو یپلک یبهش نگاه کردم و با شرمزدگ دلخور

 !ربدیه-

 :دیخند یم طنتیپر ش همچنان

کنم حاال  یکارو نم نیا یاما باشه مطمئن باش تو خودت نخوا گهیخب بابا انگار دسته منه خب هوسه د یلیخ-
 .نمینگام کن بب یریبگ نییسرتو پا یجور نیخواد ا یهم نم

 «؟یکن یتو چرا قولتو فراموش م»گفتم: یرو باال گرفتم و با لحن پر اعتراض سرم

 .باال داد یخنده شونه ا با

 !من قول ندادم که هوس بغل نکنم گمیبازم م یول یگفت ونیدفعه قبل هم که دستتو گرفتم هم-

ً  ربدیه-  .لطفا

 .جمع کرد یاش رو کم خنده

 .دارم که فقط هوس بغل کرده واال یبیدل سر به راه و نج یلینکن، تازه من خ یجور نیرو ا افهیباشه بابا ق-
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پس به دل سر به راحت »گفتم: ییکردم پنهونش کنم و با ترش رو یم یحرفش خنده ام گرفته بود اما سع از
 «.شه ینم دشیعا یزینکنه چون چ یزیهوس چ گهیبگو لطفاً د

 «!دلم؟ ایرو دستم  یختیرو ر یاالن آب پاک»گفت: یباال پروند و با لحن مسخره ا ییابرو

رو غرق در اون  یا قهیساکت شد. چند دق هویکرد و بعدش هم  یخنده رو برگردوندم که اون هم خنده ا با
 یبود، با لبخند دهیپر گهیکه د یکه با چسبوندن ژاکت به خودم و عطر میو لذت بخش شب شد نیسکوت دلنش

 «.تلخ زیچ هیکردم، هوس  یزیچ هیاما منم هوس »رو بهش گفتم:

 «بغل؟»اش گفت: یشونیبه پ ینیکرد با چ یبا نمک نگاه

 :حرص لب زدم پر

 !یباز گفت ربدیاِ ه-

 زایچ نیخب آخه ا»گفت: دیخند یکه م یبرد و درحال یکردن و در اوردن حرص من لذت م تیکه از اذ انگار
 «.نیریمن ش یاما واسه  گهیتو تلخه د یواسه 

 .اخم نگاهش کردم با

 اون وقت؟ یتلخ زیخب بابا حاال چه چ یلیخ-

 .دمیدندون کش ریزدم و لب ز یپر ذوق لبخند

 یکه آرومم م یزیتنها چ یستین شمیپ یدوستش دارم چون... چون وقت یلیخ ،یزن یکه م یب عطرخب... خ-
 .کنم یتنم م لیدل نیژاکتم فقط به هم نیکنه عطرته، ا

 نیتو از ا نمیبود، بب یکمر شکن یلیخ یاوه جمله »وارش گفت: یزده نگاهم کرد و با ذوق و لحن شوخ رتیح
 «!نمیب یمن دارم خواب م ای یحرفام بلد بود

 .نکن مونمیپس پش-

 «؟یچه قدر عاشقم یدقت کرد»بهم کرد و با لحن پر خنده اش گفت: یا فتهیخوش نگاه

 .یریگ یزود بُل م گهیگم د ینم یزیکه چ ناستیبه خاطر هم نیبچه پرو بب-

دارم،  یراه حل هیاما... اما  رمیحرف نزنم، بُلم نگ گهید دمینه، نه تو بگو من قول م»از حرفش گفت: مونیپش
 «درسته؟ گهید یخوا یتلخ م زیچ هی یگفت

 «.بغل»چشم دوختم کردم که باز گفت: طونشیبه نگاه ش پرسشگرانه

 .گره خوردم نگاهش کردم یابرو ها با

 !نهیکار کنم تنها راهشم هم یچ یهوس عطرمو کرد یخب خودت گفت-
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 یبو گهی... خب دزهیچ یعنیژاکت...  نیخواستم بگم که ا یا! منبود ام نیمن منظورم ا ربدیه یبد یلیتو خ-
 .نیهم دهیو دارو گرفته و بوش پر مارستانیب

 .کرد نییباال و پا یسر

 .آهان از اون لحاظ-

 .خان منحرف ربدیبله ه-

در  یلیاما تو خ»خنده دار گفت: یتیحق به حانب و مظلوم یا افهیبا گرفتن ق یکرد و و بعد از لحظه ا یا خنده
 «.یکن یحق من ظلم م

 .لب کج کردم زیآم تمسخر

 !یچه قدر هم که تو مورد ظلم واقع یظلم؟! آخ-

اما مطمئن  یکن یبغل ساده هم محروم م هیمنو از  یحت گهیآره د»مطمئن گفت: یچر خوند و با لحن یچشم
 «.یکن یکارو م نیبار خودت ا نیباش اول

 .دمیتمسخر خند پر

 ؟یکش یبران خط و نشون م یهه االن دار-

 .مدعا پلک زد پر

 .ینیب یم-

ً »براش در اوردم و با خنده گفتم: یشکلک  «.عمرا

 .میکن یشرط بند ایپس سر حرفت باش خانم کوچولو، اصالً ب-

 اون وقت؟ یسر چ-

 «.بوسه هیسر »گفت: زیآم طنتیزد و ش یمرموز لبخند

 «.کردم یباور کن شوخ»گفت: یشخندیاز اندازه نگاهش کردم که با ن شیب یاخم با

 هیبه خاطر »بغل گفتم: یبراش کج کردم و با گرفتن دست هام تو یلب و دهن دن،یخجالت کش یاز کم بعد
 یخوا یکه م یزیکنم نه اون چ یم یدلم، نه شرط بند زیکه شرطشم بوسه باشه! نه عز میکن یبغل شرط بند

 «.شه یم

 .دیهم تن یتو ییابرو

 .ینیب یکه م گمیبازم م-

 :تر جواب دادم تخس
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ً  گمیبازم م-  .که عمرا

کردم  یباز هم احساس درد م ادیز ستادنیکه به خاطر ا ی. درحالمیکرد دنیشروع به خند ییبا اون حرف دوتا و
کم رنگ رو به  یو با لبخند ارمیخودم ن یکردم به رو یم یهم قرار دادم. سع یزدم و دندون رو یپلک محکم

 «.داخل میبر گهیشه د یم»گفتم: ربدیه

 :دیشده بود و بالفاصله پرس امیناراخت یمتوجه  انگار

 تو؟ یخوب-

 .اوهوم-

 .شد یاش جد چهره

 .یکن ینگرانم م یدار گهیچته تو؟ فکر نکن باورم شده ها، بگو د ربدیجان ه-

 .مورده یب تینگران ستین یزیگفتم که چ-

 .شکمم نگاه کرد به

 ؟کنه یعملت درد م ینکنه جا-

خب اما  یدیهاشم کش هینه بابا اونکه بخ»بگم خودش جواب خودش رو داد و گفت: یزیکه چ نیقبل از ا و
 «ه؟یپس چ

 یزیسردم شده. چ یمن حساب میبر»و گفتم: دمیبازو هام کش یرو یدور شدن از اون بحث و موضوع دست یبرا
 «.گفتم که ستین

 شهادیرو پ یراه حل قبل نمیواسه ا»اش گفت: یراحت شده بود و باز با لحن پر شوخ الشیکم خ هیکه  انگار
 «.یالبته اگه بخوا "بغل"کنم  یم

 یاون کلمه رو تکرار کن گهیبار د هی ربدیه»گفتم: غمیج یهم مشت کردم و با حرص و صدا یهام رو تو دست
 «.یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ

. پشت میبه سمت ساختمون آقاجون رفت گهی. با هم ددیخند یبرد و فقط م یکردنم لذت م غیج غیاز ج یحساب
ِ  یکه چهار زانو رو یطبق معمول در حال نیداخل رفتم. حس ربدیسر ه  نیکرد و هم یم یباز میمبل نشسته بود گ

ه سالم کرد و با نگاه کنکاش و مرموز، با خند قهیکه سالم کردم سرش رو سمت ما چرخوند که بعد از چند دق
 «!خان، بد نگذره ربدیه یاور فیباالخره تشر»گفت: ربدیرو به ه یدار یلحن معن

 «.شنوه یزهرمار مادرجون م»بهش گفت: یآروم و با چشم غره ا ربدیه

 ا،یفهمه ب ینترس نم»خوندن گفت:  یچرخوند و با کر ربدیزد و با خنده نگاهش رو سمت ه یبه من چشمک رو
 «.باختت خوبه داَشم میبزن فایدست ف هی ایب
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پس سرش  ینشست و با دست ضربه ا نیکرد کنار حس یمبل پرت م یکه کالهش رو رو یهم در حال ربدیه
 .زد

 !برمت یزر نزن بابا، هر دفعه که دارم م-

 .دیپشت گردنش کش یدست نیحس

 !زنه یزر م یچه الک نیتو روح آدم دروغ گو، حاال دوبار پشت هم منو برده بب یا-

 هی»رفت گفت: یکه سمت آشپزخونه م یکاپشنش رو از تنش در اورد و در حال ربدیه ن،یاون حرف حس با
 «.خان نیحس دمینشونت م امیبه مادرجون بکنم االن م یسالم

به صورتم و خارج  یزدن آب یپر خنده بهشون برا یهنچنان مشغول کل کل بودند و بعد از نگاه ربدیو ه نیحس
و بعد از خشک  دمیصورت داغم پاش یرو یرفتنم. با مشت آب ییزرد سمت دستشو یشدنش از اون رنگ و رو

 شهیرنِگ تمام ش یاومدم، به آشپز خونه رفتم. مادرجون کنار اجاق نقره ا رونیب ییکردنش با حوله، از دستشو
 یریبود و با کف گ ستادهیمه زهرا عوضش کرده بود، او دو شعله جهازش به زور ع یمیها با اجاق قد یکه تازگ

 یآشپز خونه رو پر کرده بود، آروم آروم از دور قابلمه نسوز جمع م یرو که عطرش حساب یبرنج شمال لیاست
 :دیمن پرس دنیکرد با د یکه شعله اجاق رو کم م یکرد، در حال

 ؟یدخترم بهتر یرفت یکجا-

 .زدم یآروم پلک

 .یمادر ستمیبدک ن یتو باغ بودم ه-

بود، سر پا  دهیدر چ یجلو یبود که مادرجون از باغچه  یمعطر یها یهم مشغول پاک کردن سبز رخساره
به طرف  عیسر ییخشک شده بود. با برداشتن قدم ها یکرد و کمرم حساب یم تمیداشت اذ یبد جور ستادنیا

 ی. برگ هانشستمدنش رو به رخساره، و کج کر  یصندل دنینشسته بود رفتم، با کش زیرخساره که پشت م
آروم و  زیم یرو یِ سبد حصر یجدا کرد و با انداختنش تو کشیبار یرو از ساقه ها یشاه یِ و نازک سبز فیظر

 «از هم؟ نیندار یریچه خبرتونه س نیکجا بود»گفت: یبا پوز خند

کالفه  یکه از درد و استرس حساب یدر حال ،یشونیپ یدادم و با گذاشتن کف دستم رو هیتک زیم یرو رو آرنجم
که  ربدمیگرفت، به خدا به زور خودمو کنترل کردم ه یام م هیموندم از درد گر یم گهیکم د هی»شده بودم گفتم:

 «.چمه دیپرس یم یه

 «.خواست ببرتت دکتر یکه م یدیخواهر من د گهید یگفت یخب م»گفت: طنتیو ش باخنده

 .بهش کردم یاخم

 نه؟ یندار ایشرم و ح یمسخره ات تو اصالً ذره ا یزشت بود با اون خنده ها یلیدرم خ یکوفت نخند، جلو-

 دشیخر میکه رفته بود یمن خودم قبل نامزد هینه ندارم، واال مگه چ»صورتم گفت: یتمام و خنده تو ییپرو با
 ازمیمورد ن لهیرفت و وس دیخوده سع گهیشده بود د تیخ یاوضاعم حساب نیماش یهمون روز تو میرو انجام بد

 «.خونه میهم برگشت عیکرد و سر هیرو ته
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 :تکون دادم یتأسف سر با

 .ها هیخوب زیهم چ ایواقعاً ح یدار فیپرو تشر یلیخ گهیتو د-

 .دیخند زیر زیر

 .گن دکتر محرمه آدمه یکه م یدیبعدشم مگه نشن گه،یکار کنم شد د یخب چ-

که  دمیچون فقط دکتر محرمه سع یالبته حق دار»پر مسخره، گفت: ییام گرفته بود که با اداحرفش خنده از
 «.دونم ینم یزیدارا چ کیدکتره اما در مورد حکم بوت

 .زد یسبد برداشتم سمتش پرت کردم که قهقه ا یرو از تو کیکوچ یا ترپچه

 !گفتم یچته مگه چ-

 «؟یاال بهتر نشدح»خنده سر تکون دادم که گفت: با

 .فوت کردم ینفس کالفه

 .خواد دراز بکشم ینه بابا دلم م-

 .یکم دراز بکشه رنگ به رو ندار هیخب پاشو تا شام آماده بشه -

 .شه یحساس م ربدینه بابا ه-

 .یش یم تیکه اذ یجور نیخب ا-

 .نمیش یجا م نیولش کن هم-

 .بزن تا منم کاهو ها رو خورد کنم ایسبز نیبه ا یدست هیخب پس الاقل  یلیخ-

 .رفت ییظرف شو نکیگفتم که از جاش بلند شد و سمت س یا باشه

ِ  نیو حس ربدی. مادرجون همیبود دهیرو با کمک رخساره چ زیآماده شده بود و م شام  یباز میرو که هنوز هم گ
 نی. حسمیبا اشتها مشغول خوردن شد یبا تعارف مادرجون همگ م،ینشست زیدور م یکردند صدا زد و همگ یم

بَه بَه مادر جون »کرد و گفت: درجونخورد با تکون دادن سرش رو به ما یغذا م یکه با اشتها و دو لپ یدرحال
 «.واال ارهیآدمو به رقص در م یشده لبا ینیعجب ته چ

 .زد یلبخند نیاز اندازه حس شیاز اغراق ب مادرجون

 .نوش جونت پسرم-

 «.خوشمزه ست دستتون درد نکنه یلیخ یآره مادر»حرفش گفت: دییتأهم در  ربدیه

 .دلم زی:نوش جانت عزمادرجون
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رو به  دییجو یدهنش رو م یکه لقمه تو یاش جدا کرد و در حال گهیاز نون لواش رو با دست د یا کهیت نیحس
شه ها،  یم ریداره د نیریبگ ادی نیخوا یم یپس! اصالً ک نیکار کرد یشما دوتا چ نمیبب»من و رخساره گفت:

 «.دیمادرجون بگذرون شیدوره رو پ هیبه نظر من 

 :براش در اورد ییادا رخساره

 !نه بابا-

گه دست  یراهم نم یب نیالبته حس»بدجنسانه گفت: یزیهم رو به من با زدن چشمک ر ربدیاوپ حرف ه با
 «.مهمه یلیپخت خ

 :کردم نییپا جمع و جور سر باال و یکردم و با خنده ا زیر یچشم

 !طور نیاِ که ا-

مورد  هی نیا یقسم خانم فکر کنم تو»دهنش با خنده گفت: یتو یبا فشار انگشتش و چپوندن لقمه ا نیحس
 «.بد غذائه یلیخ نیو چون ا یرد شد

و نگاهمون سمت مادرجون رفت که آروم مشغول خوردن بود و بعد از  میشد رهیبهش خ یکه زد همگ یخرف با
هم محکم به پاش  یهم با پا و فشردن لب هاش رو ربدی. هدنیخند زیر زیکه زد خودش شروع کرد به ر یحرف
گم  یم یعنی»بزرگ گفت: قمهگرد شده اش از قورت اون ل یباره قورت داد و با چشم ها کیکه لقمه رو  دیکوب

 یخودشو انداخته به دک بدن البته فقط سوگند، رخساره که خوب لیادامه تحص دیتا آخر عمر با یجور نیا
 «.جون

 .براش نازک کرد یپشت چشم رخساره

 .گهید نهیهم یلیازدوج فام ی جهینت ستیهم ن ی! البته توقعیگن الل ینم یبه خدا حرف نزن نیحس-

من همه  یدخترا»آروم غذاش، گفت: دنییو جو نیدلنش یخنده که مادرجون هم با اخم ریز میاون حرفش زد با
 «.تمومن مطمئن باش دست پختشون از منم بهتره یچ

 .ابروش رو باال پروند یتا نیحس

 .خورهیمن که چشمم آب نم د،یگ یطور باشه که شما م نیانشاال هم-

 یراض دیکه با یالبته اون»تاب داد و گفت: یفتگیبا خودش یکه حرف از دهنش خارج شد، رخساره چشم نیهم
 «.نکن تیخودتو اذ یلیپس تو خ ه،یباشه راض

 یآهان نکنه اون شوهر کچلتو م»گفت: الیخ یکه سرش رو سمت بشقابش خم کرده بود ب یدر حال نیحس
 «؟یگ

 نیا نیحس»و دلخور گفت: زیآم دیپر از آب برد و تهد وانیگفت و دستش رو سمت ل یپر حرص کوفت رخساره
 «!تو صورتت ها کجاش کچله آخه زمیر یآبو م وانیل

 «آره سوگند؟»رو به من مثل بچه ها گفت: زونیآو یمه با لب و لوچه ادر ادا و
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 یکه مثالً سع یخورد و طور یکه غذا م یهم در حال ربدیبگم. ه یکردم و مونده بودم چ یخورده نگاهش م جا
رخساره هم کم، که به نظرم از قبل هم خراب ترش  یجمعش کنه و از دلخور یجور هیرو  نیداشت حرف حس

 «حاال؟ هیخب کچل باشه مگه چ»کرد، گفت:

 «.زنه یزر مفت م نیگم حس یم یعنی»چشم غره بهش رفتم که هول گفت: هی

 .کرد ربدیو ه نیمعترض رو به حس مادرجون

 .پسرا دینکن تیاِ دخترمو اذ-

 :دیبا بغض لب برچ رخساره

 ینیکم موهاش عقب نش هیفقط  دیکجاش کچله، خب... خب سع دیگ یم یطور نیتوهم؟ آخه چرا ا ربدیه-
 .کرده

کم  هیخواستم  یکردم فقط م یجون رخساره شوخ»کنه گفت: ییو دلجو ارهیکه از دلش در ب نیا یبرا ربدیه
 «!گفت توجه نکرده بودم نیکه حس یزیچ نیکنم چون واقعاً به ا تتیاذ

زن شرک  هینکن باز شب یجور نیرو ا افهیکردم حاال ق یبابا منم شوخ»و گفت: دیرو سر کش یدوغ وانیل نیحس
 «.یشد

 یلحظه فکرم گمراه شد که نکنه دک هیهاش کچل بودن  یینکه تو عقد چهار تا دا»گفت: یدر ادامه بعد از مکث و
 «.حالل زاده باشه

که سرخ شده از خنده بود.  ربدیزده بود. ه یفکر یو ب یالیخ یکه در اوج ب نیاز اون حرف حس میبود مرده
توجه هم مشغول خوردن شده  ینثارش کرد که ب ییایح یمعترض سر تکون داد و ب یمادرجون هم با لبخند

 .نگاه کرد نیو غضب آلود به حس یبود. رخساره عصب

 .نیحس یادب یب یلیخ-

تو هم  هیچ»گفت: یگشت و با چپ چپ نگاه کردنبر  دمیخند یبعد از گفتن اون حرف به سمت من هم که م و
 «!سوگند خانم یشد زنده شد یچ هوی یمرد یم یاز صبح تا حاال که داشت ومدهیبدت ن

 یچه طرز حرف زدنه داشت نیا»رو بهش گفت: زیتند و ت یخنده اش رو فرو داد و با نگاه ربدیاون حرفش ه با
 «.خب میکن یم یشوخ میدار ؟یچ یعنی یمرد یم

 نیبتوچه خب دوست دارم ا»مادرجون، گفت: یکردنش جلو تیاذ یزد و از عمد برا یپوزخند لج دار رخساره
 «!وسط نیا یباهاش حرف بزنم، بعدشم تو چه کاره اش یجور

به  یکه اخمو و عصب ربدیچشم و ابرو به ه یشده جمع و جور کردم و با اشاره  دهیهام رو از لبخند ماس لب
 «.خوام یمعذرت م»گفتم: انهیادامه نده. رو به رخساره هم دلجو گهیرد، خواستم که دک یرخساره نگاه م

 «!شد یاِ بچه ها چ»بهمون کرد و گفت: یضیاز گوشه چشم غ مادرجون

 «.رینگ یجد یلیتو خ میکن یم یشوخ میمادرجون دار یچیه»اش داد و گفت: یهشت یبه ابرو ها یتاب نیحس
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 «.گهید دیخب بچه ها غذاتونو کوفت کن»پر حرص گفت: یدر ادامه با لبخند و

شد  زی. بعد از تمام شدن شام رخساره مشغول جمع کردن ممیمشغول خوردن شد یبا اون حرف دوباره همگ و
و مشغول شستن  ستادمیا نکیس یشام پا یشستن ظرف ها  یتونستم راه برم برا ینم یلیو من هم چون خ

ِ یو گل ر دیسف یاب هابشق یشدم. اسفنج پر کف رو رو داخل آشپز خونه  ربدیکه ه دمیکش یقرمز رنگ م ز
 .اومد

 «؟یخوا یم یزیچ»کردم و گفتم: ینگاه

 .تکون داد یسر

 .خواستم یآب م وانیل هیآره -

آب چکن برداشتم،  یرو از تو یزیتم ستالیکر وانیل دم،یگذاشتم و دست هام رو آب کش نکیس یرو رو بشقاب
رو سر  وانیمن بود آب داخل ل یکه نگاهش رو یرو ازم گرفت و در حال وانیو سمتش گرفتم. ل ختمیبراش آب ر

 «!یستیحاال که خوب ن یرشو یتو چرا م»به ابرو هاش، گفت: ینیبا چ وانیاوردن ل نییو با پا دیکش

 .زدم یآروم پلک

 .نه االن خوبم-

 .نگاهم کرد موشکافانه

 ز؟یگفت سر م یم یپس رخساره چ-

 .ستیکن مهم ن ولش-

 «د؟یمون یشب م»داد و گفت: هیتک نکیاون حرفم دستش رو به س با

 ؟یشما چ ستیمعلوم ن-

 .امیبرم، کالً امروزم کار داشتم اما فقط به خاطر تو مجبور شدم ب دیمن کار دارم صبح با-

 .شل کردم نییرو به پا یا شونه

 .میگرد یپس ما هم برم-

بهت  یزیچ هیخواستم  یم یراست»اش گفت: یشونیپ یرو یکرد و با جمع کردن دسته موها یکمون ییابرو
 «.بگم

 «.نایپدر بزرگم ا یبرم خونه  دیبا یعنی ستمیجا ن نیا یدوسه روز هی»نگاهش کردم که گفت: منتظر

 «چرا؟»کش اومد و پُر پرسش گفتم: نییو لوچه ام رو به پا لب

دکتر  هیجوابشو با دارو هاش ببرم براش، اون جا هم  دیدادن با شیآزما یسر هیکه اومدن  یسر نیخب ا-
 .اون شیپ میبر دیباباست با هم با یهست که از دوستا
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 «کار کنم؟ یپس من چ»تو هم رفته و ناراحت گفنم: یا افهیپکر شدم و با ق یکه زد حساب یحرف با

 یلیتونست بره وگرنه خودمم خ یاصرار کرد خودش کار داشت نم یلیکار کنم بابا خ یفقط دو، سه روزه، چ-
 .حالم گرفته ست

 :دمیلب برچ یریبغض و دلگ با

 !گهید یجا هی یکه بر نیچه برسه به ا گهیدو روزو هم به زور تحمل کردم د نیمن ا-

ورم، پدرجونم قربونت برم گفتم که مجب»کردن صورتش بهم، گفت: کیفوت کرد و با نزد یو ناراحت نفس کالفه
 «.زمیرینکن سوگند بهم م یجور نیتفاوت باشم که، ا یتونم ب یکم کسالت داره نم هی

 :دمینگاه کردن مردد پرس یچشم ریبا ز یا قهیدادم و بعد از دق رونیام ب نهیس دنیبا باال پر ینفس

 هان؟ یریاونا که نم یخونه -

 .نگاهم کرد جیگ

 !متوجه نشدم ؟یک-

 .کج کردم یو دهن لب

 .گهید نایمهال ا یخونه -

! من از االن دلتنگت شدم اون یکن یفکر م یکنم تو به چ یفکر م یمن به چ»و گفت: دیمتأثر خند یحالت با
 «!سوگند یکن یفکر م یتیاهم یب یزایبه چه چ نیوقت تو بب

کار کنم خب  یکه... اِ چ نیخب هم از اون نظر گفتم هم ا»کردم گفتم: یم یاسفنج باز یکه با کفِ رو یحال در
 «.ستیدست خودم ن

کرد با لحن  یکه بهمون نگاه م یهمون موقع داخل آشپز خونه اومد و درحال نیکه حس میزد یهم حرف م با
ِ »گفت: یمسخره ا  «!در مَطبخِ خانه یباز دیاوه اوه ز

خر »زد گفت: یوج مکه خنده توش م یبا لحن ربدیکه ه دمیدندون کش ریاون حرفش با خجالت لبم رو ز از
 «.مگس معرکه هم که وارد مطبخ شد، بفرست لعنتو

 گه،یخان دل بکن د ربدیه»گفت: ربدیاش رو به ه یاومد با خنده و لحن اعتراض کیرو نزد یچند قدم نیحس
 «.دل بکن

 یانداز یسرتو م زیها، مثل چ میزد یحرف م میداشت یزیچ یاوهوم هیزهرمار »و گفت: دیهم خند ربدیه که
 «.داخل یایم

 «نه؟ گهیخودمونه د ی ردهیهمون گاو ش زیمنظورت از چ نمیبب ،یمتأسفانه مدلم ن»کرد و گفت: یخنده ا تک
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دهنم گرفته بودم  یکنترل خنده ام جلو یکه دستم رو برا یاز حرف هاش خنده ام گرفته بود و در حال یحساب
کجاست مادرجون  ونیسوگند قل نمیواسم، بب ذارهیشما که حواس نم دیز نیبابا ا یا»و گفت: دیرو به من چرخ

 «.گفت تو آشپز خونه ست

درش  یهم رو یدیبودنش کل یمیکه به خاطر قد کیرنگ و کوچ دیسف خچالیاز آشپزخونه کنار  یگوشه ا به
 «.خچالهیآره اون پشت کنار »خورد، اشاره دادم و گفتم: یم

 «.قسم بانو یفدا مدا مرس»زد و گفت: یچشمک

اون  زیشما دوتا چرا سر م یراست»پر اخمم رو به هر دوشون گفتم: یزدم با ابرو ها یکه آروم حرف م یحال در
 «.خان نیمخصوصاً تو حس گهیشه د یحساسه ناراحت م دیسع یخب رخساره رو نیحرف زد یجور

 .بود ی:خب حاال، گفتم که شوخنیحس

 .شه ینکن باهاش ناراحت م یشوخ گهیمورد د نیحساسه پس در ا یلیخ دیسع یاون رو یول-

 «!ینره غول حساس نیا یتوهم االن رو یعنیآهان »متمسخر گفت: ربدیو اشاره به ه زیر یاون حرفم با خنده ا با

 .«رونیمحترمانه گمشو ب یزن یزر م ادیز یدار گهید»گفت: دیخند یکه م یدرحال ربدیه

 .دیابروش با تعجب باال پر یتا

 !محترمانت بود نیاالن ا-

 نیبگم که نحوه ورودتم به ا نمیا امیببر منم االن م ونویقل»گفت: ینگاهش کرد و با لحن مسخره ا یچپ چپ
 «.از من داشته باش داداشم نویاست ا لهیبه طو وانیجا مثل نحوه ورود ح

من اومده بودم به تو »و تمسخرش گفت: یرو از گوشه آشپزخونه برداشت و با لحن پر شوخ ونیقل نیحس
 «.نه ای هیجو و کُنسانتره ات کاف نمیسرم بزنم بب

باشه  یلگد نزنه، هر چ ریقسم جون فاصله بگ»رفت رو به من هم گفت: یم رونیکه از آشپزخونه ب یدر حال و
 «.گهیاست د لهیجا طو نیا

 «!ادیخوشت م وونیح گهیمن منخند به »هم با خنده و معترض گفت: ربدیکه ه دمیخند یم فقط

 «.ببخش»ام رو کنترل کردم و گفتم: خنده

 :دمیپرس میاومد یکه داخل خونه م یزمان ن،یمرموز حس یبه خاطر نگاه ها یدر ادامه با کنجکاو و

 !بود آره؟ دهیکرد نکنه اون ژاکتو اونم د ینگاه م یجور هی نیحس میکه اومد یموقع یراست-

 «.ها اما آره ینش یعصب»کرد و گفت: یثیخب خنده

 ؟یخب چرا نگفت ربدیاز دست تو ه-
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جلو  امیافتم، اما قبلش م یراه م شیحرفا کن صبح ساعت ش نیرفت حاال ول ا ادمیخب مهم نبود بعدشم که -
 .نمتیدر که بب

 .نگاهش کردم رتیو ح یرگیخ با

 !اون موقع صبح؟-

 ؟یعنی یاینم-

 .هم گره زدم یهام رو تو انگشت

 .خب آخه سامان خونه ست اون موقعه-

 .زد یکم رنگ لبخند

 خوبه؟ نمتیب یتراس م یاز تو-

 ؟یریمگه نم مایبا هواپ نمیباشه بب-

 .خودم نینه با ماش-

 .دمیام کش یشونیپ یدستم رو رو یو عصب کالفه

 .یشم تا برس یم وونهیکه من د یجور نیا-

 .دلم زیش حواسم هست عزراحت ترم نگران نبا یجور نیخب ا-

 «از دو روز نشه ها خب؟ شتریب... ب»بودم و بغض آلود گفتم: ریاز رفتنش دلگ یحساب

 ن،یاشو بب افهیبابا ق یا»نرم و پر محبت گفت: یبود گذاشت و با فشار نکیس یدستم که رو یرو رو دستش
 «.رمیاصالً نم یکن یجور نیسوگند ا

 «.باشه پس مراقب باش»فوت کردم و با تکون دادن سرم گفتم: یفرو دادن بغضم نفس یبرا

 .زد میمال یلبخند

 .نکنه تشیمادرجونو اذ ونیکه دود قل نیحس شیپ رونیب رمیمادرجون بده، م یمن برم جلو گهیچشم، خب د-

 «اصالً؟ یکش یچرا م»اخم گفتم: با

 .کشم یکه نم شهیهم-

 .گهینکش د نمیخب هم-

 «.باره هی نیهم»آروم گفت: یو با پلک زدن دیخند

 .یگ یتو که راست م-
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کشم  یدوتا هم که کالً با هم کُنتاکن بعدشم چند وقته که نم نیا رمیمن باشگاه م»خمار گفت: یخوابدن پلک با
 «.یدون یخودت که م

 .برو تا مادرجون متوجه نشده گهیخب د-

 .رفت رونیپر لذت ب یبا اون حرفم با چشمک و لبخند و

ها  وهیآشپز خونه مشغول شستن م یباغ رفته بودند. مادرجون هم تو یتو ونیقل دنیکش یبرا ربدیو ه نیحس
اش  یبودم. رخساره هم کله اش رو تو گوش دهیمبل دراز کش یرخساره بود، رو یپا یکه سرم رو یبود. در حال

 «سوگند؟ یاالن خوب نمیبب»فرو کرده بود و در همون حال گفت:

 .زمزمه کردم یپلک زدن خمار و پر درد با

 .یلینه خ-

 .به خاطر تو البته ادیگفتم زود تر ب دیبه سع-

 .ممنون-

 «؟یآشپز خونه حس کردم پکر شد یتو نیگفت یم یچ نمیبب»بهم کرد و گفت: ینگاه

 «.خسارهقدر حالم گرفته شد که نگو ر  نیخواد بره خونه پدر بزرگش، ا یم»و دمق گفتم: دمیکش یمغموم نفس

 مونه حاال؟ یقدر م چه ؟یاِ جد-

 .بمونه دیرو با یدوسه روز هی ره،یبابا بزرگش م یشایبه خاطر آزما-

 .کرد یا خنده

 !خواد بمونه تو هم یخب حاال گفتم چه قدر م وونهید-

 «.از االن دلم براش تنگ شده به خدا یگ یم یچ»گفتم: ریکرده و دلگ بغ

 «!؟یکرد یتحمل م یپس قبالً چه طور»کرد و پر تعجب گفت: یا نانهیب کیو بار زیر نگاه

اوف رخساره چه طور رفتن  ،یلیبهش وابسته شدم خ شتریب یلیاالن خ یبود اما مجبور بودم ول نیقبالً هم هم-
 و اومدنشو تحمل کنم؟

 گفت؟ یخودش چ-

 .حوصله تر هم شدم یحوصله ام سر جاش بود با حرفاش ب یلینه خ گه،ید گهیم نارویاونم هم-

داخل اومدند،  نیو حس ربدیلحظه ه هیزدم که  یبودم و با رخساره حرف م دهیمبل دراز کش یرو یطور همون
خواستم شالم رو بردارم اما اون جا نبود و  یمبل بردم و م یپاشدم و نشستم. دستم رو سمت دسته  عیسر
سر  نیحس نکهیرفت و قبل ا یبهم چشم غره ا اش،یو شاک یعصب یبا نگاه ها ربدیهمون لحظه بود که ه یتو

سرم  یکردن شالم رو دایو تا پ دمیهوا قاپ یسرش رو به سمتم پرتاب کرد. کاله رو رو یکالهه رو اره،یباال ب
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 یگوش یهم که سرش تو نیمبل خم شده بود و مشغول جست و جو بود. حس نِ ییگذاشتم. رخساره سمت پا
 گهیو بعدش د میخور یم ییچا هی ربدیه»گفت: ربدیه بهسرش رو باال گرفت و خطاب  هیبود بعد از چند ثان

 «.میریم

کاله رو برداشتم و شالم رو با  عیسمتم گرفت که سر یمبل افتاده بود با ذوق مسخره ا ریشالم رو که ز رخساره
از خنده پر  یمتوجه شده بود و لپ هاش حساب نیبود و انگار که حس دهیفا یسرم کردم. تالشم ب یدستپاچگ

 دهیکه چه قدر اون لحظه خجالت کش ی. واارهیو به رو ن رهیخنده هاش رو بگ یکرد جلو یم یشده بودند اما سع
 .کرد یپر اخمش بهم نگاه م یهمچنان با چهره  ربدیبودم. اومدند و نشستند. ه

شده  یبلندش کنده کار یها هیکه پا یچوب زیم یها رو رو وهیاومد و م رونیاز آشپزخونه ب وهیبا ظرف م مادرجون
زانو  یداد و با گذاشتن دست رو رونیداشت ب یفیکه خس خس خف ضشیمر نهیاز س یبود، گذاشت. نفس

مبل مخمل سبز رنگ نشست. به  یبرد، خم شد و رو یبه صورتش که انگار از درد زانو رنج م یهاش و فشار
 هیمبل تک یکه دستش رو پشت گردنش گذاشته بود و به پشت ین توجه به من در حالکردم، بدو ینگاه م ربدیه

شده. با  یازم شاک یشده بود. معلوم بود که حساب رهیاش خ یتو همش به صفحه گوش یداده بود، با اخم ها
 رنگ اش یو نقره ا یفلز یبه ساعت مچ یگرفتم و به خودم اومدم که با نگاه ربدیچشم از ه نیحس یصدا

 «.میبر دیبا گهیکه د اریواسه ما ب ییچا هیزحمت  یقسم خانم ب»گفت:

صدام کرده بود که به صدا زدنم به اون اسم عادت کرده بودم و ناخواسته عکس العمل نشون  یقدر اون جور اون
خواستم از جام بلند شم رخساره  یکه م نیگفتم و هم یزدم و با تکون دادن سرم چشم یدادم. لبخند کج یم

 «.ارمیمن م نیتو بش»بهم اشاره داد و آروم گفت: تمیوضع دنیبا د

 حیلب با تسب ریکه ز یبرگشت. مادرجون در حال ییچا یِ نیبعد با س قهیاون حرف به آشپز خونه رفت و چند دق با
 :دیپرس نیگفت رو به حس یبلندش ذکر م یشب نما

 .خب دیمادر شب و بمون نیحس دیبر دیخوا یکجا م-

 یو تاب م چیچشم هاش پ یرو که بخار داغش جلو وانیل یتو یِ خوش رنگ و زعفرون یکم از چا هی نیحس
ترمو رحم کنه بهم و  نینه فدات شم من صبح کالس دارم، خدا ا»و گفت: دیرفت، هورت کش یخورد و باال م

 «.رونیکشه ب یاسممو از شناسنامه اش م گهیبار د نیتون امشروط نشم وگرنه آقا محسن

قدر باباتو حرص  نیشه مادرجون تو هم ا ینم یطور نیانشالله که ا»کرد و گفت: نیو دلنش زیر یاخم مادرجون
 «.نده

منم که از دست پسرتون حرص  نیبابا ا یدستت درد نکنه شما هم! چه حرص»گفت: یمعترض و شاک نیحس
 «.خوردنم ییمدل چا نیتا هم ریاز مدل مو هام بگ دهیم ریگ یخورم واال به همه چ یم

 «.ستیمحسنم ن ییدا ریپس سر تا پات مشکله، تقص»و گفت: دیخند رخساره

 یواال حت»مظلوم گفت: ییپرعجز و ادا ها ینثار رخساره کرد و رو به مادرجون با لحن یراهیادا و اشاره بد و ب با
 «.ایغول تشنت نرو و ب یبا اون دوستا گهیهمش م دهیم ریبه دوستامم گ
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باد کرده به خاطر وجود حپه  یتو دهنش در ادامه با لپ یمبل جا به جا شد و با باال انداختن حپه قند یکم رو هی
 گهید یچیه م،یهست یما هم که الحمدلله بچه سر به راه»مسخره گفت: تیقند گوشه اش، با همون مظلوم ی

 « ...گریجتر و  فیظر یسراغ دوستا میتمام رفت یهو با سر برا میحرف گوش کرد

بود که با  ربدیخنده، فقط ه ریز میباره حرفش رو خورد که من و رخساره زد کیپر تمسخر ما  ینگاه ها دنید با
 .دیخند یاش بود و نم یگوش رهیاش خ یچهره جد

 یکه اون همه عصب یسوزون یم یشیدونه چه آت یخدا م نیاز دست تو حس»زد و گفت: یهم لبخند مادرجون
 «.یکن یاش م

گفت و به طرز اعصاب  یهم چنان چرت و پرت م نیبعد از گفتن اون حرف باز مشغول ذکر گفتنش شد. حس و
 یاعتراض کردن من و رخساره به اون حرکت عمد یکه بعد از دو سه بار دیکش یاش رو هورت م یچا یخرد کن
 یکرد پشت دست ینگاه م یکه همچنان با چهره عبوسش به صفحه گوش یمداخله کرد و در حال ربدیاش، ه

در پنهون کردن خنده اش داشت، تمسخر  یکه سع ییزد و با باال انداختن ابرو هاش و لب ها نیدهن حس یرو
 «.بود یتیترب وهیمورد ش هی نیا یبا خشونت مخالفم ول»گفت: زیآم

به ابرو هاش  یشوکه دو تا سرفه کرد و با گره ا یبا حالت نیخنده مون گرفته بود. حس یو رخساره که حساب من
ِ یزهر مار ب»گفت: ربدیه یبه پا یا یو لگد پرون  «!خورم ها یم ییچهار پا، دارم چا شعور

بود،  الشیما ااِل مادرجون که حواسش به سر یکه هر سه  طنتشیپر ش یلب با خنده ها ریتمام ز ییبا پرو و
هاشو سر من از همه جا  یگر یزده چارقَد از سر کنده اون وقت وحش یحرکت انقالب گهید یکی»گفت: میدیشن

 «.وانیح کهیکنه، مرد یم یخبر خال یب

هم بعد  ربدیسرخش شده بود، ه یبه دندون گرفتم، رخساره که از خنده حساب یلب یاون حرفش با شرمزدگ با
دهنش زد که  یکننده با پشت دست رو ریغافلگ یابهش، باز حرکتش رو تکرار کرد و ضربه  یاز نگاه خشم آلود

 «!خوردمن ییمن که هنوز چا یزن یبار چرا م نیمرگ ا»معترض تر از قبل گفت: نیحس

 یزن یزر م یو الک ادیبود که ز نیدفعه به خاطر ا نیهمچنان با خشونت مخالفم اما ا»زد و گفت: یشخندین
 «.داَشم

 دیکش یاش رو هورت محکم یینگاه ازش گرفت و لجوج تر از قبل با ادا چا یظیبا غ نیحس ربد،یاون حرف ه با
نگاهش سمت ما  ربدیو ه نیکل کل کردند. مادرجون هم که از بحث حس یکه اون وسط با رخساره هم کل

کرد و سر  ینگاه م شونبه د،یپاش یم رونیتمام که فقط از چهره اش خنده ب ییشده بود با خوش رو دهیکش
 .ددایتکون م

رفت با  یم رونیکه ب یدرحال ربدیکردند و ه یرفتن شدند. از مادر جون خداحافظ یآماده  یاز خوردن چا بعد
 یمبل بلند شدم و بعد از نگاه یاز رو یبرم. با کالفگ رونیبه صورتش بهم اشاره داد که من هم ب ظیغل یاخم

رفتم.  رونیکرد، ب یرو نگاه م الیسر امهشده بود و اد رهیخ ونیزیبه صفحه تلو یبه مادرجون که با خوردن چا
 بیج یبود و دست هاش رو تو ستادهیدر ا یرفته بود. جلو نیروشن کردن ماش یبرا ربدیزود تر از ه نیحس

 .رفتم کشیآروم برداشتم و نزد ییشلوارش برده بود. قدم ها
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کردم که بعد  یخورد. منتظر بهش نگاه مصورتم  یکه بخار گرمش تو دیسرد کش یاون هوا یپرتالطم تو ینفس
 یچه وضعش بود رو نیا»صورتم اورد و گفت: کیتند و پر غضب، سرش رو نزد یو با نگاه یعصب یا هیاز ثان

 « ...اون وقت یپوش یلباس م یدرست و حساب یلیمبل! خ

لبم داخل دهن همراه با لحن دلخورم  دنیو با داخل کش ریفوت کرد و حرفش رو خورد. سر به ز یحرص نفس با
 «!چشه دنمیحواسم نبود خب، بعدشم مگه لباس پوش»گفتم:

 «!ستیچش ن»گفت: یعصب ییحرص و با ادا پر

 .پر ِشکوه و ناراحت بهش نگاه کردم ییچشم ها با

 !واقعاً که-

اون وقت  ستیکم کوتاه ن رهنتیخوره! پ یبهت بر هم م»گفت: یابرو هاش نشست و شاک نیب ظیغل یاخم
 «.اونم که از وضع موهات یبود دهیمبل دراز کش یرو میاون جور

لطفاً شروع نکن گفتم که حواسم نبود، حالم  ربدیه»منقبض، آزرده گفتم: یرو ازش گرفتم و با چونه ا نگاهم
 «.که نبود یعمد دمیکم دراز کش هی... یخوب نبود 

 .هم قرار داد یهاش رو با حرص رو لب

 .همرامه نیحس یدونست یخوبه م گهیکن د تیکم رعا هیشروع نکنم، خب  ویچ-

 دهیکه رو ازش برگردونده بودم با لحن خشک و رنج یشده بودم و در حال نیاز حرف هاش دلخور و غمگ یحساب
 «.من برم داخل ستین یا گهید زیادامه نده اگه چ گهیباشه لطفاً د»گفتم: یا

که با  یالله گوشم رو گرم کرد. غر غر کنون و با حرص در حال یکیو متالطمش از اون همه نزد نیسنگ نفس
 «.کنه یاعصاب منو خورد م یموقع رفتن چه طور نیبب»زد گفت: یخودش حرف م

منه احمقو بگو که از  ،یبفهم یخوا یچون اصالً نم»صورتش گفتم: یتو یسمتش برگشتم و با همون دلخور به
 «.ماتم گرفتم یبر یخوا یم مدیفهم یوقت

باره فرو  کیکه  یو خشم یعصب یپلک زدن ها قهیو بعد از چند دق دیکالفه تو موهاش کش یاون حرف دست با
 .دیکش کرده بود، به سمتم چرخ

 .خوام یمعذرت م-

 «.گهیبرم داخل د یندار یکار»هنوز هم ازش ناراحت بودم، بدون نگاه کردن گفتم: یدرحال

 .گهینزن تو حالم د سوگند، گند-

 .هم فشردم یلب رو ریخاطر و دلگ آزرده

 .یبابت حرفات هم واقعاً مرس-
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انگشت هاش قفل کرد  یخواستم سمت خونه برم که بازوم رو تو یبا گفت اون حرف لجوج قدم برداشتم و م و
 یدار یجور نیانکن »چشم هام گفت: یو من رو به سمت خودش برگردوند. ملتمس و نا آروم با نگاه کردن تو

 «.یکن یناراحتم م

 :دمیبغض لب برچ با

 .یکن یم شترشیناراحتم و تو هم ب یشم کل یجور نی! همیکن ی! تو منو ناراحت نمیتو چ-

 .و سرکشش نگاهم رو قفل زد یوحش یها چشم

 .تو و کارات حساسم، کالً کالفه هم بودم یمن چه قدر رو یدون یشدم تو که م یعصب هویدست خودم نبود -

 ...برو-

 .قرار بهم چشم دوخت یب

 .نکن یجور نیمرگ من ا-

 شتریب یکرده بود منقبض کردم. کم دایپ یزدم و چونه ام رو که از بغض لرزش یگفتن اون حرفش پلک محکم با
بدنم رو از اون حس مور مور زد و  یصورتم م یکه تو یتند و گرم یمن رو به سمت خودش کشوند، با نفس ها

 «.دورت بگردم یجور نیاشتباه کردم نکن ا»کرد، کالفه گفت:  یم

 «.منتظرته نیحس»و با فرو دادن آب دهنم گفتم: دمیرو به دندون کش لبم

روشن باشه  تیگوش»درهم و برگشت اون اخم تند گفت: یو با چهره ا دیکش یام به ستوه اومد، پوف یلجباز از
 «.پس

 :همچنان به خشم نشسته اش آب دهن فرو دادم ینگاه کردن به چشم ها با

 .باشه-

بهم نگاه کرد و بعد  یرگیرو با خ یا قهیکه دادم دستش رو آروم باز کرد، چند دق یاز گفتن اون حرف و جواب بعد
 «.برو هوا سرده مواظب خودتم باش»تاب گفت: یاز اون مشوش و ب

 میبود دهیرنج گهیآخر از هم د یکرد ازم دور شد. چه قدر که اون لحظه ها یم که هنوز هم بهم نگاه یدرحال و
 یاز کوره در رفته بود و حساب یادیبشه اما خب ز یقرار و ناراحت راه یخواست با اون حال ب یو اصالً دلم نم

مقدمه  یتر برام نبود، قطره اشک ظیو غل شتریاش ب یاز غصه دور یناراحتم کرده بود هر چند که اون ناراحت
 .اومد. چه قدر که دلم از رفتنش گرفته بود نییصورتم پا یرو ختهیشد و افسار گس یدلتنگ نیاول

بود  ونیزیکه چشمش به تلو یو کنار رخساره نشستم. در حال دمیکش یدل و دماغ و گرفته داخل رفتم، آه یب
 اد،یتونه ب یزنگ زد گفت نم دیچون سع میمون یشبو مسوگند ام یراست»زد گفت: یرو گاز م یسرخ بیو س

 «.شه کرد یکار م یچ گهید میر یفردا م

کرد  یقیبه سمتم برگشت. نگاه دق دینشن یجواب یدادم. وقت هیسرم تک ریمبل گذاشتم و ز یپشت یرو رو دستم
 :دیو پرس
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 آره؟ نایشال و ا یشد به خاطر ماجرا ینکنه شاک نمیبب یا افهیچه ق نیچته؟ ا-

 .داد رونیحوصله نفسم رو ب یب

مبل دراز  یو با اون لباس رو یداده که چرا اون جور ری! گیالک یمسئله  هیکم بحثمون شد، اونم سر  هیاوهوم -
 .دادم به خرجش نرفت حیهر چه قدر هم که توض دم،یکش

 یانجام نم یا گهیکار د یکردم در حال حاضر جز دلبر یشده، من فکر م یرتیاوه پس غ»کرد و گفت: یا خنده
 «!ده

 :تاب دادم یچشم ،یصدا دار دنیام از نفس کش نهیبا باال رفتن س همراه

 ستیاصالً قابل کنترل ن هیعصب یوقت ،یدون یخودت که اخالقشو م دهیبه موقعش اون روشم نشون م رمینخ-
 .بهتر از قبل حرف زد یلیالبته از نظر خودم باز خ

 .دستش زد یتو بیبه س یگاز باز

 .ست بچه پرو افهیتو ق هیبق یتوئه، چون اکثر اوقات واسه  یاخالق خوبش فقط واسه  ییخدا-

اصالً حوصله ندارم رخساره »صورتم گفتم: یرو یدست هام با کالفگ دنیزدم و با کش یتر از قبل پلک شونیپر
 «مادرجون کجاست؟ نمیبسته شد، بب هویانگار که راه نفسم 

 .رختخواب آماده کنهرفت برامون -

 .اون حرف از جام بلند شدم با

 .پس من برم بخوابم البته اگه خوابم ببره-

 .امیبرو منم االن م-

رنگ کنار  دیمن و رخساره بود. دو تشک سف یاتاق خواب رفتم. مادرجون مشغول آماده کرددن رختخواب برا به
رو دورشون قاب  یرنگ دیملحفه سف ل،یاست یامخملِ قرمز رنگ که سنجاق ه یهم پهن کرده بود و لَحاف ها

شمارم تو زحمت  یمرس»گفتم: یاو با نگاه قدرشناسانه  دمیزدم، صورتش رو بوس یگرفته بود. لبخند کم رنگ
 «.میکرد یخودمون آماده م میانداخت

 «.دخترم هیچه حرف نیاِ ا»تا متذکرانه اش، گفت: نشیریش شتریب یو و با اخم ها معترض

 گهید یزیسرتون گذاشتم، چ یباال زیهم رو م خیپارچ آبِ »بود اشاره داد و گفت: زیم یکه رو یلیاست به پارچ و
 «مادرجون؟ نیخوا ینم یا

 .به روش زدم یلبخند

 .رینه ممنون شبتون بخ-

 یتشک نرم پنبه ا یرفت چراغ رو خاموش کرد. شالم رو از سر برداشتم و تو یم رونیکه از اتاق ب یدرحال و
که  یبودم و چشم ربدیفکر ه یشدم، مدام تو رهیو به سقف خ دمیخودم کش یلحاف رو تا نصفه رو دم،یخز
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هم اومد. بعد از باز کردن  رخسارهکه  دیطول نکش یلیکرد. خ یاتاق دنبال م یِ واریساعت د یگذر زمان رو از رو
 .دیدراز کش گهیتشک د یاون ور تر از من رو یموهاش، کم

 ؟یدینخواب-

 :به سقف جواب دادم یرگیخ با

 د؟ینه، مادرجون خواب-

 ازش؟ یاهوم، هنوزم عصبان-

ازم  یبره حتماً حساب یجور نیخواستم ا یشه، نم یدلم براش تنگ م شتریب زایچ نیبا همه ا هیچ یدون یم-
 .ناراحت شده

 .جاش زد یتو یغلت

 .کنه مطمئن باش ینکن، فردا فراموش م ریدرگ یفکرت و الک الیخ یب-

 .زمزمه کردم ومآر

 .دونم ینم-

خوابم لطفاً درش  یدیو د یبود داریذارم تو گوشمه اگه ب یمن هدفون م»سر جا به کرد و گفت: ریرو ز بالشتش
 «.اریب

 .ریباشه، شبت بخ-

 .ریشب تو هم بخ-

 نیباالخره پلک هام سنگ الیفکر و خ یهام گذشته بود و بعد از کل یقرار یو ب یاز اون شب زنده دا  یساعت دو
 یبود آروم به سمتش خم شدم و هدفون رو از رو نیریش یدو بود، رخساره غرق خواب کیشدند. ساعت نزد

 .دمیگوشش برداشتم و پتو رو روش کش

از ال  یشدم. نور آفتاب مثل فواره ا داریخروس آقا کمال از خواب ب زیبلند و ت یساعت نه بود که با صدا صبح
و کش  دمیکش یا ازهیشده بود. خم دهیدست باف اتاق پاش یِ قال یو رنگ زیر یگل ها یباز رو مهیره نپنج یبه ال

اتاق  یقرار داشت و خودش هم که تو یا گوشهبه خودم دادم. تشک رخساره تا کرده  دهیدر حالت خواب یو قوس
 .نبود

و  نیزم یآرنج رو هیشدم و با تک زیخ میرختخواب ن یام رو برداشتم. تو یرو کنار بالشتم بردم و گوش دستم
زد، باال  یم دید یشون از گوشه چشمم تو ییرنگ طال دیکه در معرض نور خوش شونمیپر یجمع کردن موها
 یپاسخ جلو یتماس ب ستیموند؛ ب رهیصفحه اش خ یرو زدم چشم هام رو یکه قفل گوش نیجمع کردم. هم

از بچه  یکیاش هم از دونه هیبود و  ربدیاز طرف ه اش نقش بست که فقط نوزده تاشصفحه یچشم هام رو
 !آموزشگاه یها
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خارج کنم و  لنتیحالت سا یرو از رو یموهام زدم. فراموش کرده بودم گوش یتو یچنگ محمک یو عصب کالفه
شماره  عیسر یلیرختخواب نشستم و خ یتو خیشده. س یتا االن چه قدر ازم عصبان ربدیدونست که ه یخدا م

به  یعصبان یلیزدم خ یکه حدس م یبوق بالفاصله جواب داد. همون طور هیاش رو گرفتم که بعد از خوردن 
 :گفت ینسبتاً بلند و پر حرص یاومد و باصدا ینظر م

 !چه عجب-

 تش،یبا ترس و اضطراب از اون همه عصبان یا قهیهم گذاشتم و بعد از دق یپلک رو زشیلحن سر زنش آم از
 :اش گفت هیتر از قبل و با لحن پر کنا یت سالم کردم که عصببا لکن

 !گفتم شبیها! خوبه د یجواب بد وتیگوش یوقت به خودت زحمت ند هی-

 :گفتم یگوش یلحن آرومم در جواب تو با

 .خوام یبوده، فراموش کردم، معذرت م لنتیسا یرو میگوش-

 .دیخند یعصب

 .یکن یو تَره هم براشون خورد نم یستیحرفام ارزش قائل ن یهم واسه  یذره ا یحت-

 :گفتم یا هیبود و بعد از ثان یو عصبان یاز اندازه شاک شیب

 .خب متوجه نشدم گفتم که-

 :کرد خشمش رو کنترل کنه گفت یم یکه سع یحال در

 نمت؟یدر بب یجلو ایمگه نگفتم صبح ب-

. نفس میمون یرو هم بهش نگفته بودم که باغ م نیا یحت ،یلب فشردم از اون همه حواس پرت یرو دندون
 .دادم رونیب یمضطرب

 .دنبالمون دیایکار داشت نتونست ب دیآخه سع میو هنوز برنگشت میخب... خب آره اما باغ-

 .دیچیگوشم پ یمعترضش تو یصدا

 !یبهم بگ یتونست یم گهیکه د نویا ؟یپس چرا نگفت-

 :به ستوه اومده از اون همه سرزنش گفتم یزد که با لحن یترض غر مکرد و مع یم دادیداد و ب همچنان

 .باشه پس خدافظ ،یداد بزن یتو فقط دوست دار-

 .نکن مثل آدم حرف بزن وونهیقدر رو نرو من نباشه ها، منو د نیسوگند ا-

 :هم لب زدم یو با فشردن دندون هام رو دمیام کش یشونیپ یرو یدست آشفته

 .یکن یم دادیداد و ب یو همش دار یکن یبگم تو که به حرفام توجه نم یخب چ-
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 .یکن یمنو عصب ادیاز االنت! کالً خوشت م نمیا شبتیاون از د-

 !بگم یدونم چ یواقعاً نم گهید ربدیه-

 :و خشمناکش گفت زیآم دیاو حرفم با لحن تهد با

 .با تو دونمیمن م یبد تویجواب گوش ریدفعه زنگ بزنم و د نیسوگند به قرآن ا-

 :اندازه اش گفتم یاز اون همه خشم ب ریمتح

 !رهیکه اصالً تو کتت نم نینه مثل ا-

 :دیخشم غر پر

 دم دستت باشه، زر زدم نه! االن مقصر منم؟ تیگفتم که گوش شبیقدر سر باال جواب نده خوبه د نیا-

گفتم که  ارم،یدر ب لنتیسا یرو از رو یشدم بعدشم فراموش کردم گوش داریاالن ب دم،یخواب رید شبیخب د-
 .هم بذارم خب... خب نگرانت بودم یاصالً نتونستم درست پلک رو شبیببخش به خدا د

اورد و زود هم خشمش فرو  یزود جوش م شهی. مثل همدیکش یگوش یتو ینرم تر شده بود، نفس تند یکم
 :تر شده بود و دلواپس و کالفه گفت میکرد. لحنش مال یکش م

چون حالت خوب نبوده  یگفت یچته، حت یگیسوگند چرا به من نم ؟یخوب نمیبب شتهیفکرم همش پ شبید از-
 !یدیمبل دراز کش یرو یاون جور

 ینگرانش کردم و برا یبودم که الک یام گرفت اما از خودم عصبانموردش خنده یب یلحظه از اون دلواپس هی
 :از حالم بهش، به دروغ گفتم دنیبخش نانیاطم

 ییکجا نمیبب ست،یولش کن مهم ن نیشده بود و دل درد داشتم هم میکم سرد هی یعنی ستین یزیبهترم، چ-
 االن؟

 .راه افتادم میآخه ساعت هشت و ن دمیرس ریکم د هیخونه بابا بزرگم،  کیتو راهم نزد-

ً  یآهان پس پشت فرمون با تلفن حرف نزن قطع م-  .کنم فعال

 .خدافظباشه مواظب خودت باش فعالً -

 .خدافظ-

 المیصداش خ دنیکرده بود اما شن دادیهر چند که فقط داد و ب دم،یکش یرو قطع کردم و نفس آسوده ا یگوش
متکا  یرختخواب رخساره گذاشتم. شالم رو از رو یراحت کرده بود. رختخوابم رو جمع کردم و رو یرو حساب

قراره دنبالمون  دیگفته بود سع رهکه رخسا نیم و ارفتم. بعد از شستن دست و صورت رونیبرداشتم و از اتاق ب
کوله ام چپوندم و بعد از درست  یرو که با خودم اورده بودم تو یبه اتاق برگشتم و حاضر شدم. اندک لباس ادیب

بود  دهیصبحونه تدارک د یبرا یکج و کوله ام به آشپزخونه رفتم؛ چرا که مادرجون حساب شهیهم یکردم مقنعه 
 .شه یز خوش رنگ نه بگم حتماً دل خور میم اگه به اون مدونست یو م
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زن آقا کمال پخته بود، مشغول خوردن  ایبرشته شده که گو یِ از نون محل یا هینشستم و با کندن تک زیم پشت
آشپزخونه  یقلُ قلُش تو یکه صدا کشیگرفت. مادرجون کنار سماور کمر بار یشدم. رخساره هم با اشتها لقمه م

شده بود،  یدرشت یها یدورش دور دوز کهرنگ  یمخملِ زرشک ی رهیبود و با دستگ ستادهیانداخته بود، ا نیطن
استکان  یتو یگوشنواز ُشرُشر چا یدستش گرفته بود و صدا یتو یچا ختنیر یرو برا کیگرد و کوچ یدسته قور

که با  یاز تخم مرغ محل یلقمه اکرد.  یرو به آدم منتقل م یاز نوستالژ یرنگ که حس ییطال کیکمر بار یها
برد. مادرجون استکان  یهوش از سر م رشینظ یب یدهنم گذاشتم که مزه  یروغن گلِ تازه درست شده بود، تو

 .میصبحونه بخور یگذاشت و همچنان اصرار داشت درست و حساب زیم یرو رو ییچا یها

از مادرجون با هم به خونه  یدنبالمون اومد و با خداحافظ دیاز خوردن صبحونه مفصل مادرجون، سع بعد
 .میبرگشت

راست به اتاقم  کیو بعد از در اوردن کفش هام  دمیکش رونیدر قفل در ب یرو از تو دمیخونه نبود، کل یکس
 یدرس داشتم و بعد از گرفتن دوش آب گرم یاتاق گذاشتم و لباسم رو عوض کردم. کل یرو تو لمیرفتم. وسا

 .شدم یوقت هدر دادن مشغول درس خوندن و تست زن ین لحظه ابدو

*** 

به بدن خشک  یعصر بود که باالخره مامان اومد، کتاب هام رو جمع کردم و بعد از کش و قوس شیش ساعت
اومدم. سالم کردم که جواب سالمم رو داد و  رونیمطالعه، از اتاق ب زیپشت م ادیشده ام به خاطر نشستن ز

 «تو؟ یاومد یک ریبخ دنیرس»گفت:

 .نیخونه نبود خسته نباش یصبح اومدم اما کس-

 مادرجونت چه طور بود؟ زمیعز یمرس-

 .خوب بود سالم رسوند-

صاف کردن موهاش  یبرا یشدند، دست خیهوا س یرنگش تو یتونیز یرو از سر کند و موها مشیضخ مقنعه
 .دیسرش کش یرو

 .شام درست کنم یواسه  یزیچ هی من برم لباسمو عوض کنم و بعدشم گهیخب د-

 .با اون حرف به سمت اتاقش رفت و

دستم بود و  یام تو یحوصله شبکه ها رو عوض کردم. گوش ینشستم و ب ونیزیتلو یرفتم، جلو ییرایپذ به
بود چون گفته بود که  بیبهم زنگ نزده بود که واقعاً برام عج گهیچشمم همش به صفحه اش بود، از صبح د

بعد جواب داد و برام  ی قهیطاقت شدم و بهش اس ام اس زدم و چند دق ی. از اون همه انتظار بزنهیزنگ م
 !تونه حرف بزنه ینوشته بود االن نم

کردم که حتماً خونه عموشه و اون  یبودم و با خودم فکر م یقدر که از اون جوابِ خشک و کوتاهش عصب چه
 .شد یم شتریب تمیکَنه هم دو رو ورش که با اون فکر حرص و عصبان یمهال
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گرفته بود.  یاهیاون س یروشن تو ییبودنش آسمون به خودش رگه ها یشده بود و به خاطر ابر کیتار هوا
. مامان دمیچ یآشپزخونه م یشام رو تو زیکرد و من هم م یسامان و بابا هم اومده بودند. مامان غذا رو حاضر م

و خودش هم نشست. بابا  گذاشت زیم یهم ازش بلند شده بود، رو یپلو رو که بخار داغ یگردِ سبز سید
طبق عادت « بسم الله»رو که مزاحم غذا خوردنش بودند دوتا، تا زد و بعد از گفتن  رهنشیپ یها نیآست
پلو بود و  یبا سبز یونیبر یخوردن شام هم که ماه یموقع  یاش، با اشتها مشغول خوردن شد. حت یشگیهم

اشتها شده بودم.  یبخورم چون واقعاً ب یزیتونستم چ ینم یلیحوصله بودم و خ یهم دوست داشتم ب یحساب
 :دیموشکافانه رو به من پرس یشده بود و با نگاه هیاون قض یپکر و تو خودم بودم که بابا هم متوجه  یاون قدر

 ه؟شد یزیچ یخور یسوگند جان بابا چرا غذا تو نم-

 .رو کنار زدم بشقاب

 .اشتها ندارم یلینه، فقط خ-

رو  ییو بعد از پاک دور دهنش با پروندن ابرو دیکش رونیب زیم یرو یجعبه چوب یرو از تو یهم دستمال سامان
 «!نشده؟ یزیچ یمطمئن یایبه نظر خوب نم»به باال گفت:

نه... »بودند گفتم: زونیخوش رنگش، گر یکه از زل زدن به چشم ها یو نگاه یزدم و با دستپاچگ یمحو لبخند
 «.نیکم خستم هم هینه 

 :دیبهم انداخت و نا مطمئن پرس ینگاه نگران مامان

 !جون؟مامان یش یم ضیمر ینکنه دار-

 .نه واقعاً خوبم-

 باغ خوش گذشت؟ ی:راستسامان

 یجون کندن و با لبخند سرم ضرب گرفته بود. به یدهنم رو با شرم فرو دادم، باز هم حس عذاب وجدان تو آب
 .رو از دهنم خارج کردم یپر استرس جمله ا

 .خوب بود یلیآره خ-

کاش مادرجونتم »کرد در ادامه سؤال سامان، گفت: یم زیر زیبشقابش رو ر یتو یکه با چنگال ماه یدر حال بابا
 «.نیاورد یم

 .اصرار نکردم یلینداشت وگرنه منم خ یلیخودش تما-

 «.ارمشیدفعه خودم رفتم م نیا»گفت: دیکش ینوشابه زرد رنگ رو سر م وانیل کهیحرف بابا سامان درحال با

 .حرفش سرتکون داد دییدر تأ بابا

 .یکن یآره بابا جان خوب م-
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خودم  یبه مامان به اتاقم رفتم. کم یبا اون حرف با ولع باز شروع به خوردن کردند. بعد خوردن شام و کمک و
شدم. بدجور هوس بارون کرده بودم و با ذوق از  یرعد و برق بلند یصدا یرس سرگرم کردم که متوجه رو با د

 .اومدم رونیمطالعه بلند شدم و از اتاقم ب زیپشت م

 ییطال یآشپزخونه بود رفتم، بعد از کنار زدن پرده سلطنت وارید یگذر کردم و به سمت تراس که راستا ییرایپذ از
رو  رونیو بخار گرفته ب سیخ شهینصب شده بود، از ش رشیهوا ز یکه به خاطر سرد یتر میرنگ و پرده ضخ
 دمیرو کنار کش ییشدند. درب کشو یده میکوب شهیبا تشر و معترض به ش یزییپا یبارون ها نینگاه کردم. آخر

 یپلک تند یاراد ریصورتم، غ یبارون رو نیسنگ یبرخورد قطره ها نیتراس پا گذاشتم. با اول یتو یوونگیو با د
پر ضرب بارون باز کردم  یقطره ها ریدست هام رو ز ،یسیعادت کردن به اون سرما و خ یا قهیزدم. بعد از دق

عاشقم نقش  یچشم ها یجلو ربدیه ریتصو شهیبود مثل هم یکه حس خوب درو چشم هام رو بستم، چه ق
 یم یاظهار دلتنگ یبا سرکش ریبهانه گ یاکم اورده بود و مثل بچه یهمون مدت کم دلم حساب یبسته بود. تو
 یکه داخل رفتم با نگاه نیشدم و هم دهیکش رونیب المیصدام زده بود از خ یمامان که چند بار یکرد. با صدا

لباست و عوض کن،  عیبرو سر یخور ی! خب االن سرما منیلباستو بب هیچه وضع نیسوگند ا»پر بهت گفت:
 «.شن یهات شروع م یوونگیو د یکن یکارو م نیهم ادیبارون م یوقت شهیفکر، هم یدختره ب نمیبرو بب

 .زدم یالیخ یب لبخند

 .دوست دارم یلیکار کنم بارونو خ یخب چ-

 .اومد رونیزد از اتاقش ب یکه با تلفن حرف م یزد که همون لحظه سامان درحال یهمچنان غر م مامان

 گه؟یآهان، حالشون خوبه د ؟یگرد یبر م یک-

-... 

 ،یو خرابه، تو راه مواظب باش تند نرون یابر یکه کم نیچند وقت مثل ا نیهوا ا یزنم راست یباشه بعداً زنگ م-
 .باشه قربانت خدافظ

 :دیدستش بودم که مامان رو بهش پرس یبه سامان و تلفن تو رهیخ

 بود؟ یک-

 .رنگش گذاشت یشلوار اِسلش سورمه ا بیج یرو تو تلفنش

 .کم ناخوش احوالن هیکه  نیمثل ا نایبابابزرگش ا یبود رفته خونه  ربدیه-

 :اِ خوبه االن؟مامان

 .:آره گفت که خوبهسامان

لحظه متوجه من شد و پر  هیکردم که  یسامان رو نگاه م زونیآو یبودم و با لب و لوچه ا ستادهیا یجور همون
 «دختر؟ یچه وضع نیتو! ا یشد دهیسوگند چرا مثل موش آب کش»تعحب و با خنده گفت:

 «.یخور یبرو لباستو عوض کن سرما م»و با اعتراض گفت: دیباز سمت من چرخ مامان
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 یاحت بودم حتازش نار  یبه اتاقم رفتم. حساب عیسر د،یکوب یگلوم پا م یبچگانه که تو یبا اون حرف با بغض و
 !به سامان هم زنگ زده بود و صحبت کرده بودند اما هنوز به من زنگ نزده بود

کنه. لباسم رو با  یتالف یجور نیخواست ا یبود و م یزدم، پس البد هنوز هم ازم عصبان یو محکم یعصب پلک
 یگوش یتخت نشستم، به صفحه  یکردم. رو ضیرنگ و نازکم تعو یحرص از تن کندم و با لباس خواب گلبه ا

 !نبود یخبر چیکردم اما نه، همچنان ه یام نگاه م

 هیصداش به تالطم افتاده بود. کالفه بودم و انگار که  دنیشن یها شده بودم و دلم برا وونهیمثل د یدلتنگ از
 !رو گم کرده باشم یزیچ

 یکرد، خودم رو با گوش یبه بهم گوش زد م هیثانمدام قلبم که نبودش رو هر  یآور ادیو  الیفرار از فکر و خ یبرا
داشت، سر زدم  یمجاز یفضا یکه تو یگشت و گذار کردم و بعد از اون هم به صفحه ا یام سر گرم کردم، کم

انگشت  دم،یکش ینیدادم و نفس سنگ هیکتختم ت یِ شد. به پشت یم شیهفته پ کیپستش مربوط به  نیاما آخر
 مهیصفحه ن یکوتاه تو یتابم رو در قالب متن یبه حرکت در اوردم و حال دل ب یلمس دیصفحه کل یهام رو رو

 .پست کردم یزیپاپ یکه داشتم، همراه با عکس یفعال

 خوانم؛ یو نه م سمینو یرا نه م امیدلتنگ

 !زنم یام را جار م یدلتنگ

 تو شده ام، ریدرگ بیعج

 ؛یکرده ا ریگ میدر گلو یلقمه ا مانند

 ! ...دارم دیرس حرام بودنش، در قورت دادنش تردکه از ت یا لقمه

 ! ...دستانِ توست یِ تاب گرم یب میدر چشمانم باز حلقه بسته است و دست ها تیدور

 ...شود یم زییپا یواقع یبه معنا میبرا زییپا یکه نباش تو

 !...و برهنه شدن ست ختنیوجودم در حال ر یزییپا یبرگ ها مانند

 بدون تو آن شعر معروفم؛ من

 "منم زییحالت پا نیتر نیغمگ"

 ...زنده دل مبدل کن یو خزانم را سر مستانه به بهار ایب پس

 «سوگند»

*** 

که دامن بلند  میشد یم یبود. وارد روز چهارمِ زمستون ومدهیاز سه روز از رفتنش گذشته بود و هنوز هم ن شتریب
من بلند تر و  یکه از بلند هم برا فته،یخودش یلدایشب سال،  نیرنگش رو کشون کشون با بلند تر دیو سف

 یرو دنشیشاباشِ رس یبا هم برا انرو همزم یکشونده بود و برف و بارون نیزم یسخت تر گذشته بود، رو
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با شوق شاباش ها  پر زرق و برقش یخودش و پرتو ها یکه با طلوع سرزده  یبود و آفتاب صبح ختهیر نیزم
 .به جا نذاشته بود یزیاش چ یسیباره جمع کرده بود و جز خ کی نیزم یرو از رو

سرد و گرفته اش از قبل هم  یبود، با روز ها دهیامونم رو ازم بر یام رو که به طرز عذاب آور یدلتنگ زمستون
چند روزه اش اون  یِ کردم که اون همه بتونم بهش وابسته شم و دور یفکرش رو هم نم یتر کرده بود حت ظیغل

 !ارهیبتونه از پا درم ب یطور

و فرگل رو در  نیلحظه حس هی یکه برا کیبوت یرفتم و با رد شدن از جلو یراه م گنیآروم و غم ابون،یخ یتو
 یو از اون جا گذر کردم. توگل یتو یبا بغض عیسر یلیگرفت. خ شتریدلم ب دم،ید زشیحال بگو و بخند پشت م
کوتاه و سرد قطع کرده  یاز چند جمله  عدزود و ب یلیبهم زنگ زده بود که اون هم خ یاون سه، چهار روز دو بار

 .بود

متقابالً بهش زنگ  یزد، من هم که از سر لجباز یزنگ نم یلیلحنش متوجه شده بودم که ازم دلخوره و خ از
از دو، سه روزش اون جا،  شتریبه خاطر موندن ب یدونستم و از طرف یر نمزدم چون اصالً خودم رو مقص ینم

 شتریکرده بودم و البته که ب دلمکه به منظور باز شدن  یگرد ابونیخ یبودم. بعد از کم یازش عصبان یحساب
 .رخساره رفتم شیدلم گرفته بود، پ

 دیسع یتو اومدم خونه  یپا شیپ»کرد گفت: یرو پاک م ششیکه آرا ینشسته بود و درحال شیآرا زیم یجلو
 «چه خبرا؟ نمیبودم، بب نایا

 :حوصله جواب دادم یب

 .یچیه-

 .رنگ و تاج دارش بهم انداخت یطال نهیآ یاز تو ینگاه

 بحثتون شده؟ ربدینکنه باز با ه هیچ-

 «.یلیدلم براش تنگ شده رخساره، خ یلیخ»اسمش با بغض مثل بچه ها گفتم: دنیشن با

جعبه اش اومد و کنارم نشست. دستش  یتو یشیبلند شد و با گذاشتن پد آرا اشیصندل یاون حرف از رو با
اصالً  نمیتو رو خدا، بب نیقربون دلت برم من بغضشو بب»گفت: یرو دورم حلقه کرد و با حالت متأثر و ناراحت

 «اد؟یم ینگفت ک

 :زدمصورتم مغموم لب  یدو کف دستم رو دنیدل و دماغ و کش یب

تونم تحمل کنم قرار بود زود برگرده  یشم به خدا نم یم وونهیدارم د گهینه چون بهش زنگ نزدم، رخساره د-
 ...اما

بغلم کرد و  یزدم که رخساره بعد از نگاه شوکه ا هیگر ریپر و گرفته ز یبا دل کبارهیادامه بدم و  نتونستم
دختر بابا فقط چهار  یا وونهیها سوگند با توام،تو د رهیگ یم امهینکن خب منم گر یجور نیدلم ا زیعز»گفت:

 «. !شیدیروزه که ند
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دندون همچنان  ریمشغول پاک کردن اشک هام شدم و با گزش لبم ز ریکردن سر به ز هیگر قهیاز چند دق بعد
هم برام سخت شده، رخساره من... من ترس  دنینفس کش یحت ستیدست خودم ن»با همون بغض گفتم:

 « ...س از دست دادن. بعد از مرگ شهرزاد، آقاجونمدارم، تر 

 .اومد رونیاز گلوم ب یسخت نفس

ه...  نمشیخواد باز بب یکنه دلم م یام م وونهیترسم فکرش د یازم دورشه م یکه قدم نیرخساره من از ا-
 .نیهم

 .هم فشرد یلب رو متأثر

 .گهید ادیحاال؟ بهش بگو ور داره ب یزن یچرا بهش زنگ نم نمیسوگند بسه فدات شم، بب-

 ییجورا هیکارو نکردم،  نیخب، خب چون اون زنگ نزد منم ا»دستم فشردم و آروم گفتم: یکوله ام رو تو بند
 «!تهیاهم یحرفاش برام ب گهیباهام لج کرده، م

بده مدام زنگ بزنه! حق  دیخب همش که اون نبا»کمرم گفت: یباال پروند و با گذاشتن دستش رو یا شونه
 د،یخراب نکن ونتونیب کیکوچ یزایچ نیبه نظرم بهش زنگ بزن به خاطر ا گه،یخب دلخور شده د رتهیگیاون پ

و هر  یرو کنار بذار یلجباز وخواد تو هم مثل اون غرور  یفقط منتظر زنگ توئه چون دلش م ربدیباور کن ه
 دمیشده بود که بعداً فهم یشکل نیا یچند وقت هیهم  دیسع ،یراحت بهش بگ یلیشه خ یوقت دلت تنگ م

 «.از توجه خودش به من شتریب یخواد حت یاونم از من توجه م

 :ادامه داد یمکث با

 .بهش زنگ بزن-

قدم  شیبود که من پ نیمنتظر ا دیحالم بود و شا ریگیاون بود که پ شهیحرف هاش درست بود و هم ییجورا هی
که  یبه روش زدم و در حال یکارساز نبود. لبخند شهیطرفه هم هی یگفت توجه  یراهم نم یبشم و رخساره ب

 «.طاق شده یطاقتم حساب تونم، ینم گهیکنم چون د یکار و م نیاوهوم هم»کردم گفتم: یاشک هام رو پاک م

اوردم و بالفاصله شماره ا ش رو گرفتم.  رونیکرم رنگم ب فیک یاز تو عیسر یلیرو خ یگفتن اون حرف گوش با
رو زمزمه کردم  ییالو نمیغمگ یزدم که بعد از چند تا بوق جواب داد. با صدا یبا پا ضربه م نیزم یمضطرب رو

 :تگف یآشکار یِ آرومم کننده اش گوشم رو پر کرد و با دلخور یکه صدا

 !کردم برات مهم باشم یفکر نم یسالم، چه عجب تو به من زنگ زد-

 .کامالً رخساره درست بوده یکه حرف ها دمیدلخورانه بود و فهم یحساب لحنش

 :دمیمقدمه پرس یب

 ؟یایم یک... ک-

 .تو راهم عصر اون جام-

 :کنم گفتم یریجلو گ هیبه گر لشیکردم از تبد یم یکه سع یباز به گلوم هجوم اورد و در حال بغض
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 خونه؟ یریم... م-

 :دیپرس رتشیبا لحن پر ح عیسر یلیلرزش صدام شده بود و خ متوجه

 !؟یکرد هیگر هیجور نیصدات چرا ا-

 :گفتم یزدم و با فرو اومدن قطره اشک یمحکم پلک

 .زود یلیخ ربدیزود ه یلیلطفاً، خ نمتیخوام بب یم

 .متأثر و مشوشش گوشم رو پر کرد لحن

 .میازهم دلخور شد یچه الک نیبب گهیخودته د ریقربونت برم من تقص-

 :لب زدم قراریو ب شرنیپر

 .ایفقط ب-

 :تر از من گفت شونیپر یرو مکث کرد و با لحن یا قهیدق

 .نمتیراحت بب الیباغ اون جا با خ ای. عصر بیلیبرات تنگ شده سوگند، خ یلیدلم خ-

 :و تکون دادن سرم گفتم جانیلبم رو کش داد و با ه یقیعم لبخند

 .امیب... باشه م-

 .نمتیب یدلم م زیفعالً خدافظ عز-

 .خدافظ-

 یرخساره داره برم یوا»اندازه رو به رخساره کردم و گفتم: یب یو ذوق یرد با خوشحالرو قطع ک یکه گوش نیهم
 «.گرده

 .ام زد یاز اون همه خوشحال یلبخند

 .یزدیزود تر زنگ م دیبا نیبب-

- ً  .اوهوم، حق با توئه بود ممنونم واقعا

برم گفت  دیبا گهیخب د»و ذوق قبل گفتم: جانیدوشم انداختم و با همون ه یرو رو فمیبا اون حرف بند ک و
 «.مینیتو باغ همو بب

 یگن عاشق یم»و زمزمه وار گفت: دیپشتم کش یبغلش کردم، دست یبهم کرد که با خوشحال یپر خنده ا نگاه
 «!گرفت ادیشما دوتا  دیگرفت، به نظرم که بعد از اون هم با ادیاز شاملو  دیرو با

 .زد یوارش چشمک یاومدن از بغلم با خنده و لحن شوخ رونیدم که با بنثارش کر  یبا سرمست یا وونهید

 !واال اره،یشاملو اداتون و در م نییعاشق شما هیچ یدون یاصالً م-
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 «.میتو فقط بخند خواهر جون»و گفت: دیخنده که لپم بوس ریزدم ز یکه زد پق یحرف با

 .براش تشکر کردم یجام بلند شدم و با فرستادم بوس از

 .نمتیب یدلم بعداً م زیممنون عز یلیخ-

 باغ؟ یریاالن م-

 .در قرار دادم رهیدستگ یرو رو دستم

 .خونه بعد، فعالً خداحافظ رمینه اول م-

*** 

خودم  یمعطل یاومدم. ب رونیاز خونه ب یخونه نبود و با اوردن بهونه ا یپنج بود. جز مامان کس کینزد ساعت
آدرس رو گفتم و راننده هم حرکت کرد. از  نیو نشستن داخل ماش یرسوندم، با گرفتن تاکس ابونیرو سر خ

ً یهم استرس داشتم. تقرب یدل تو دلم نبود و حساب داریو شوق د جانیه . دمیباغ رس یبعد جلو قهیدق چهل ا
از کردن دستم سمت و با در  دمیکش رونیب یپول چرمم، دو اسکناس ده تومن فِ یاوردن ک رونیو با ب عیسر یلیخ

چپوندم و به  فمیپول رو باز داخل ک فیشدم. ک ادهیپ نیبود، از ماش یراننده که مرد مسن و آفتاب سوخته ا
هم قرار گرفته بود، رفتم.  یباز رو مهیعبور و مرور به صورت ن یبرا شهیمباغ که مثل ه نیسمت در بزرگ و آهن

متوجه اومدن مون به اون جا بشه. مابس خانم، همسر آقا  یکس خواستم یزدم اصالً نم دیدر د یداخل رو از ال
اش  یلقرار داشت و چادر گل گ یکیاش دو لوله پالست یدو دسته فلز یکه انتها یکمال، با فرقون زنگ زده ا

 کشون،یدور کمرش، باال رفته بود و در آخر دور گردنش گره زده شده بود، به سمت خونه کوچ یو تاب چیکه بعد از پ
 ییرو منتظر شدم که از اون جا دور بشه و بعد از اون با نگاه ها قهیرفت. چند دق یپشت ساختمون آقاجون، م

شده بودند  سیخ شیاز برف و بارونِ دو سه شب پ کهزرد رنگ  یبرگ ها یپر دقت داخل رفتم. آروم و نرم رو
 یرو یاراد رینداخته بود و دندون هام غکه سرما به چونه ام ا یسرد بود و با لرزش یقدم برداشتم. هوا حساب

 یبه اطراف راهم رو به انتها یبغلم گرفتم و با نگاه یگرم کردنشون تو یشدند، دست هام رو برا یم دهییهم سا
 .تمگرف شیباغ پ

 گهیسر به سر د کیلذت بخش از  یو با اضطراب رونیقرار و ح ی. بدمیکش یانتظارش رو م یخونه درخت کینزد
 یبرام شده بود. باز به ساعت نقره ا یگذشته بود و چه انتظار کشنده ا یساعت میداشتم. حدوداً ن یقدم بر م

کالفه  یدادند. حساب یرو نشون م شیشربع به  کی کشیو بار زیر ینگاه کردم؛ عقربه ها کمیرنگ و صفحه کوچ
سرم گذاشتم. با  یالطم رومت ینفس دنیو کش یام رو با کالفگ گهیدستم رو به کمر زدم و دست د هیبودم، 

زد  یگرمش که اسمم رو آروم صدا م یلحظه صدا هی یهم گذاشتم که برا یتابم پلک رو یحال نا به سامون و ب
تندش، تند  تمیباره و نا آروم با شدت شروع به کوبش کرد و ر کی. قلبم دو تاب خور  چیگوشم با انعکاس پ یتو

 .تر شد

 یدیو د یاشک یاز آب زالل و شور اشک پر شد، با چشم ها یکاسه چشم هام به تند دم،یبه عقب چرخ عیسر
از غم و  یکه با حالت ییبود؛ مات و مبهوت و با چشم ها ستادهیازم ا یشده بودم. با فاصله کم رهیتار بهش خ

و نم  سیخ یبرگ ها یرو یقدم گشرن یمشک یپوت ها میکرد. با ن یزدند بهم نگاه م یمتالطم دو دو م یشاد
کردم و باالخره بعد از اون حالت شوکه و  یاشک آلودم نگاهش م یرو با چشم ها یا قهیدار، برداشت. چند دق
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طاقت با قدم  یکه منتظر اون باشم ب نیجدا کردم و قبل از ا نیزم یشده ام رو از رو دهیچسب یمسخ، پا ها
 یشدن قطره ها رینگاه کردن و سرا ز یاز لحظه ابودم و بعد  ستادهیابلندم به سمتش رفتم. رو به روش  یها
صورتم، طاقت از کف دادم و با حلقه کردن دست هام دور گردنش، محکم بغلش کردم که  یرو یتابِ دلتنگ یب

اون هم بعد از خارج شدن از حالت شوکه اش سفت و محکم تر از من، بغلم کرد و به خودش فشرد. نا آروم و 
دستم چنگ زدم؛  یو هق هق شونه هاش رو تو هیگردنش بردم و با گر ونهیقرار سرم رو م یمسخ و ب یالتبا ح

 .چه قدر که دلتنگش بودم

داغش زمزمه کرد.  یتاب کنار گوشم با نفس ها یمشوش و ب یرو با حال یکنار گوشم قرار گرفت و دلتنگ سرش
گذروندن  یا قهیشم و بعد از چند دقخواست ازش جدا ب یاصالً دلم نم گه،یآغوش هم د یتو میحل شده بود

قرار  یفاصله داد، نگاه ب خودشاز  یمردونه اش گرفت و من رو کم یدست ها یاون حالت، بازو هام رو تو یتو
داد چشم  یکه آب دهنش رو تلخ و صدا دار فرو م یو در حال ختیپر از اشکم ر یچشم ها یو متوحشش رو تو

 یام گذاشت و بوسه ا یشونیپ یآروم و عطش بار لب هاش رو رو کردن صورتش، کیهاش رو بست و با نزد
 خینوع بوسه بود؛ اون قدر داغ بود که تن  نیتر عاشقانهو  نیکه از نظرم پاک تر یداغ روش نشوند، بوسه ا

رگ هام با شدت و  یاون بوسهِ پر حرارت خون تو جانیشروع به آب شدن کرد و از ه یدلتنگ یزده ام از سرما
لب و با حالت مسخ شده اش زمزمه کرد، زمزمه  ریرو ز یگرفت. پلک از هم باز کرد و دوست دارم دنیسرعت دو

از  یرفع دلتنگ یپر قدرت برا یانیهم قرار گرفت؛ انگار که جر یهامون رو یشونیکردم و پ تکراروار پشت سرش 
 یسراسر ب یبهم خورد و حالزده و قرمزمون  خی یها ینیهامون، بهم وصل شده بود، ب یشونیپ دنیاون چسب

شدند و  یخارج م نهیسبود و متالطم از  دنیاون سرما قابل د یداغ مون تو ینداشت. نفس ها یقرار که تمام
طاقت  یکردند. ب یم یگرفته بود و اظهار دلتنگ تمیشون همزمان با هم رتند و نامنظم یکه ضربان ها یدو قلب

آرزوش رو داشتم  شهیکه هم یاش چسبوند. شل شده بودم تو آغوش نهیتر از من باز بغلم کرد و سرم رو به س
 .بودم داریو برام حسرت شده بود؛ چه قدر هم که آروم شده بودم و چه قدر که تشنه اون د

 ی. سرم رو رومیداده بود هیفاصله داشت، تک یاز خونه درخت یکه کم ینشسته و به درخت قطور نیزم یرو
که دستش رو دورم گره زده بود، آروم آروم با موهام که از  یشته بودم و در حالو ستبرگش گذا یعضالن نهیس
 .و پر لذت شده بود نیدلنش یتو همه جا غرق سکو میکرد. ساکت بود یم یبودند باز ختهیر رونیشالم ب ریز

اون  یپر حرمش تو یزدم و نفس ها یصورتش پلک م یبعد از اون همه سکوت سرم رو باال گرفتم، تو باالخره
وجودم  یداغش، تو یرو از لذت و نفس ها یخورد و حس قشنگ یصورتم م یزمستون تو یروز ها نیاول یسرما

مگه نگفتم که رفتنت  ینر شمیکه از پ یقول داده بود»کردم با بغض گفتم: یکه بهش نگاه م ی. درحالختیر یم
 «.کنه یم وونمیمنو د

رفتن از اون  نیاما ا»کرد مستأصل گفت: یکه همچنان موهام رو نوازش م یزد و درحال یاون حرف لبخند تلخ با
 «.رفتنا نبود

مگه منم نگفته بودم که »قشنگ گفت: یمژه ام رو گرفت و با اخم یآروم با دستش اشک رو یبعد از مکث و
 «.قشنگت برم یقربون اون چشما یکن یکارا رو م نیکنن، چرا ا یام م وونهیاشکات د

 «.زنه یچه قدر تند م»گفتم: یفتگیاز ش یبش گوشم رو پر کرده بود و با لبخندتپش قل یصدا

 :دمیبهم نگاه کرد که لب بر چ جیگ
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 .گمیضربان قلبت و م-

تندم  یخوا یروش م یسرتو گذاشت»بود گفت: یاز غم و شاد یبیکه ترک یاش داد و با لبخند یشونیبه پ ینیچ
 «!نزنه

 .دمیبغض تلخ خند ونهیم

 .خستم ربد،یشه من خستم ه یتموم م یهمه دور نیا یک م،یکار کن یچ دیما با-

گرم کردنشون، با نگاه کردن بهم و  یبرا فمینح یبا زو ها یدستش رو دنیداد و با کش رونیب ینیسنگ نفس
باشه واسه  ییجا هیخواد  یمنم خستم قربونت برم، دلم م»گوشه لبش، گفت: میمال یلحن مشوش و لبخند

 ...مویشم، زندگ کیشر باهاتخواد قلبمو  یسوگند من دلم م م،یکه فقط من و تو توش باش ییجا هیمن و تو،  ی

» 

 .سر تکون داد یخنده تلخ با

من و تو فقط من و تو...  یباشه واسه  ییجا هیخوام  یسرمو، م ریشم، بالش ز کیو باهات شربشقاب غذام-
بغلت کنم و  عیسر یلیو منم خ یدرش رو برام باز کن یایب مهیو و سراستو بدو بد امیم رونیاز ب یکه وقت ییجا

 ...من و تو سوگند یاز تنم پر بزنه، خونه  هویهام  یتموم عطش و خستگ

 :دمیلب به دندون کش میمال یذوق و بغض با

 .خوام یهم م یلیخوام، خ یمنم م-

 :به نگاه پرحسرتم چشم دوخت و مطمئن و مردونه لب زد یرگیخ با

 .دمیدرست کنم، قول م زویهمه چ دمیقول م-

 .دمیکش یحسرت آه پر

 شه؟ یم یعنی-

رو بهت  یزیچ هیخواستم  یراستش م»اش رو با دست باال جمع کرد و گفت: یشونیپ یرو یاون حرفم موها با
 «.بگم

نه اما  ای هیدونم خبر خوب ینم»بهش چشم دوختم که گفت: کمیکوچ یو جمع کردن لب ها رهیخ ینگاه ها با
براش  ییکارا هیخوان  یم نایزن عمو ا ،یمرخص ادیب یکه مرتض یسر نیا ایگو ده،یشن ییزایچ هی میاز مر نیحس

 «.ماجراشو یدونیبهتر م یلیزن عموئه که خودت خ یبکنن، دختره هم که همون خواهر زاده 

فقط  یعنی... خب یدون یمخودت که بهتر »گفت: یا قهیرو همراه با آب دهنش فرو داد و بعد از دق حرفش
من تو  ست،یمن مهم ن یکنه چون برا یمن نم یبرا یوسط مهمه البته اگرم نشه فرق نیا یقبول کردن مرتض

 «.بره شیپ میخوا یکه م یاون جور زیکه همه چ دوارمیفقط ام دمیرو از دست نم

 .زدم یتمندیو رضا قیعم لبخند
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 .دیپر ام نیبود و همچن یشد، به نظرم که خبر خوب یراض دیهست شا یدیام یحال جا نیاما با ا-

 «.تو ،ییمن تو دیام یهمه »زمزمه وار گفت: یا فتهیبازو هاش رو دورم تنگ تر کرد و با لبخند و نگاه ش حلقه

اش گذاشتم. باز هم سکوت  نهیس یاش فشردم و دستم رو رو نهیبه س شتریکه زد با ذوق خودم رو ب یبا حرف و
کش اومده اش  یبا لب ها یا قهیدست گرفته بود. بعد از گذشت چند دق یسراسر سرما و سوز رو تو یفضا

جا  نیبار هم نیاول ادتهی»گفت: دبو دهیپر کش دارمونیاول د یکه انگار به روز ها یپر لذت و حالت یاز لبخند
 «.دمیجا د نیاومده بودم با تلفن حرف بزنم که تو رو ا م،یدیهمو د

 .نگاهش کردم یپرلذت خنده با

 .شده بودم یاوهوم چه قدر اون روز ازت عصبان-

 .دیهم تن یبه سمت صورتم، ابرو تو یشتریو با خم شدن ب نیدلنش یزد، با لبخند یآروم پلک

 .بود یجذاب داریمن د یاما برا-

پر ذوق لبم رو داخل دهنم  یمشتاق و نگاه ینَم دار جا به جا شدم و با حالت نیزم یکم رو هیاون حرفش  با
 :دمیو پرس دمیکش

 ؟یکه دوسم دار یدیفهم یاصالً ک-

نسبتاً پهن و مردونه اش  یابرو یتا هیچشم هام داد و با باال پروندن  لیتحو یکه کردم خنده قشنگ یسؤال با
 «!اول عاشقت نشدم یو کتابا با نگاه و لحظه  لمایقطعاً که مثل تو ف»گفت:

 یالبته بار اول»هم فشرد و گفت: یابرو هام انداختم که لب رو نیب یزیه ام از خنده اخم رجمع شد یلب ها با
 «.یداشت یو جذاب بایقرار گرفتم، خب به هر حال صورت ز ریناخواسته تحت تأث دمتیکه د

ام  یشونیپ یرو یخورد، دسته مو یو تکون دیکش میداده بود هیکه بهش تک یتنه زبر درخت یرو یرو کم کمرش
دور و ورم بودن اما خب  یادیز یدخترا یعنیمخصوصاً چشمات، »چشم هام گفت: یتو یرگیرو کنار زد و با خ

 «.بودن هقرار نداد ریکدومشون تا اون حد و تا اون لحظه اون همه منو تحت تأث چیه

 ادتهی»گفت: نطویش یبا چشمک و نگاه یاون حرف ها بهش چشم دوخته بودم که بعد از مکث دنیاز شن یذوق با
 «نگفتم؟ یزیبه سامان چ دمتید یچرا وقت یبهم گفت

 «!که ینگفت یاوهوم، ول»کردم متفکر گفتم: یکه سرم رو باال گرفته بودم و نگاهش م یحال در

سرخ شده  ینیب یکه انگشتش رو رو یمنتظر و کنجکاوم در حال یکرد و با نگاه کردن به چشم ها یخنده ا باز
قدر جذاب حتماً  نیبا فالن مشخصات و ا دمیدختره رو د هیگفتم  یچون اگه بهش م»زد، گفت: یام از سرما م

 «!شد یم یازم عصبان

چه قدر اون »اش گفتم: نهیس یآروم و معترض رو یکه با ضربه ا میکرد دنیبا اون حرف هر دو شروع به خند و
 «.یکرد یروز کنجکاو بودم و تو هم چه قدر بدجنس

 .بهم کرد و بعد از جمع کردن خنده اش سر تکون داد یخمارتبدار و  نگاه
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 ییحسا هیکه  دمیو به مرور زمان فهم یاما جواب سؤالت، همون طور که گفتم ناخواسته همش تو فکرم بود-
 یمشغول خودت م شتریشد ذهنمو ب یم شتریو برخوردا مون با هم ب دمتید یم شتریکه ب یبهت دارم، ه

 دمینشست. اولش خودمم نفهم یلبم م یخود به خود لبخند گوشه  ات،یکارات و لجباز هیآور ادیو مدام با  یکرد
حس ناشناخته بود و تا اون موقع تجربه اش نکرده بودم! تنها  هیکه داشتم واسم  یکه عاشق شدم چون حس

کرد و  یمو پر ماز لذت تموم وجود یکه کنارت بودم حس ییبود که مموقع ها نیبودم ا دهیرو هم که فهم یزیچ
 «.بردم یادم میاون لحظه از  یو همه کس رو از تو زیهمه چ

 یاش قرار داشتند، به نرم نهیس یرو که از سرما چروک شده بودند و رو فمیظر یسردش، دست ها دست
بهش داده بود،  یخاص تیکه خطوط کنار چشمش رو پر رنگ تر کرده بود و جذاب یقیلمس کرد و با لبخند عم

 :به چشم هام نگاه کرد و ادامه داد یگر یبا خ

احساس  نیگرفتار ا یبرام جذاب شده بود، بخوام بگم تو مدت کم زیمدل حرف زدنت، خنده هات... همه چ-
به  یلیکردم پنهانش کنم و خ یم یگرفتم که مدام هم سع یم یبیعج جانیه دمتید یم یوقت گهیشدم، د

 .هم نبود یاما کار آسون ارمین یرو

ذهنم  دمتیکه د یاما من از روز»گفتم: یدل ایلب هام، جسور و با در یزدم و با لبخند پهن رو یآروم پلک
 یم یرخساره هم که مدام سع رم،یرو بپذ نیخواستم ا یکه نم نیشده بودم و ا رتیدرگ یمشغول شد، حساب

 «.موضوع رو بهم بقبولونه نیکرد ا

 .هم گذاشت یبه ابرو هاش، رو ینیهمراه با چ یپلک

 ؟یقبول دار یهم کرد یسر سخت یلیاما خ-

آره، چون مجبور بودم... اما، »گفتم: ینفس دنیتلخ توش موج انداخته بود زدم و با کش یکه رگه ها یا خنده
 «!ستین یاصالً کار آسون نینتونستم مثل قبل سر سخت باشم، چون در مقابل تو ا گهیبه بعد د ییجا هیاما از 

خوش حالتش و  یبه ابرو ها یو تاب چیجا به جا کرد و با انداختن پ نیزم یرو یواب رفته بود کمرو که خ پاش
گرفتند،  یچشم هام حرکت م یپر سوز بخار مانند از جلو یاون سرما یگرمش که تو یدادن نفس ها رونیب

از نظر احساس سنگ  ییجورا هیحجم بتونم احساسات داشته باشم آخه قبالً  نیکردم تا ا یمنم فکر نم»گفت:
 «!ستیوجودم ن یبه اسم احساس تو یزیکردم چ یاوقات فکر م یبودم و واقعاً گاه

 .و نرم کرد میمال یا خنده

احساسم اما... خب وجود  یخشک و ب یلیگفت خ یکرد، م یم هیتشب یآدم آهن هیمدام منو به  نیحس یحت-
که توش  یزده ا خیو  یاون همه قله برف هوینگار که کرد، ا یتو قلب سرسخت و سراسر زمستونم رو نرم و بهار

 .بودن آب شده باشند! زمستونش رفت و بهار توش جا خوش کرد

پخش  شیجا یکه خنده تو جا یببرم. با چهره ا ادیاز  یگرمش باعث شده بود سرما رو حساب یحرف ها حرارت
 «هم بکنم؟ یاعتراف هی»هم گذاشت و گفت: یپلکش رو آروم رو هیکردم.  یمسخ نگاهش م یشده بود و با حالت

داشتم بهت  یجا وقت نیبار هم هی ادتهی»گوشه لبش، گفت: ثانهیخب یبشنوه با خنده ا یکه جواب نیبدون ا و
 «؟یاریبرام آب ب یشروع کردم به سرفه کردن و بعدشم تو رفت هویدادم  یم ادی تاریگ
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 :اش ادامه داد یطانی. با همون لبخند شدیابروم متعجب باال پر یتا

سبزه ها افتاده  یشدم که رو تیاز گوش یامیپ یساختمون باال همون موقع متوجه صدا یکه رفته بود یوقت-
متوجه اسم  دمیسرک کش کینسبتاً نزد یکه از فاصله ا نیکنجکاو شده بودم و هم یلیخ یدونم ول یبود، نم

 .زد یصفحه نور م یشدم که رو یمرتض

 :لب زدم یتند ییزده با پلک زدن ها رتیح

 !یباز کرد امویپس تو اون پ-

 .دیلبش کش یبود، رو دهیچهره اش خز یکه تو یطونیو دندونش رو با حالت ش دیخند

 ...یدست خودم نبود حت یخوام کارم درست نبود ول یآره، معذرت م-

 رییخت فرو داد. هاج و واج از تغباره حالت چهره اش دگرگون شد و آب دهنش رو س کینصفه موند و  حرفش
 «.تصادف اون شبم هم به خاطر تو بود یحت»گفت: خی یکردم که با تبسم یصورتش بهش نگاه م یناگهان

شدم و به سمتش  زیخ میبغلش ن یتو ریمتح یبا حالت د،یگلوم پر یآب دهنم تو یلحظه ا یاون حرفش برا با
 .ناباورم کرد یحواله چشم ها یبرگشتم که لبخند تلخ

رو  یحوصله مهمون یلیهم بودن، خ یو مرتض نیاز دوستام، حس یکی یکه رفته بودم دور هم یهمون شب-
هم اومد و کنارم  یکردم که مرتض یرو نگاه م هینشسته بودم و فقط بق اهویدور از ه یمبل ینداشتم... رو
 .زدنر مورد تو حرف شروع کرد د کیشد که بعد از خوردن دو پ یچ هویدونم  ینشست. نم

 .هم قرار داد یزد و دندون رو یمحکم پلک

کردم و مضطرب آب  یهم گره م یمشت تو تمیبا تمام حرص و عصبان زدیاز تو حرف م یدست خودم نبود وقت-
رو  یمشروب شهیشدم و همون لحظه ش یم وونهیداشتم د گهیدادم... از تو گفت و از تو گفت... د یدهن فرو م

 دم،یرو پر کردم و سر کش بلند یها السهیوجودم، گ یو خشم تو یبود برداشتم و با تمام کالفگ زیم یکه رو
به خشم  یچشمام ها یاش هم با نقش بستن چشمات جلو یپر شد و سوم یجور نیهم هم یبعد السهیگ

 .دمیرو سر کش یتر از قبل اون مشروب لعنت صیشد و حر زیام، لبرنشسته 

 :داد رونیب ینیسنگ نفس

 نیپشت ماش وونهیرو تحمل کنم مست و د یمرتض یتونستم حرفا ینم رون،یبعدشم که از اون جا زدم ب-
 ...نشستم و بعدشم که اون اتفاق

 شتریتاب و با لرزش و ن یگرفت. ب نییهم گذاشت و سرش رو پا یمتأثر پلک رو دیحرف که رس یجا نیا به
 :دمیو درمونده نال رونیکنار گوشش ح د،یچیتش رو دورم پناباورم باز بغلش کردم که دس یچشم ها یاشک تو

 .یلیکردم خ تتیاذ یلیمنو ببخش، من خ-

 :پر زهر لب هاش رو تکون داد یاز خودش جدام کرد، نگاهش قفل نگاه اشک بارم شد و با لبخند آروم

 .یوونگیتا مرز د جنونه، من تو رو تا مرز جنون دوست دارم، ستیکه من به تو دارم عشق ن یحس نیسوگند ا-
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 .دمیرو با لرزش چونه ام از بغض گز لبم

کردن  نیداد با نفر یتکون م نیکه سرش رو به طرف یهم در حال یو کوبنده با فشردن دندون هاش رو محکم
که  یکه تو رو نداشته باشمت، اون روز یاون روز نیزم ینباشم رو»صورتم شمرده شمرده گفت: یخودش، تو

و عاشقش کردم نمونم،  شقشمکه عا یدل دختر یاگه بخوام پا رهیسؤال م ریام ز یمردونگ ،یمن نباش یتو برا
 «.و به خاطرت بجنگم و خطر کنم ستمیمردونه واسه خواستنت وا دمیقول م دم،یقول م

که  یکه تمام وجودم در مقابلش به زانوا در اومده بود، قرصِ قرص از راه یقول نیقرص شد از مردونه تر دلم
خواستنت اون همه مصمم  یبا تمام وجودش برات بجنگه و برا یو چه قدر لذت داشت که آدم میرو داشت شیپ

 !باشه

 ینگاهمون برا م،یبهم بود رهیکردم، مسخ و خ یبسته بود نگاهش م خیصورتم  یکه رو ییو اشک ها یرگیخ با
ماتم گرفته  یلب ها یعشق برا نیریشهد ش دنیلب هامون سر خورد؛ حسرت شده بود چش یرو یلحظه ا

 یب یکه هر دو به خواسته دل ها یو باال رفت و تشر دیتابمون خز یب یمون، نگاهمون در امتداد چشم ها
شد  یتشر میکه براش داشت یهم رفت و ازم نگاه گرفت؛ سامان و حرمت یباره تو کیاخم هاش  م،یقرارمون زد

 .شدندهم قفل  یناکاممون رو یقلبم مغموم مون و لب ها یرو

بازو هاش  ونهیکرد باز من رو م یکه رو به رو نگاه م یزدم که دستش رو پشتم قرار داد و در حال هیدرخت تک به
تنومند  یبازوها ونهیداشتم م یآغوشش جا دادم و چه آرامش ونهیطاقت تر خودم رو م یگرفت. خدا خواسته و ب
 !ینیشر یتیبود برام و چه حس امن ایدن یجا نیو مردونه اش؛ امن تر

 عیسر یلیکرد و خ یکه نگاه دمیرنگ و نازک تو تنش رو چسب یمشک شرتیکه سردم شده بود محکم ت یدرحال
هم،  یزده ام انداخت که با جمع کردن لب هام تو خیتن  یآروم، رو یکاپشنش رو از تن دراورد و با حرکت

 «.یزن یم خیکه هست کوتاهم  نیشه! آست ینازک سردت م شرتیت نیبا ا یپس خودت چ»گفتم:

 .دیبه صورتم پاش یو گرم قیلبخند عم شهیهم مثل

 .زنم ینم خیشه، نگران نباش  یمن کنار تو سردم نم-

رو از  یزییپا یزده و نم دار که برگ ها خی نیزم یپاش رو رو هیاش زنگ خورد،  یهمون لحظه بود که گوش یتو
 ی. نگاهدیکش رونیشلوارش ب بیج یروح تر و رنگ باخته تر کرده بود دراز کرد و تلفنش رو از تو یقبل هم ب

 .به صفحه اش انداخت

 .باباست-

 .جواب داد و

 .دمیالو... ؟ سالم جانم بابا، آره االن رس-

-... 

 .شون رو شیخونه، آره هم داروها رو گرفتم هم آزما ومدمین نیهم یکار داشتم واسه  ییجا هینه -

-... 
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 .حاال، آره گفتم بهشون امیم ن،یچشم، چشم کار ندار-

 :که قطع کرد با نگاه رو به باالم صداش زدم نیحرف زد و هم یرو با عمو مهد یا قهیدق چند

 ربد؟یه-

 .سمت صورتم خم شد نگاهش

 جون دلم؟-

 :اش لب زدم نهیس یو با گذاشتن دست هام رو دمیلبم رو برچ یتا بچگونه

 .میجا بمون نیشبم هم یجا حت نیهم مینیخب، اصالً بش نرو-

 ونهیم ینیزد چ یسرتق و تخس حرف م یبچه  هیو انگار که داشت با  دیاون حرفم با تکون دادن سرش خند با
 «.جام قربونت برم من نیهم رم،یفعالً نم»دستش، گفت: یانداخت و با گرفتن چونه ام تو اشیشونیپ

من شروع به زنگ خوردن  یبار گوش نیبگم ا یزیکه چ نیزدم و قبل از ا قیعم یکه زد با ذوق لبخند یبا حرف و
سرمون افتاده بود،  یکه تو یو با فکر میبهم کرد یپر خنده و شادمون نگاه یکرد، مامانم بود، با چشم ها

 .میهامون رو خاموش کرد یمعنادار گوش یهمزمان باهم با نگاه

 .به اطراف کردم یشده بود، پلک زدم و نگاه رهیباز کردم؛ بهم خ چشم هام رو آروم

 !ساعت چنده؟-

 .به روم زد ینیدلنش لبخند

 .هفته-

تکون خوردم و جا به جا شدم، بدنم به خاطر  نیزم یکم رو هیاش گذاشتم و زده خیو  **یبازو یدستم رو رو و
زده  خیسرد  یاون هوا یتو یحساب اشیبزرگ و عضالن یِسر شده بود. بازو ها یحساب یحرکت یاون همه ب

گرم  یکردم برا یم کشونینزد امکه به لب ه یدست هام گرفتم و در حال یتو یبود. دستش رو با حالت نگران
 .کردن "ها"کردنشون شروع کردم به 

بچه شده، ناراحت و باز  یکردم و با جمع شدن لب هام با لحن یدست هاش، ها م یقرار و آشفته تو یب
 «سردت شده مگه نه؟ یلیتو خ»گفتم:

سراسر تلخ  یکه از اون همه بچه شدنم به ستوه اومده بود لبخند یبهم کرد و در حال یو پر حسرت فتهیش نگاه
 «!لحظه ازت دل بکنم هی یتونم حت یم یسر کنم سوگند، چه طور یآخه من بدون تو چه طور»زد و گفت:

 .خورد دست هاش سر یسرگشته ام رو نگا

 ؟یمگه نگفت یکن یدرست م زویهمه چ یاما خودت گفت-

 .زد یکردنش به صورتش، بوسه ا کیداد و با نزد یدستش فشار یرو تو دستم
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 .کنم یاوهوم، درستش م-

رو به  یو رنگ چهره اش رو عوض کرده بود، کردم و با لب و لوچه ا دهیبه صورتش که سرما توش تن ینگاه
 گهیپس بهتره د یزد خی یبفهمه تو هم حساب یزیچ یخواد کس یاما دلمم نم م،یخواد بر یدلم نم»گفتم: نییپا
 «.میبر

 .صورتم ثابت شد یرو نشیدلنش چهره

 .نمیش یجا م نیتا صبح هم یاگه تو بخوا-

 .سرده یلیهوا خ یزد خینه تو -

 ؟یمن یایتمام دن یدونست یم»و قشنگ گفت: فیلط یاون حرفم موهام رو داخل شالم قرار داد و با لبخند با
 «.یلیدوست دارم سوگند، خ یلیخ

 .بهش چشم دوختم شهیتر و عاشق تر از هم فتهیش

 .دوست دارم یلیمنم خ-

 .خواستنت مصمم یبدون که بدجور واسه  نویا-

 .یقول داد پا پس نکش-

 .قول دادم، قول مردونه-

 :دمیپرسشگرانه نگاهش کردم و پرس دن،یباره شروع کرد به خند کیکرد  یکه نگاهم م یطور همون

 !؟یدیخند یبه چ-

 .پر خنده اش زد یو لپ ها یفتگیبا خودش یپلک

 !قدر زود نیدونستم ا یاما نم یکن یبار خودت بغلم م نیگفته بودم که اول-

 یم وونمیدست خودم نبود چون... چون نبودنت داشت د»گرفتم و آروم گفتم: نییشرم زده پا یرو با نگاه سرم
 «.کرد

 فیخف یآماده بارشم و بغض یاومد و سرم رو باز باال بردم. با چشم ها رونیپر تالطمم ب نهیمغموم از س ینفس
 .لب زدم

 ...ریم یمن م یتو نباش-

 «.حرفو نزن نیا گهید»و با اخم گفت: خانهیلبم گذاشت و توب یاز تمام شدن حرفم انگشتش و رو قبل

 .سر تکون دادم عیمط

 .اوهوم-
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 .که خاموشه تمیگوش یرونیموقع شب ب نیبده تا ا میپاشو که بر گهید خب-

ً یتقر کیتار یبه اطراف و هوا یاون حرفش نگاه با  .باغ انداختم کیتار با

 !دره نکنه یجلو نیباشه؟ ماش دهیما رو ند یگم کس یم-

 .ادیورا نم نیا ینه بابا پشت باغ گذاشتمش، نگران نباش کس-

تکوندم، کاپشنش رو به سمتش گرفتم و صداش زدم که باز هم  یشدم و لباس رو م یکه از جام بلند م یدرحال
 .شد، گوشم رو پر کرد یوجودم غرق لذت م تینها یهر بار ب دنشیرو که از شن یهمون کلمه ا

 جون دلم؟-

 «؟یبگ یخواست یم یزیچ»کردم که گفت: یذوق بهش نگاه م با

خواد بارها بارها صدات  یدلم م یدیجوابمو م یجور نیا یوقت»پر لذت گفتم: یهمراه با لبخند یپلک زدن آروم با
 «.یدوتا کلمه رو بگ نیکنم وتو هم در جواب فقط هم

 .زد یلبخند حیکرد و مل یو جذاب فتهیش نگاه

 .دمیتو اسم منو صدا بزن من جونمم واست م-

 :دیبهش کردم کردم که پرس یپر ذوق و خوشحال نگاه

 ؟یخب نگفت-

گم اصالً امشب  یآهان، خب م»خواستم بگم و با جمع کردم ذوقم گفتم: یم یافتاده بود چ ادمیکه تازه  انگار
 «.ما یخونه  ایو ب

 .خودش کرد یبه سر تا پا ینگاه

 .رمیدوش بگ هیبرم خونه  دیسر و ضع! با نیبا ا-

 «.که هیخوب لمیخ»تاب دادم و سرتق گفتم: یچشم

 دنتیکه هنوزم از د یدون یخودت م»پلکش گفت: هیهم قرار دادن  یاز اون لجوج بودنم کرد و با رو یا خنده
 «.ترسم نتونم نگاه هامو کنترل کنم یم ،یهمه دلتنگ نیسامان سختمه اونم با ا یکم جلو هینشدم اما  ریس

 .گفتم که دستش رو سمتم دراز کرد یشل شد و باشه ا نییام رو به پا شونه

 .جا نیا ای هم بحاال-

 «.خب میریجا م نیسر صدا از ا یآروم ب»به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم که گفت: یقدم چند

پر عشق و  یبه دستم اورد و با نگاه یگفتم که فشار یچشم عمیکردم و با حالت مط نییرو باال و پا سرم
 «.چشم گفتنات عشق قشنگم نیا یمن فدا»سرمست گفت:
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 .شد و لب هام رو ازم شکفت زیو شوق لبر یهر دفعه قلبم از خوش مثل

لطفاً »رو بهم نگاه کرد و بعد از اون گفت: یا قهیچند دق د،یخونه توقف کرد و به سمتم چرخ یجلو دنیرس با
پشت خط انتظار  قهیو چند دق یدیجواب م رید ای یدیجواب نم یوقت یدون یجواب بده، به خدا نم تویگوش گهید
 یگردم، اون لحظه فقط دلم م یو بر م رمیم یوونگیبه قرآن که تا مرز د ده،یبهم دست م یکشم چه حال یم

 «.خورد کنم مویخواد گوش

 :هم فشرد یلب رو ،یکرد و با مکث یادامه نگاه متأثر در

ً  ادیخواد بازم سرت داد و ب یسوگند دلم نم-  .کنم مثل دفعه قبل، لطفا

 .دوشم انداختم یرو رو فمیک بند

 .زود جواب بدم یلیخ دمیکنم قول م یکار رو نم نیا گهیخوام د یمعذرت م-

 :زمزمه کرد یبیابروش با لحن عاشق و دلفر یتا هیکرد و با باال دادن  یاون حرف نگاه قشنگ با

 .که یمیزندگ-

تا پام شور و شوق شده  سر یگوشم رو پر کرده بود. در حال تینها یمن که صداش ب یباز هم قلب ذوق زده  و
 .بود نگاهش کردم

 .باال یاومد یکاش م یا یول-

شرفم رفته به جون خودت، گفتم که چون  امیب»گفت: نیفرمون ماش یکرد و با قرار دادن دستش رو یا خنده
 «.ازم سر بزنه و جلو سامان بد شه یحرکت هیترسم  یواقعاً م

 .خب پس مواظب خودت باش یلیخ-

 .شم که صدام زد ادهیخواستم پ یرو باز کردم و م نیبا اون حرف در ماش و

 .سایوا-

 .سمتش برگشتم به

 .نمتیبب شتریکم ب هیهم بمون که  گهید ی قهیچند دق-

 «.رام بده گهیمامانم د یجور نیفکر نکنم ا»زدم و با نگاه کردن به ساختمون خونه گفتم: یلبخند

نداره  دهیبرو فا»محو گفت: یو باالخره با لبخند دیکش یبهم زل زده بود که نفس یرو همون جور قهیدق چند
 «.شه یدل کندن ازت برام سخت تر م یجور نیا

 :دمیخنده پرس با

 خونه؟ یریم-

 .شه یبرو فدات شم مامانت نگران م ست،یمعلوم ن-
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 :دیپرس دیترد یزد. به سمتش سر چرخوندم که بعد از کم بیخواستم برم که با صداش بهم نه یباز م و

 هان تمام شد؟ گهیحالت بهتره د نمیبب یراست-

 !دونست؟ یم یزیو جا خورده از سؤال مرموز و معنادارش نگاهش کردم اما نکنه چ متعجب

 !من یکرد، اون هم با اون حال تابلو ینم چمیدونست که همون اول اون همه سؤال پ یاگه م یول

اون و  یحال ضیکم مر هی یخب... خب گفته بود»تر کرد و گفت: یکردم که لب یجاخورده نگاهش م همچنان
 «.گمیم

باشه،  دهیفهم یزیکه نکنه چ نیبود از فکر ا یکه رو به سرخ یو صورت یظاهر یکم هول بودم و با لبخند هی
 «.ام کرده بود یکم سرد هیاوهوم، آره خوبم گفتم که »گفتم:

 .فعالً خداحافظ مراقب خودت باش هگیخب د-

 یخواست ازش جدا بشم و بغض اون لحظه بد جور به گلوم هجوم اورده بود اصالً دلم نم یهم دلم نم هنوز
 :دادم زمزمه کردم یکه بغضم رو همراه با آب دهنم فرو م یخواست بره و درحال

 .باشه خدافظ-

از سؤالش خجالت  ین شد گاز داد و حرکت کرد. حسابکه از داخل رفتنم مطمئ نیشدم و هم ادهیپ نیماش از
خواست بدونه و با بهم زدن اون  یدونه اما نه مثالً از کجا م یم ییها زیچ هیکردم  یبودم چون حس م دهیکش

و قرار گرفتن پشت در، داخل  یسنگ یادر چرخوندم و بعد از گذرون پله ه یرو تو دیو مسخره، کل یالک یفکر ها
 .رفتم

که سالم رو زمزمه  نیاومد. هم رونیدستش از اتاق خواب ب یکردم که مامان با کتاب قطور تو یاطراف نگاه به
 :دیپرس یکردم شاک

 شم؟ ینگران م یگ یچرا خاموشه نم تیتو سوگند؟ گوش یییکجا-

 .دستم جا به جا کردم یرو تو فمیک

 .خاموش شد هویببخش مامان جون شارژش تموم شد و -

 حاال؟ یکجا بود-

 .در جواب از دهنم خارج شد یباره جمله ا کی

 .کتابخونه می... رفته بودمیبا رخساره رفته بود-

اُپن  یزد، با رفتن سمت آشپزخونه رو یتا م یکه صفحه اش رو کم یدستش رو در حال یاون حرفم کتاب تو با
اتفاقاً به رخساره »اجاق بود و بخار ازش بلند شده بود، گفت: یبه قابلمه غذا که رو یقرار داد و بعد از نگاه

 «.ییدستشو یرو بهت بده که گفت رفت یزنگ زدم گفتم گوش
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 ینداده بود حساب یکه رخساره حواسش جمع بوده و سوت نیلبم جا گرفت، از ا یکه زد لبخند رو یحرف با
 .خوشحال بودم

بابا و سامان  نمیو اصالً حواسم به ساعت نبود بب میغول بودمش یلیکردم اما خ ریدونم د یآها بهم گفت، م-
 ومدن؟یهنوز ن

االنا  گهیدونم باباتم د یاومده نم ای ادیکه قرار ب نیمثل ا ربد،یخواد بره پبش ه ینه سامان زنگ زد گفت م-
 .ادیست که ب

 .منم برم لباسم و عوض کنم گهیخب د-

 رونیب فمیک یام رو از تو یبه اتاقم رفتم. بالفاصله گوش شتریمآخذه نشدن ب یبا گفتن اون حرف برا عیسر و
 یتشکر از رخساره، شماره اش رو گرفتم که بعد از خوردن چندتا بوق گوش یاوردم و بعد از روشن کردنش برا

 .رو برداشت

 :دیپرس عیسر یلیگفتم که خ ییکردم الو یمانتوم رو باز م یکه دکمه ها یحال در

 خونه؟ یر هنوز نرفتتو دخت ییسالم کجا-

 .کاش بتونم جبران کنم یکمک کرد یلیواقعاً ممنون رخساره خ دم،یسالم چرا االن رس-

 .کرد یا خنده

 ینگو که اتفاق ربدیواموندتون خاموش بود! هم به تو زنگ زدم هم به ه یایحاال چرا گوش نمیخب حاال تو هم، بب-
 .کنم یبوده چون باور نم

 :و قرار دادنش تو کمد گفتم رهیکردنش به گ زونیاوردم و با آو رونیرو از تنم ب مانتوم

 .مینبوده خودمون خاموش کرد ینه اتفاق-

 :تعجب گفت پر

 !نیساعت باهم بود نیتا ا یعنیاوه -

 .اوهوم-

 :دیپرس یخاص جانیاون حرفم با ه با

 ن؟یکارا کرد یشد چ یخب چ-

 .کردم خود به خود یو خنده ا دیدیرو به باال انداختم انگار که من رو م یا شونه

 .کردم یکار هیاما... خب رخساره من  نایو ا میحرف زد یچیه-

 :و پر ذوق گفت مشتاق

 .یبگو که مردم از فضول یچ-



 

 
995 

 :هم گذاشتم و آروم گفتم یرو پلک

 .و بغلش کردم دمیها پر وونهیمثل د دمشیتا د هوی... خب یعنیرخساره دست خودم نبود -

 .تو ذوقش خورده بود یکه حساب یبود و با اون حرفم طور یا گهید زیچ دنیکه منتظر شن انگار

که خاموش  اتونی! واال گوشرهیازت توقع نم نامیاز ا شتریکرده حاال! البته ب یگفتم چه کار شاق یگندت بزنن ه-
 ...خودم کردم شیپ ییفکرا هیلحظه  هیبود 

 .گفتم از اون فکر و تمسخرش یراهیو معترض بهش بد و ب یبلند سر داد که شاک یقهقهه ا و

 !رفع شد تونی! دلتنگگهید نیشد ریحاال س نمیبب-

 :دل خور گفتم یطبقه کمد برداشتم و با لحن یاز تو دنیپوش یرو برا یلباس

لم اون باشم اصالً د شیخواست امشبو پ یداشتم اگه به من بود که دلم م یچه حال یدیمسخره نکن تو که د-
 .خواست ازش جدابشم ینم

 .کرد یا خنده

 .یکن یمسخره نکردم بابا چرا قهر م-

 .خوام لباسمو عوض کنم، فقط خواستم تشکر کنم یم یکار ندار نمیخب بب یلیخ-

 .بوسمت یدلم، برو فعالً خدا حافظ م زیخواهش عز-

 .منم، خدافظ-

 ریبه خاطر خاموش بودن تلفنم و د تشیکمک به مامان و کم رنگ کردن عصبان یرو عوض کردم و برا لباسم
و بابا و مامان  میدر سکوت شام خورد ییرفته بود و سه تا ربدیه شیرفتم. سامان شام رو پ رونیکردنم از تاق ب

 .فردا باز سراغ لپ تاپ و کارشون رفتند یهم با مشغله ها

ام  گهید یلباس خواب ها نیاز ب یرو اتفاق یرنگ یلباس خواب صورتدرس خوندن آماده خواب شدم.  یکم بعد
. به دمیام رو کنار تخت جفت کردم و توش خز یپشم یها ییدمپا دم،یو پوش دمیکش رونیاز طبقه کمدم ب

تونه زنگ  یبا وجود سامان نم هدونستم ک یزنگ نزده بود و م گهید ربدیتلفنم نگاه کردم بعد از جدا شدنمون ه
و با  دمیتخت دراز کش یحال رو نیخواست قبل از خواب صداش رو بشنوم اما با ا یکه دلم م نیبا ا بزنه.

 .خاموش کردن چراغ خواب کنار تختم پلک هام رو بستم

ام روشن  یاز هم باز کردم، چراغ خوابه کنار تخت رو با حالت خواب آلود گ هویزنگ تلفنم چشم هام رو  یصدا با
 !کردم؛ ساعت دو نصفه شب بود

بود  یبودم آخه ک دهیترس یبرداشتم، حساب زیکنار چراغ خواب بود خ زیم یام که رو یزده سمت گوش وحشت
 !زد یکه اون ساعت زنگ م

 !بود ربدینگاه کردم، ه یمالوندم و به صفحه گوش یپر از خوابم رو کم یها چشم
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 !افتاده بود؟ یکردند. نکنه اتفاقپر ترس سرم رو پر  یها الیو خ فکر

رخت خواب نشستم و با دلهره و  یتو خیوجودم رو گرفته بود س یهول کرده بودم و نگران یکه حساب یدرحال
 :ترس جواب دادم

 شده هان... الو... ؟ یچ ربدی... ؟ هربدیالو ه-

اما صداش آروم بود و  دیچیپ یگوش یبعد صداش تو یمضطرب بودم، لحظه ا یقلب گرفته بودم و حساب تپش
 .دیرس یهم خونسرد بنظر م یلیخ

 !دلم زینشده که عز یزینترس چ-

 :و همچنان نگران گفتم دهیبر دهیبر

 افتاده؟ یشب... جون سوگند راستشو بگو اتفاق یموقع  نیپ... پس ا-

 :کرد گفت یکه خودش رو سرزنش م یحال مشوش و نگرانم شده بود در حال متوجه

فقط... خب...  فتادهین ینشده به جون خودت اتفاق یزینگرانت کردم، چ یکنه فکر کنم بد جور آخ خدا لعنتم-
 .نیخواستم صداتو بشنوم هم یصدات تنگ شده بود فقط م یخب دلم برا

 :دادم گفتم یم رونیب یکه نفس آسوده ا ینرم در حال یحرص و لبخند با

 !ترسم یمعلومه که م یزن یساعت زنگ م نیخب ا ،یا وونهیتو د-

 :گفت یبه جانب و با لحن بامزه ا لحق

 .گهیدلتنگت شدم د هویخب مگه دسته منه -

 ست؟ین شتیمگه سامان پ نمیبب-

 ؟یدونست یوقته که اومده نم یلینه خ-

 االن؟ یینه فکر کنم متوجه نشدم چون خواب بودم، تنها-

 .زنگ بزنم تونستم بهت یسامان نم یهم االن رفت، جلو نیآره، حس-

 .زدمیآره حدس م-

 :ام کرده بود گفت یعصب یاندازه اش که حساب یو آرامش ب یبااون حرف با سرمست و

 خب عشق من چه طوره؟-

 .معترض شدم بهش

 !یخوبم البته اگه تو نصف شب سکتم ند-

 .قرار بودم یب یلیکار کنم خ یخب چ-
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اون حرف هاش سراسر شوق بودم و از اون  دنینرم کننده اش کمتر شده بود، از شن یبا حرف ها تمیعصبان
دستم گرفتم و با خنده  یرو محکم تر تو یکش اومده بود. گوش قیعم یاش لب هام به خنده ها یوونگیهمه د

 :سر تکون دادم

 .یچه طور با حرفات خوابو از سرم پروند نیبب-

 :به جانب و خونسرد جواب داد حق

 یکنه، تو خواب منو پروند یمنو ول نم یلحظه ا التیو گله مند باشه منم نه تو، فکر و خ یشاک دیکه با یاون-
 !نه من

 :نجوا کرد یکردم که آروم با قربون صدقه رفتن دیشروع به خند زیر زیر

 .قشنگت یاون خنده ها میزندگ-

 :آروم حرف بزدم گفتم کردمین یکه سع یدهنم گرفتم و در حال یاز جمع کردن ذوقم، دستم رو جلو بعد

 .قطع کن گهید ربدیبه سرم بزنه، بسه ه دنتینکن هوس د یکار هی ینصف شب-

 .کرد یکه زدم خنده ا یحرف با

 ام؟یب یخوا یم-

 .خودتو مسخره کن-

 .امایسوگند م ه،یمسخره چ-

 :گفتم انهیصورتم باال زدم و شاک یام رو از رو ختهیبهم ر یها مو

 .گفتم یزیچ هیموقع شب حاال من  نیکجا ا یچ گهیبابا د-

 :تمام گفت یبا خونسرد یا هیپر کرده بود و بعد از ثان یخاص طنتیمرموزش رو ش لحن

 !که زده، اونم بدجور یکیواقعاً به سر من  دنتیکنم هوس د یاالن که دارم فکر م-

 .شدم زیخ میتخت ن یرو محکم به گوشم چسبوندم و تو یگشاد شده ام گوش یچشم ها با

 ...یکارو نکن نیوقت ا هی ربدینه ه-

 یکرد و م یم یوونگیاسترس گرفته بودم اما نکنه واقعاً د یخورد، حساب یتلفن قطع شده بود و فقط بوق م اما
 !اومد

 !نه امکان نداشت اون هم اون موقع شب یول

داد. با  یشماره اش رو گرفتم اما جواب نم یکرده بود. با دلهره و نگران یکردن من شوخ تیاذ یهم برا دیشا
گذشته بود و باز هم  یساعت می. ندمیتخت دراز کش یرو الیخ یکردن من رو داره ب تیاون فکر که فقط قصد اذ
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جواب  عیتخت سر یدوباره ام تو ندفعه خودش زنگ زد و با نشست نیکه ا رمیخواستم شماره اش رو بگ یم
 :دادم

 ؟یدیت و جواب نمچرا تلفن یکجا رفت هوی-

 .نییپا ایب-

 .بار قورت دادم کیدهنم رو مضطرب و  آب

 !؟یکن یم یشوخ-

 .زد یحرف م لکسیهم خونسرد و ر یلیبود و خ یجد یحساب لحنش

 .درم یبابا جلو هیچ یشوخ-

از جام بلند شدم، شالم رو سرم کردم به سمت در رفتم، با باز  عیسر یلیاون حرفش پتو رو کنار زدم و خ با
قرار گرفته  ونیو کم نور آکوار کیکوچ یبود و فقط چراغ ها کیخارج شدم. همه جا تار رونیکردنش آروم از تاق ب

ِ یداخل د  یاپارکت ه ینرم و آرومم رو ی. با قدم هابودداده  کیتار یرو به اون فضا یکم ییروشنا ییرایپذ وار
از پشت  م،یدو پرده نازک و ضخ دنیرفتم و با کش ییرایپذ یسراسر یبه سمت پنجره ها نیرنگ زم یقهوه ا

 !بود ستادهیکوچه ا یتو نشیشد کنار ماش یکوچه رو نگاه کردم، باورم نم یپنجره تو

 ً  :و ترس گفتم تیگوشم بود با عصبان یهنوز رو یکه گوش یشوکه شده بودم و درحال واقعا

 .دهیند یلطفاً برو تا کس ربدی! ههیچه کار نیا-

 :کرد گفت یجست و جو م دنمید یکه با نگاهش پنجره ها رو برا یو لجوج در حال تخس

 !که رمینم نمتیتا نب-

 .و پر خواهش با لحن آرومم باز خواستم که بره ملتمس

 .شن یم داریب هیجان من برو، االن بق-

 :گفت الیخ یو ب دیق یب

 .ایب یحاال حاال ها هم هستم سوگند خانم خواست نم،یش یمنتظر م نیخب تو ماش یلیخ-

 یمردد بودن سمت در سالن رفتم. رو یو بعد از لحظه ا دمیکش یبا گفتن اون حرف قطع کرد. نفس پر حرص و
در، از خونه خارج شدم و پله ها رو آروم آروم به سمت  یتو دینوک پا نرم قدم برداشتم و با چرخوندن آروم کل

 .رفتم نییپا

بردم و با حرکت  رونینشسته بود، سرم رو ب نیماش یدر بردم و بازش کردم. تو یرو سمت چفت فلز دستم
شد و به طرفم اومد و با داخل اومدنش در رو پشت سرش  ادهیپ نیدست بهش اشاره دادم که بالفاصله از ماش

 افهیبغلم گرفتم و با ق یرو تو م. دست هامیهم قرار گرفته بود یاون نور کم رو به رو یپله ها تو نییبست. پا
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 نهیبب یاگه کس ینکرد یاصالً کار درست»هم گفتم: یصورتم آروم و با فشردن دندون هام رو یتو یگرفتن و اخم
 «!هان؟ یکن یکار م یجا چ نیساعت ا نیا یبگ یخوا یم ؟یبگ یچ یخوا ی! میچ

و گم اومدم عشقم یخب م»با لحن لج درارش گفت: ییو با باال انداختن ابرو دیخند تمیاز اون عصبان زیر زیر
 «.نمیبب

 .دمیرو محکم و با حرص باالکش شرتشیسو پیِستش به تن کرده، ز شرتیبا سو یرنگ یمشک ِِاِسلَشه

 .نخند،اصالً هم خنده نداشت-

 .خنده اعتراض کرد با

 .بابا باشه یخفم کرد-

 «.من یعشق کوچولو ن،یلباسشو بب»پر خنده گفت: یکرد با چشمک و لحن یکه سر تا پام رو نگاه م یدر حال و

و معترض  زونیآو یبه خودم، با لب و لوچه ا یرنگم شده بودم و بعد از نگاه یمتوجه لباس خواب صورت تازه
 «مگه لباسم چشه؟»گفتم:

 .گرفته بود یطنتیخنده هاش لحن بدجنسانه و پر ش ونیشلوارش برد، م بیهاش رو تو ج دست

 .یشد یبغل کردن ییجورا هی یعنی ،یبامزه شد یلیخ یول یچیه-

 «.خان ربدیه ستیخبرا ن نیاز ا گهینه د»به چشم هام گفتم: یبه روش زدم و با تاب یشخندین

 :تمسخر و خنده، لب کج کرد با

 !نه رسهیهست اما تا به من م رسهیاِ چه طور به تو که م-

 .یذاشتم بغلم کن یاصالً حقت بود نم»در ادامه با لحن خنده دارش گفت: و

 .کنه یچه خودشم لوس م نیبب یدار فیپرو تشر یلیخ-

 .خوستم ساکت شه ینیب یکه با گذاشتن انگشتم رو دنیبازم شروع کرد به خند و

 .آروم بابا، به خدا تو زده به سرت-

 .سرم، فکر تو زده به سرم آره زده به-

 یسر به راه یوگرنه من قبالً بچه »زد با گرفتن خودش، گفت: یم یکه پلک آروم یدر حال یبا لحن مسخره ا و
 «.واال دم،یخواب یزدم و م یبودم شب به موقع مسواکمو م

 .در اوردم ییتمسخر ادا با

 .خبر دارم نیخودت و حس یایآره جون خودت خوبه از شب زنده دار-
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حداقلش  گهید دم،یخواب یبه هر حال اون موقع ها زود تر م»گفت: یبیزد و با خنده جذاب و دل فر یچشمک
 «.سوگند خانم نویقبول کن ا ،یمردم و از راه به در کرد یربع به دو قطعاً خواب بودم اما تو بچه  هی

که باز هم سر تا پام رو  دمیخند یم نیها و ادا هاش خنده ام گرفته بود و با تکون دادن سرم به طرف ازحرف
 «!تصورت نکرده بودم یجور نیتاحاال ا»گفت: دیخند یم کهیت کهیکه ت ینگاه کرد و در حال

 .نگاهش کردم یکردم با اخم یم یکه با انگشت هام باز یو در حال دمیدست هام کش یرو رو رهنمیپ نیآست

َ  یرو نم نایخب من که هرشب ا گه،یاِنگو د-  نیبب دمیرو پوش ناید امشب اونم بعد مدتها که من اپوشم! حاال ا
 !تو شدم یخنده  یسوژه  یچه جور

 .تر کرد یکرد خنده اش رو کنترل کنه و لب یم یسع ییدلجو یبرا

 .ادیبهت م یلینه قوربونت برم اتفاقاً خ-

 :دیکرد.گ و پرس زیچشم ر یو بد جنسانه ا زیر یدر ادامه با خنده  و

 !؟یبود دهیها هم پوش یعروسک یپشم ییدمپا نیالبد از ا نمیبب-

نکنه  هیهست چ یبودم مشکل دهیآره اصالً پوش»گره زده ام و لحن قهر آلودم در جواب محکم گفتم: یابروها با
 «!امبچه یلیخ

 .صورتم رو برگردوندم که دوتا دست هام رو گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند یبا اون حرف با دلخور و

 فدات شم؟ یکن یکردم بابا چرا قهر م یشوخ-

 .نگاهش کردم دلخور

 .گهید یکن یمسخره ام م یاما دار-

 .آخه دورت بگردم یچه مسخره ا-

 :اوردن سرش کنار گوشم زمزمه کرد کیبا نزد و

 .من یدوست دارم عشق کوچلو-

ون کنم با پس زدنش به کردم اون همه ذوق رو پنه یم یکه سع یو در حال دمیدندونم کش ریرو با ذوق ز لبم
 «.برو گهیخب د»عقب گفتم:

ً  نیهم ا گهیزشته، د یلیبه خدا خ»نگاهم کرد که گفتم: معترض  «.کا رو نکن لطفا

 .دیخند یم طنتیپر ش همچنان

 !چسب ها یهم م ینصف شب داریباشه، اما د یول دمیقول نم-

 .به طبقه باال کردم ینگاه نگران
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 !یگ یم یتو چ نیکنم اون وقت بب یمخصوصاً با ترس و لرز! من دارم سکته م یلیآره خ-

نترس بابا »کردنم گفت: تیاذ یرو با دست باال جمع کرد و دست به کمر برا شونشیرنگ و پر ییخرما یموها
 «.گهیترس و استرسش د نیبه هم تشیشه اتفاقاً جذاب ینم یچیه

 .بهش کردم و به در اشاره دادم یتند نگاه

 !گه؟یخان د ربدیه یبر یخوا ینم-

 ً  ...یاما اگه بخوا گهیخب مجبورم د یسخته ول»و سرخوشانش گفت: زیر یدستم انداخته بود و خنده ها رسما

» 

به خدا  اریقدر هم حرص منو در ن نیخوام ا ینم یزیچ نیمن همچ رمینخ»ادامه بده و با حرص گفتم: نذاشتم
 «!یقدر نترس نیآخه تو چرا ا نهیب یم یکی

رفتن بهش  یبا اون حرفم سمت در رفتم و آروم بازش کردم، مچ دستش رو گرفتم با کشوندنش سمت در برا و
 .خواهش کردم

 .دهیند یجون من برو تا کس-

 .سر به عقب چرخوند یرفت با لحن خنده دار یم رونیکه ب یدرحال

با شلوارک مامان  ستیبا یجا اومدم، االن م نیاصالً منو بگو که به خاطر تو تا ا یکن یم رونمیب یچه طور نیبب-
 نیزمستون اومدم ا یسرما نیا یگوشم باشه اون وقت تو یباشم و هدفونمم تو دهیتختم دراز کش یدوزم رو

 !یکن رونمیب یجور نیجا که تو ا

 .گهیقدر منو نخندون برو د نیا ربدیه-

مست داشت و تلو تلو  یکه انگار حالت یوونگیداشت با د یقدم بر م نشیکه عقب عقب به طرف ماش یدرحال
 «.که یعشقم»از همون فاصله گفت: یبشاش و با لحن آروم خوردیم

از رفتنش مطمئن شدم بدون سر و صدا  یآروم درو بستم و وقت دمیخند یکه از رفتار و حالت هاش م یحال در
من  یبرا یدل چسب دارید یلیکه حق با اون بود چون خ نیمثل ا یگرفت ول یخود خنده ام مباال رفتم. خود به 
 !یبا وجود اون همه استرس و نگران یهم شده بود حت

 !ینیب شیقابل پ ریبود و غ وونهیقدر هم که د چه

**** 

حالش بد شده بود  ابونیخ یکه تو یعمه گلرخ رو گرفتم؛ بعد از اون روز یاومدم و شماره  رونیکتابخونه ب از
بهم زنگ نزده بود. بعد از گذشت  گهیبار سر کالس، د کیبودمش و اون هم بعد از اون روز جز  دهیند گهید

 !اومد ینظر م هو گرفته ب فیضع یلیعمه خ یجواب داد. سالم کردم اما صدا هیچند ثان

 :صداش زدم یاز پشت گوش باز

 الو... ؟ عمه جون؟-
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 :و آروم گفت دیچیپ یگوش یتو فشیضع یباز صدا یا قهیقباالخره بعد از د و

 جانم؟-

 !شما؟ دیسالم خوب-

 :اومد جواب داد یکه از ته چاه م ییصدا با

 .اوهوم... سالم سوگند جان-

به  یکاپشن سبز رنگ و خز دارم بردم و بعد از سرفه ا بیج یزده بود تو خی یرو که انگشت هاش حساب دستم
 :سرد به داخل گلوم، گفتم یخاطر ورود هوا

 !ادیصداتون که خوب به نظر نم یول-

 :دل و دماغ گفت یب

 .ستین میزیخوبم چ-

چون لرزش صداش رو از بغض حس  گهیاومد؛ معلوم بود که داره دروغ م یصداش خوب به نظر نم همچنان
تمام  یدم و با نگرانرو به گوشم چسبون یهم کرده. گوش هیکردنش مشخص بود که گر نیف نیکردم و از ف یم

 :حالش شدم یایباز جو

 هان؟ فتادهیکه ن یکه حالتون خوبه اتفاق دیعمه جون مطمئن-

 :جواب داد یگوش یتو ینفس پرتالطم دنیرفت و با کش طفره

 !ینه... نه چه اتفاق-

 .اندازه نگران یبودم و ب جیگرفته بود. گ اشهیصداش افتاد، انگار که گر یتو ادیز یباز لرزش یلحظه ا یبرا

 !د؟یکن یم هیگر نیشما دار نمیپس صداتون... بب-

 شتریو هق هقش گوشم رو پر کرد. از قبل هم ب هیگر ریزد ز یطاقت یبا ب کبارهی یا هیاون سؤالم بعد از ثان با
 :نگران شدم و با دلهره گفتم

 .کنم یشده خواهش م یچ دیعمه تو رو خدا بگ-

 :دماغش، گفت دنیو باال کش یگوش یتو هیگر با

 .ایدارم لطفاً ب اجیبهت احت ستمی...خوب نستمینشده گفتم که فقط... سوگند من خوب ن یزینگران نشو چ-

 .رسونم یخودمو م عیسر یلیخ دینکن هیاون جا لطفاً گر امیاالن م دیب... باشه شما آروم باش-

 یزرد رنگ یرفتم و تاکس ابونیو به طرف خر ادهیپ یبا عجله از تو فمیاز قطع کردن تلفن و چپوندنش تو ک بعد
رو نگاه  رونیو ب دمییجو یلبم رو م یگرفتم، آدرس رو به راننده گفتم و اون هم حرکت کرد. با استرس گوشه 

پشت هم زنگ زدم  یخونه بودم؛ چند بار یبودو نگرانم کرده بود. جلو ختهیاون حالش بهمم ر یکردم حساب یم
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صداش  یسرم انداختم و چند بار یبعد در باز شد و داخل رفتم. با ورود به خونه صدام رو رو ی قهیکه چند دق
 یکرم رنگ نشسته بود و جعبه  یِ مبل سلطنت یو به سالن رفتم؛ عمه چهار زانو رو دمینشن یکردم اما جواب
 هیگر یلوم بود حسابشده بود که مع ختهیمبل ر یدستمالِ مچاله شده رو یکل وهم کنارش بود  یدستمال کاغذ
مثل کاسه خون شده بودند  هیبه سمتش رفتم، سرش رو باال گرفت؛ چشم هاش از شدت گر مهیکرده. سراس

خشک  یبلندش هم از اشک ها ی. صورتش رنگ باخته بود و مژه هادیلرز یو چونه اش همچنان از بغض م
 یبا جا خوردگ یه کردم و بعد از لحظه ازده بهش نگا رتیمبل کنارش نشستم، ح یبودند. رو دهیچسبشده، بهم 

 :دمیپرس

 ه؟یچه حال نیشده؟ ا یع... عمه جون چ-

 نیا یو برا ختیرو فقط اشک ر قهیزد. ده دق هیگر ریبغلم انداخت و باز هم ز یخودش رو تو هویاون سؤالم  با
کم که آروم شد خودش رو ازم جدا کرد و  هیکنه فقط سکوت کردم و تو آغوش گرفتمش.  یکه خودش رو خال

خوام سوگند  یمعذرت م»:گفتکرد و آروم  ینیف نیبرد ف یاش م ینیرو سمت ب یکه دستمال کاغذ یدر حال
 «.جان

 :دمیپرس یو با لحن آروم دمیبه روش پاش میمال یلبخند

 شده؟ یچ دیبگ دیخوا ینم-

 ینه... اصالً چه طور ایدونم بگم  یراستش نم»گفت: ه،یگرفته اش از گر یانداخت و با صدا نییرو پا سرش
 «!بگم؟

کرد بردم و محکم فشارش دادم،  یم زیر زیرو ر یمچاله شده ا یِ دست هاش که دستمال کاغذ یرو رو دستم
 .مضطربش کردم یچشم ها یهم حواله  ینانینگاه پر اطم

بتونم  دیقربونتون برم شا دیبگ میمون یست ماالن مثل دوتا دو گهیمن و شما د د،یزیتو خودتون نر دیبه من بگ-
 .کمکتون کنم

اش بعد  نهیقفسه س دنیبودند جمع کرد و با باال پر ختهیدورش ر شونیو قشنگش رو که پر یپر کالغ یموها
 « ...برام نوشت شیآزما یسر هیدکترم،  شیرفته بودم پ روزیراستش... خب راستش د»گفت: دیترد یاز کم

 «خب؟»که مضطرب گفتم: دیکش قیعم ینفس

 .دیچونه اش از بغض لرز باز

 .رو گرفتم شمیامروز جواب آزما-

از حرف هاش  یزد، حساب یمن رقم م یپر استرس رو برا یکرد و لحظات یبار حرف رو رها م کی قهیدق چند
ه چشم متوحش به دهن عم یمنتظر و حال ییکردم. با چشم ها یبهش نگاه م یاسترس گرفته بودم و با نگران

کردم که جواب  یفکر م نیبودم و مدام به ا دهیافتاده باشه ترس یکه اتفاق بد نیاز ا یدوخته بودم، حساب
 !ختهیهمه بهم ر نیبوده که عمه رو ا یچه جواب شیآزما

 «.سوگند من... من ب... باردارم»هم فشرد و گفت: یدندون رو یهمراه با پلک زدن محکم یاز مکث بعد
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 !که عمه گفته بود یزیفکر کرده بودم جز چ یزیجا خورده بودم چون به هر چ یبودم حساب دهیکه شن یجواب از

 !بودم دهیواقعاً درست شن یعنیبه گوش هام شک کردم،  یلحظه ا یکردم برا یو شوکه نگاهش م ناباور

و  قهیچند دق کرد که بعد از یرنگش جا گرفته بود نگاهم م یمشک یچشم ها یکه آروم تو یو با شرم درمونده
که دکترا  نیواقعاً؟! اما... اما شما گفته بود»زدم و گفتم: یو شوکه لبخند کمرنگ جیاومدن از اون حالت گ رونیب

 بهتون گفت

 «!ممکنه؟ یپ... پس چه طور نیبچه دار بش دیتون یوقت نم چیه گهید ن

 .کرد نییسر باال و پا کشیو کوچ یقلم ینیبب یرو یدستمال دنیو کش یکردنِ دوباره ا نیف با

معجزه ست چون اصالً امکانش وجود نداشت!  هی ییجورا هیگفتن  یاوهوم... او... اولش خودمم باورم نشد ول-
 .خودمم هنوز تو شوکم، ه... هنوز هم نتونستم هضمش کنم

 شایاشک یرو به چشم ها ضیعر یشوک بودم لبخند یتو یجاخورده بودم و هنوز هم کم یلیکه خ هرچند
 .زدم

 نیو ا نیمادر بش دیتون یبود چون... چون شما بازم م یخبر خوب یلیعمه جون واقعاً خ گمیم کیبهتون تبر-
 .هیعال یلیخ

 :و ملول نگاهم کرد دلخور

 سوگند؟ یگ یم یمعلوم هست چ-

و چند سال باز  ستیشما بعد ب هیکه خبر خوب نی! ان؟یکرد هی! اصالً چرا گرنیستیشما خوشحال ن یعنیچرا؟ -
 .شکر داره یهمه بهتون لطف داشته واقعاً جا نیکه خدا ا نیو ا نیمادر بش دیتون یم

رنگ  یقهوه ا یپارکت ها یاندازه پا رو یب یکه با حال نا آرومش و اضطراب یو در حال دیدندون گز ریرو ز لبش
 .دست هاش گرفت نیسرش رو ب دیکوب یم نیو راه راه زم

به  ربدیتونم با وجود ه یم یآخه... آخه چه طور ینیب یم یمنو درک کن، خودت که دار طیذره شرا هیسوگند -
همه سال! ن... نه االن موقعش  نیصورتش نگاه کنم! اونم بعد از ا یتو یفکر کنم، چه طور یا گهید یبچه 

 ...... منریهم د یلیاتفاق افتاد خ رید یلینبود خ

دهنش گذاشت. سرم رو سمتش کج  یرو هید و پشت دستش رو با حالت گرباز بغض به گلوش هجوم اور  و
که  نیا دیجوون یلی! شما هنوز هم خه؟یچه حرف نیا»گفتم: انهیدلجو یابرو هام و حالت نیب یکردم و با اخم

 «...معنا نیبه ا نیو زود بچه دارشد نیشما زود ازدواج کرد

 .اش قطع کرد یرو باال اورد، حرفم رو با کالفگ سرش

و چند ساله،  ستیپسر ب هیآخه چرا االن! اونم با وجود  ست،یموضوع سن و سال من ن ست،ین نیموضوع ا-
پسر  هیبراش آسون نخواهد بود، اون  هیقض نیا رفتنیممکنه نشون بده، قطعاً پذ یدونم چه واکنش ینم یحت
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شم  یم تیچه قدر دارم اذ یدون ینم ی. حتقدر خود خواه باشم، ح.. نیتونم ا یجوونه و غرور داره من نم
 .یدون یسوگند نم

درسته  شییجا هیآره حرفاتون تا  دینکن یجور نیعمه جون ا»تابش گفتم: یاز اون حال آشفته و ب شونیپر
 یلیخ نیشما ا یواسه  هیشانس بزرگ نیاما ا رهیرو بپذ هیقض نیسخت بتونه ا یلیخ دیشا دم،یبهتون حق م

 «دونه؟ یم یاصالً عمو مهد نمیشما، بب یبرا هیاتفاق خوب

 .دیاش کش یشونیپ یمحکم رو یدست

 .نگرفتم که بهش بگم میهنوز تصم یعنینه نتونستم بهش بگم -

 .ناباور بهش چشم دوختم یو با نگاه جیگ

 !تو سر تونه؟ یحرف؟ ن.. نکنه فکر نیا یچ یعنی-

فکرشم  یعمه حت»سرش بود گفتم: یکه تو یو منصرف کردنش از فکر نیدر ادامه با تکون دادن سرم به طرف و
 «!و چند سال ستیخدا به شماست اونم بعد از ب هیبچه هد نیا د،یبزن یدست به کار دینکن

 .صورتش سر خورد یرو یاشک قطره

مال قبل بود نه االن،  نیخواستم اما ا یم گهید یبچه  هیسال بود که از خدا  یلیندارم، آره من خ یاما چاره ا-
 .پسر جوون دارم هینه االن که 

 .رهیگ یخدا قهرش م دیحرف نزن یجور نیلطفاً ا-

 :عجز لب زد با

 .یلیدرمونده ام سوگند خ یلیکار کنم هان؟ خ یپس چ-

 .آرومش کنم یکردم قدر یترش نشستم و با بغل کردن دوباره اش سع کینزد

 هی رونیب میبر گهیبا هم د دیبه نظرم پاش دیاول ذهن و فکرتون رو آروم کن دیشما با دیفکر نکن یزیفعالً به چ-
 ن،یکم به خودتون فرصت بد هی دیفکر کن دیتون یشه و بهتر م یحالتون بهتر م یطور نیا دیکم هوا بخور
 .قدر راحت ازش گذشت نیکه بشه ا ستین یموضوع نیا دیرینگ میعجوالنه تصم

 رونیب گهیو با هم د دیکم شدن اون همه استرس و حال بدش، به اصرار لباس پوش یحرف زدن برا یاز کم بعد
 .میرفت

دهنده  نیتسک یمون جا گرفته بود. با حرف ها نیحرف ب یبعد از کل یو سکوت میرفت یراه م ابونیخ یعمه تو با
 یقرار شد اول با عمو مهد میکه با هم زده بود ییآروم تر شده بود و طبق حرف ها یکه بهش گفته بودم کم یا

بود و  ربدیخورد ه یام مدام زنگ م یوشبذاره. گ ونهیدر م ربدیبا ه یبهتر طیشرا یحرف بزنه بعدش هم تو
 .گفتم یرو کم کردم و جواب دادم و جانم یگوش یصدا

 ؟ییسالم کجا-
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 .شده بود رهیبه رو خفرو رفته بود و به رو  نیغمگ یاش با حالت یپشم یپالتو یبه عمه کردم که تو ینگاه

 .رونیب میبا عمه گلرخ اومد زهیچ-

 :و با لحن شوخش گفت دیاون حرفم خند با

خواد با مادر شوهرت  یخوبه ادامه بده، دلم م نیآفر یکن یخودتو تو دل مامانم جا م یکه خوب دار نمیب یم-
 .نیجور باش یحساب

 :کردم خنده ام رو کنترل کنم گفتم یم یکه سع یاز اون حرفش خنده ام گرفته بود و درحال یحساب

 االن؟ یرخساره تو خونه ا نمیخب بب گه،یآره د-

 .کرد یزیر ی خنده

 .فقط چوندناتیپ نیقربون ا-

 باشه؟ میزن یبعداً حرف م یخب پس اگه کار ندار-

 .شد یشوخش جد لحن

 یم یساعت مین هی یعنیاومدم خونه  یول یمامانم حرف بزن یجلو یتون یکه نم نیچرا کار که دارم اما مثل ا-
 ؟یایتو نم نمیشه که اومدم، بب

 .ستیدونم معلوم ن ینم-

 .فعالً خدافظ نمتیب یخب پس بعداً م یلیخ-

 .که قطع کردم عمه دلواپس به سمتم برگشت نیکردم. هم یآروم خداحافظ و

 رخساره بود؟-

 :تکونم دادم یسر

 .آره-

 .که دادم ملتمس نگاهم کرد یجواب با

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم-

 جانم؟-

 .ندونه یزیچ یف... فعالً کس-

 .مستأصلش زدم یآرامش بخش زدم به چهره  یهمراه با لبخند ینانیپر اطم پلک

 .گمیمنم نم دیکه خودتون نگ یتا وقت یعنی گمینم یزیچ یبه کس دیمطمئن باش-
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 .نگاهم کرد قدرشناسانه

 .ممنونم-

 ن؟یاالن بهتر-

 .از گلوش خارج شد یتند نفس

 .خونه میبرگرد گهیآره بهتر د-

به سمت خونه رو به راه افتادم. بعد از  ادهیپ یتونستم تنهاش بذارم و به ناچار همراهش تو یاون حال نم یتو
مضطرب به  ینگاه نشیماش دنیدر بود و عمه با د یجلو ربدیه نی. ماشمیدیخونه رس یجلو یرو ادهیپ یکم

 «!خونه ست؟ ربدیه»گفت:من کرد و دستپاچه 

 .کردم دییمطمئن تأ یفکر با لحن یب

 .گهیآره د-

ً خودشم هست  نشیماش یوقت یعنیخب »اون حرفم متجعب نگاهم کرد که بالفاصله گفتم: با هست حتما
 «.گهید

 «کار کنم؟ یحاال چ»هم فشرده کردن دست هاش گفت: یدستپاچه شده بود و با تو یحساب

 د،یداخل بهش فکر نکن میبر م،یما با هم حرف زد د،یکم به خود تون مسلط باش هی دیعمه جون باز شروع نکن-
 .دیرفتار کن یبهتره که عاد

و با باز کردن در  می. پله ها رو گذروندمیو با هم داخل رفت دیکش اشنهیاز اعماق س یقینفس عم یسه بار دو
 یعیخودش رو حفظ کنه و طب یخواستم خونسرد. رو به عمه با حرکت چشم و ابرو میسالن وارد خونه شد یچوب

 یکرد عاد یم یکه سع یدر حال یتپ یها ییادمپ دنیبلند و چرمش رو از پا در اورد و با پوش یرفتار کنه. چکمه ا
 .رو صدا زد ربدیصداش ه یتو یرفتار کنه با انداختن تن شاد

 رم؟یعز یجان اومد ربدیه-

 :سر انداختن صداش جواب داد یبود با رو ییدستشو یهم که انگار تو ربدیه

 .کنم یآره مامان جان، دارم صورتمو اصالح م-

 «.دینگران نباش»به من نگاه کرد که گفتم: شیباز با تشو عمه

من »چهره داشت، آروم گفت: یکه همچنان تو یا یبزرگ پالتوش رو باز کرد و با دلواپس یاون حرف دکمه ها با
 «.بشه یزیچ یخوام متوجه  یبه صورتم بزنم و لباسم و عوض کنم، نم یآب هیباال  ییبرم دسشتو

 .دمیشونه اش کش یرو یدست

 .دیکن یم یکار خوب دیبر-
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شدم اما هنوز هم  ربدیمنتظر ه نییسالن پا یرو تو یا قهیعوض کردن لباسش باال رفته بود. چند دق یبرا عمه
 یدر باز بود و صدا دم،یقرار داشت کش یبهداشت سیاز سالن که سرو یبه قسمت یبود، سرک ییدستشو یتو

رفتم. بعد از  ییویبه طرف دستش ،به طبقه باال کردم و آروم از جام بلند شدم یاومد. نگاه یشر شر آب هم م
بود و  ستادهیا نهیآ یکه به تن داشت جلو یرنگ یمشک یبا رکاب ربدیچهار چوب در قرار گرفتم؛ ه یتو یا قهیدق

 یکردم بعد از بررس یزیروم ثابت شد، خنده ر نهیآ یمشغول اصالح صورتش بود. نگاه شوکه و ناباورش از تو
 دیرو به پا کردن و داخل رفتم. به سمتم چرخ یرنگ و تپ یسورمه ا یها ییدمپا امتم ییپروا یباال، با ب یطبقه 

 .متعجبش نگاهم کرد یو با چشم ها

 !نم تنها اومدهکردم ماما یاِ فکر م-

 «.نیاشو بب افهیق»گفتم: دمیخند یکه م یبود کردم و در حال یبه صورتش که تا نصفه کف ینگاه

 «!کنم یخب دارم صورتم و اصالح م هیچ»ابرو هاش گفت: نیب ینیزد و با چ یلبخند

قرار  وارید یبزرگ و تاج دارِ رو نهیآ یکف که جلو یقلقک داد و نگاهم سمت اِسپر یاون حرف ذهنم رو کم با
دستش  یگذرا کاردکِ تو یکَف رو برداشتم، بعد از نگاه یکردم و اِسپر ربدیبه ه طنتیپر ش یداشت، رفت. نگاه

 .دادم تابچشم  زیآم طنتیش یپر مدعا و خنده ا یرو هم ازش گرفتم و با لحن

 .کار منه نیبده به من ا-

 .و پر تعجبش بهم چشم دوخت ریکرد و با حالت متح یخنده ا بود ستادهیکه دست به کمر ا یدرحال

 !یکن یم یشوخ-

 .کاسه چشم جمع کردم یهام رو همراه با چرخوندن نگاهم تو لب

 .ام یهم جد یلینه، خ-

کردم شروع  یباال بردن دقتم کج م یکه لب و دهنم رو برا یجلو رفتم و در حال یمانتوم کم نیبا باال زدن آست و
سوگند نکن »گفت: دیخند یکه م یاز کارم در عجب بود و درحال یصورتش کردم. حساب یکف رو دنیبه مال

 «.زمیبده به من عز اد،یاالن مامانم م

کارو  نیا رمینخ»کردم گفتم: یم یکه هنوز صورتش رو کف مال یکردن چشم هام در حال زیو تخس با ر مصر
 «.خانوم انجام بده هی دیحتماً با

 .صورتش براق شدم ینازک کردم و تو یپر عشوه پشت چشم یو خنده ا بیدل فر یگاهدر ادامه با ن و

 .خان ربدیشلغم خالصه ه ست،یکه صورت عشقشو اصالح نکنه که دختر ن یدختر هیچ یدون یاصالً م-

دستش بود با تر  یرو که تو یخنده و دستم رو گرفت و به طرف خودش کشوند، کَف ریزد ز یاون حرفم پٌق با
 .دیدماغم مال یکردن لبش رو

 کار کنم ها، خانم شلغم؟ یآخه من با تو چ-

 .دمیذوق لب برچ با
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 .فقط بذار کارمو بکنم یچیه-

 .کرد و که با دست صورتم رو پاک کردم و بهش معترض شدم یهم با خنده صورتم رو کف باز

 !خب یپاک کرد شمویآرا یهمه  ربد،یه گهیاِ نکن د-

 .ابرو هاش انداخت ونیم یخنده تاب با

 .کنه، واال یخودته، کمتر دلبر ریتقص-

سوگند »گفت: ،ییاز دستشو رونیمضطرب به ب یتوجه به حرفش کاردَک رو به طرف صورتش بردم که با نگاه یب
 «.ستاین حیو توج حیاصالً قابل توض نهیو بب ادیبرو قربونت برم، چون مامانم ب

 .لب جمع و جور کردم دلخور

 کارو برات انجام بدم؟ نیا ینکنه دوست ندار هیچ-

بفرما سوگند »جمع شده گفت: یاون حرفم با همون حالِت دست به کمر صورتش رو جلو اورد و با خنده ا با
 .«خانم

 .هم خوابوندم یرو یرو دور دهنم چرخوندم و پلک زبونم

 .ادهیکوچولو ارتفاعت ز هی نمیب یجلو چون االن که دار م یصورتتو اورد یتازه شم خوب کرد نه،یآها ا-

 .کرد یا خنده

 !ارتفاع-

 .دمیاش کش یصورت کف یرو آروم آروم رو کاردک

 .قدت بلنده، برام سخته خب کمی گهیآره د-

 «.گهید یخودم یتو عشق کوتوله »گفت: زیر یکرد و با چشمک یهمون حال نگاه جذاب در

 .و پر اخم نگاهش کردم متعرض

 !یدیخان فهم ربدیه ستمیمن کوتوله ن-

 .زد یچشمک یو با بدجنس دیخند

 .کم ارتفاعت کمه هیآره فقط -

 .تر شد ظیغل اخمم

 .گفته باشم ستیبشه به من مربوط ن یهم ساکت، حواسمو پرت نکن صورتت زخم گهینخند، د-

 «.عاشقتم یعنی»گفت: یپر خنده ا و فتهیو با نگاه ش دیدندونش کش یرو با لذت رو لبش
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که من  یخوبه در مقابل کار»صورتش زبونـدور دهنم چرخوندم و گفتم: یبا جمع کردن کف از رو یجد یلیخ
 « ...کار و بکن نیهم دیتوهم با دمیانجام م

نگاه کردم که هول  ربدیدر شدم، به ه دنیباال متوجه بهم کوب یحرفم تموم نشده بود که از طبقه  هنوز
 «.ادیبده به من االن که مامانم ب»گفت:

 اما هنوز تموم نشده که؟-

کنم  تشیاذ یکه کم نیا یکردم و برا مشیپشتم قا طنتیگرفتن کاردَک به طرفن اورد که با ش یرو برا دستش
 «!ترسه یچه م نیاوه بب»گفتم: یابا خنده

 .دیابروش باال پر یتا

 .گم یو دارم مترسم! به خاطر ت یمن م-

 .دندون بردم ریلب ز زمیر یگل کرده بود و با خنده ها طنتمیش یحساب

 نه؟ یدیکمم خجالت کش هیفکر کنم  ی! قرمز شدنیاشو بب افهیق رم،ینخ-

باز من رو به  عیحرکت سر هی یانگشت هاش قفل کرد و تو نیکه مچ دستم رو ب دنیشروع کردم به خند و
 شیبد یخوا ینم»چشم هام زل زده بود گفت: یکه تو یدر حال یمرموز یسمت خودش کشوند و با خنده 

 «نه؟

چند  یدستپاچه شده بودم و برا یاز صورتم داشتند، حساب یبودم و لب هاش فاصله کم ستادهیپنجه پا ا یرو
 «!تو ایترسم  یحاال من م»خوش رنگش شده بودم که آروم کنار گوشم گفت: یمسخ چشم ها یلحظه ا

 ن،یزم یشدند نگاهش کردم که با افتادن کاردک رو یام خارج م نهیاز س یکه نفس هام به تند یحالو در  **
 .دمیگلگون لب گز یآروم رهام کرد و عقب رفتم، دستپاچه و با صورت

 .نییپا ادیاالن که عمه ب گه،یمن برم د زهیچ-

بود و با تکون سرش فقط  ستادهیاومدم. با همون ژست دست به کمر ا رونیآب بردم و ب ریز عیدستم رو سر و
 .دیخند یبهم م

 یاسک قهیو ژاکت  یمشک یبا شلوار رونشیب یلباس ها ضینشسته بودم و عمه هم بعد از تعو ییرایپذ یتو
ر آروم د یداد و سع یآرومش ماومده بود. صورت رنگ باخته اش همچنان نشون از حال نا نییپا ،یرنگ یزرشک

. مشغول حرف زدن با عمه ودشده اش رو پر کرده ب یو اضطراب قالب ته یکردنش داشتم که باز هم دستپاچگ
رو  رهنشیمن معذبه، از عمه خواست پ یکه انگار جلو یعمه رو صدا کرد و طور ییاز دستشو ربدیکه ه میبود

من، قرار داشت براش ببره و چه قدر که از اون رفتارش خنده ام گرفته بود انگار نه انگار که  یمبل کنار یکه رو
 !دمبغلش بو یبا اون وضع تو شیکمه پ هی

آرومش به سمت  یمبل برداشت و با قدم ها یرنگش رو از رو یسورمه ا رهنیپ یبا فوت کردن نفس عمه
که  یدرحال ربدیبعد ه قهیبرگشت. چند دق ییرایز به پذبا ربدیبه ه رهنیرفت. با دادن پ یبهداشت شیسرو
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حال رو به عمه  هموناومد و در  رونیب ییکرد از دستشو یخشک م یمخمل و زرد رنگ یصورتش رو با حوله ا
 :دیپرس

 اد؟یبابا امشب زود م نمیبب-

 یکه رو یا وهیم یکه خودش رو با جمع کردن بشقاب ها یو درحال دیرس یکه هنوز هم مضطرب به نظر م عمه
 :که بهش نگاه کنه جواب داد نیقرار داشتند مشغول کرده بود بدون ا زیم

 چه طور مگه؟ ادیدونم اما فکر کنم زود ب ینم-

گفتم تنها  امیم ریآخه امشب د»عمه تعجب کرده بود و دست به کمر گفت: یمگیکم از سراس هیکه  ربدیه
 «.دینمون

گرفته بود با  شیکه به طرف آشپزخونه قدم پ یگذاشت و در حال گهید یبشقاب ها یبشقاب رو رو نیآخر عمه
 «.تو برو پسرم نگران من نباش»فرّار، گفت: ینگاه

 رهنشیبه خاطر اشاره من به پ یمتعجب به من کرد و بعد از پوزخند شیکم و ب یهم با اون حرف نگاه ربدیه
 ستادهیا نکیبعد از رفتن عمه به آشپزخونه، از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. کنار س ی قهیباال رفت. چند دق

 یباز گذاشته بود. اصالً حواسش نبود و چند بار یرو هم همون طور ریشده بود، آب ش رهیخ نیبود و به زم
 .صداش زدم که مات و مبهوت به طرفم برگشت

 :دمیکردم و پرس زیر ینگاه

 !تو فکر نیرفت شده؟ بازم که یزیچ-

 «.ختهیبه ر یذهنم حساب ستیدونم دست خودم ن ینم»آب برد و با بستنش گفت: ریرو سمت ش دستش

 !نیهم دیکن یحساس ترش م ربدویفقط ه دیکن یکه شما رفتار م یجور نیا-

 :خونه چرخوند یتو یچشمش رو دوران کاسه

 کجا رفت؟-

 .رفت باال-

 نگفت؟ یزیچ نمیکالفه ام، بب یلیکار کنم خ یخب چ-

کم به خودتون  هیبهتون گفتم،  ینرفته که چ ادتونیجا خورده  تونیرعادینه، نگفت اما معلوم بود که از رفتار غ-
 .نیمسلط باش

 .کنم یخودمو م یسع-

جعمش  یجور هیبگو و  یزیچ هیکم از رفتارم جارخورده،  هی یسر بهش بزن، گفت هیگم برو  یم»گفت: یبا مکث و
 «.کن

 «.نباش یزیچشم شما نگران چ»پاشنه پام گفتم: یرو دنیرو هم فشردم و با چرخ یا خواسته لبخد از
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 .سوگند جان. ممنونم یمرس-

از پله ها باال  یبزرگ و چوب یو با گرفتن نرده ها عیسر یلیاومدم و خ رونیدرخواست عمه از آشپز خونه ب با
با سر انگشت به در  یوقت مشغول عوض کردن لباس نباشه تقه ا هیکه  نیا یرفتم. در اتاقش باز بود و برا

سر  یصندل یرفت رو یکه با موهاش ور م ینشسته بود و در حال نهیآ یجلو یصندل یزدم و داخل رفتم. رو
گفت  زهیدنبالت، چ امیعمه گفت ب»هم گذاشتن در گفتم: یکه با رو دیابروش باال پر یتا دنمیچرخوند. با د

 «.میربخو یچا یایب

 «!هم فرستاده دنبالم ویک نیاو بب»زد و گفت: یمعنادار پوزخند

 «.گربه رو فرستاده دنبال گوشت گهیآره د»گفتم: یکردم و با شوخ یا خنده

 .شد کیباره شل کیکه زدم خنده اش  یحرف با

 !گربه؟-

لب  یها به خودش، کردم و با نشون دادن ناخن هام دندونم رو رو دنیبه سر و وضع و اون همه رس ینگاه
 یهم داره و اگه کس یزیت یگربه چنگاال نیبله تازه اشم مواظب باش چون ا»گفتم: یشخندیو با ن دمیهام کش

 «.ارمیچنگاال چشماشو از کاسه در م نیبخواد نگاهت کنه با هم

 .دیخند یاومدند م یبراش بامزه م یساببه ستوه اومد از حرف هام که ح یبا حالت همچنان

 !حد نیتا ا-

 .کردم نییتر رفتم و با نگاه کردن بهش سر باال و پا کینزد

 .خان ربدیدست من ه یبله چون شما امانت-

 .بهم چشم دوخت زش،یدستم به سمت خودش با نگاه پر خنده و ر دنیتکون داد و با کش یسر

 !منو دست شما امانت داده سوگتد خانم؟ یتونم بپرسم ک یاون وقت م-

شد زدم و آروم لب هام رو تکون  یبرام توشون خالصه م ایچشم هاش که تمام لذت دن یتو یفتگیاز ش یلبخند
 :دادم

 .قلبم-

به  یمردونه اش فشار یلب هاش نشوند و با دست ها یرو یلذت لبخند تیهم گذاشت و با نها یرو پلک
 .باره وجودش رو پر کرده بود کیاز جنس آرامش  یار که حساورد؛ انگ فمیظر یدست ها

قدر هم به خودت  نیپس حواستو جمع کن و ا»قبل گفتم: طنتیکه پلک از هم باز کرد با همون ش نیهم
 «.نرس

 .شد زیر طنتیاز خنده و ش نگاهش

 ...دیشا یادامه بد یجور نیا یو جمع کن چون اگه بخواپس تو هم حواست-
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من گربه  یدید هویکه کم تحملم  یدون یم»گفت: یرو با باد کردن لپ هاش خورد و بعد از پوز خند حرفش
 «!شدم و تو موش

بازم »و گفت: دیبهش گفتم که با باال دادن ابروهاش خند یاجنبه یاوردن دستم ب رونیبهش کردم و با ب یاخم
 «.خودته ریتقص

اش رو  یشونیپ یرو یکه دسته موها یو در حال دیبه روش چرخ بزرگِ رو نهیکه زد باز سمت آ یبعد از حرف و
 :دیبهم، پرس نهیآ یاز تو یداد با نگاه یبا چسبِ مو حالت م

 ؟یدون یشده تو م یزیبود! چ یجور نیسوگند چرا رفتار مامان ا یراست-

 :جلوه کنم جواب دادم یکردم عاد یم یکه سع یطفره رفتن و در حال با

 .نهیهم یحتماً واسه  میبا هم گشت یآخه کل هیبه خاطر خستگ دیشا ! نه بابا؟یچه جور-

 .کرد یا خنده

 !نایشد یمیخوب با هم صم-

موهاش رو  یخاص طنتیکردم با ش یبهش نگاه م نهیآ یکه از تو یاش قرار گرفته بودم و درحال یصندل پشت
قدر به  نیکه ا یبر فیتشر یخوا یخان کجا م ربدیچه خبره ه نمیحرفا کن بگو بب نیول ا»و گفتم: ختمیبهم ر

 «نرفته؟ ادتیهان؟ چنگاالمو که  یرسیخودت م

چه  نیها! بعدشم ا یشد طونیش یلیتو امروز خ»با نگاه پر خنده و لحن سراسر معترضش گفت: نهیآ یتو از
 «.بود تازه حالتشون داده بودم یکار

 :شم هام لب چرخوندمبه چ یاوردم با تاب یخودش رو در م یکه ادا یدرحال

 !کار و بکنه هوم نیا یاگه من خراب نکنم پس ک-

 :با تأسف و خنده تکون داد یسر

 !هست تیزیچ هینه تو امروز -

 .شدم یکم جد هی

 ؟یبر یخوا یکجا م ینگفت چون،یحرفو نپ-

موهاش  یکه با دقت رو یو در حال ختیدستش ر یچسبنده تو عیاز اون ما یچسب رو باز برداشت و کم شهیش
 .زد جوابم رو داد یم

 .مهیمیقد یاز دوستا یکیگفتم برم چون  گهیبهم زنگ زده د یلیاز دوستامه خ یکیتولد -

پا و اون پا  نیکم ا هیدادم. بعد از  هیتک زیاش کنار اومدم و با قرار گرفتن رو به روش، به م یپشت صندل از
 :دمیکردن مردد پرس
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 مخطلته؟-

 :جواب داد الیخ یب

 .گهیآره د یعنینامزدش هست  یوقت یدونم ول ینم-

 یکرد و لبخند قشنگ یکش اومد که نگاه نییهم رفت و لب هام به سمت پا یام تو افهیاون حرف ناخواسته ق با
 «.خانم کوچولو نمیجا بب نیا ایب»هم گفت: یو با فشردن لب هاش رو دیبهم زد، باز دستم رو کش

 .کردم که چونه ام رو با دستش باال داد یمچاله نگاهش م یا افهیو ق زونیآو یبا لب و لوچه ا یجور همون

 ؟یا افهیچه ق نیا-

 :حوصله لب زدم یو ب دمغ

 !؟یا افهیچه ق-

 .تر شد قیبلندش انداخت و خطوط کنار چشمش عم یشونیبه پ ینیچ

 ؟یناراحت رمیم یمهمون نیکه من به ا نیتو از ا-

 :جواب دادم تخس

 !گفته یک رمینخ-

 .آروم کرد یا خنده

 !باور کنم؟ دیالبد با-

 «؟یبر دیحتماً با»با لب و دهنم گفتم: یباز یو بعد از کم دمییکم جو هیلبم رو  گوشه

 .باز چشم بهم دوخت نشیلبخند دلنش با

 ؟ینکنه بهم اعتماد ندار هیاصرار کرد، چ یلیخ مهیمیقد یگفتم که از دوستا-

 .نازک کردم یچشم پشت

 !داره یچه ربط-

 !ات رفت توهم؟ افهیمختلطه ق یدیپس چرا تا شن-

 .گفتن بودم یبرا یدنبال جواب به

 ...ستتیدونم دستم خودم ن یخب... خب چه م-

 نیو با ا یجور نیآخه ا»دلخور و بچگانه گفتم: یبه سر و وضعش لب هام رو جمع کردم و با لحن یبا نگاه و
 «.یکن یجلب توجه م یلی! خب معلومه که خیریم یسر و ضع دار
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قشنگت  یقربون اون چشما»به خودش، گفت: شترمیکردن ب کیشد و با نزد کیاو حرفم خنده اش باز شل با
 «!نداره که یا یمعن زایچ نیا گهیهمه بستم د یمن چشمم به رو یبرم من، آخه وقت

 .شدم ریبه ز سر

 .ستیگفتم که دست خودم ن-

 یکردن ب زیتو سرم چرخش گرفته بود سرم رو باال گرفتم و با ر هویمسخره و خنده دار که  یآن با فکر کی و
 یدوستت همه  نیگم نکنه ا یم»غر غرو و حرف درار تند تند گفتم: یها یاندازه چشم هام مثل خاله خانباج

 هیوگرنه چه کار گهیشه د یم نمیهان؟ ا وبندازه به ت الشونویاز فام یکیخواد  یباشه که م نیاصرارش به خاطر ا
 «!شنا یم دایپ ییچه عجب آدما یهم هستن دعوت کنه؟ وا نایکه نامزدش ا یا یکه تو رو به مهمون

 یوا»گفت: رشیو با همون تح دیکرد و بعد از اون لپ هاش از خنده ترک ینگاهم م ریشوکه و متح یلحظه ا یبرا
 «!رسه یبه ذهنت م زایچ نیا یسوگند چه طور

 .تکون داد نیسر به طرف دیباز خند و

 .یعنیبود  یعال-

 .نگاهش کردم معترض

 .ییآدما نیگم خب... خب هستن همچ یخب مگه دروغ م یخند یاِ چرا م-

نه »کرد گفت: یم حیبچه چند ساله رو توج هیکه انگار  یکم خنده اش رو جمع و جور کرد و با نگاه پر مهر هی
 نهیاشم هم گهید یالیبودن نامزدش و فام لیمدلشونه، دل یعنی نیراحت یدوست من کالً خانواده  نیمن، ا زیعز
 «.راحتن یلیهم خ دنشونیتو لباس پوش یحت ست،یبراشون مهم ن یلیخ

 .ام بهش چشم دوختم یبه کمر زدم و با نگاه پر تعجب و شاک دست

 !نه؟ یپارت یریم یتو رسماً دار یعنی-

 .به ستوه اومده نگاهم کرد یو با حالت دیکش صورتش یرو یدست

 .منو نخندون نیاز ا شتریسوگند منو ب-

 !کنم یم فیتو هم که همش بخند انگار دارم براش جک تعر-

 .باال پروند یا شونه

 !آخه ستنیحرفات کمتر از جکم ن-

 «.پس الاقل زود برگرد»مندانه، گفتم: تینه چندان رضا یبا لحن زیدوباره به م هیعقب رفتم و با تک یقدم چند

کم از عطر رو کف  هیبرد و برش داشت.  زیم یعطرِ رو ی شهیگفت و دستش رو سمت ش یخنده چشم با
صورت و گردنش  یرو رو اشیعطر یهم، دست ها یدو کف دستش رو دنیو بعد از کش ختیدست هاش ر

 :دیو عطر رو پخش کرد. متعجب از کارش پرس دیکش



 

 
1016 

 !؟یکن یم نیچچرا هم-

 .شد دهیسمتم کش نگاهش

 !جان؟-

تو صورت و  یمال یخب چرا عطر و اون جور م»نه چندان معقول گفتم: یگرفتم، عبوس و با فکر ها یا افهیق
 «!گردنت؟

با تکون  ،یلحظه ا یهاش برا یهم گذاشتن پلک یکرد و بعد از رو یبا لب و دهنش باز یکم هیاون حرفم  با
 «.تا ته ذهنتو خوندم یعنی»دادن سرش گفت:

از حد عود کرده حواست هست! آخه  شیسوگند تو امروز واقعاً حسادتت ب»که گفت: دمیلب گز یشرمزدگ با
 «.هم خوبه یرو بوس یالبته موقع  دهیکار به مردا آرامش م نیکنم، کالً ا یکارو م نیا شهیمن هم هیچه حرف نیا

 .ردمحالت خجالت زده ام خارج شدم و چشم گرد ک از

 !یآرامش! روبوس-

 .لب کج کردم یبا لحن پر حرص زیگرفتن از م کهیبعد از لحظه و با ت و

وقت باهاشون  هیگم  ینه! م ستیبراشون مهم ن یچیکه ه نییدخترا نیالبد دختراشون از ا یکه گفت ییزایبا چ-
 !ینکن یروبوس

 .نگاهم کرد یو بعد از خنده ا دیکش ینفس کالفه

 !رسه یبه ذهنت م زایچ نیا یچه طور ربدیجون ه-

 !بود که به زبون اورده بودم یدادم آخه اون چه مزخرفات یکالفه اش کرده بودم و واقعاً هم بهش حق م یحساب

 !ام یطور از اون همه حسادت دور از باور افراط نیخودم هم از حرف هام متعجب بودم و هم و

اورد و با بستن کشو  رونیکه رو به روش قرار داشت ب یزیم یرو از کشو یرنگ و صفحه بزرگ ییطال ساعت
 .زد یلبخند ناباور

 .خدا خودش بهم صبر بده رسماً مغزم هنگ کرده-

پله ها  یموقع رفتنش تو شبیکه د یدستبند ادیلحظه  هیبا گفتن اون حرف مشغول بستن ساعتش شد که  و
اوردن  رونیام بردم و با ب یبارون بیدم. دستم رو داخل جکرده بود، افتا داشیراه پله ها پ نیافتاده بود و صبح ب

دستش رو که مشغول بستن  رفتم،از جنس طال روش قرار داشت به سمتش  یکتیاون دستبندِ چرم که اِت
 یکار م یتو چ شیپ نیاِ ا»دستم گرفتم و دستنبتد رو دور مچش بستم که متعجب گفت: یساعتش بود تو

 «.گشتمدنبالش  کیتو بوت یکنه؟! کل

لحظه فکر کن سامان  هی ربدیاوف از دست تو ه دمش،یپله ها افتاده بود صبح موقع رفتن به آموزشگاه د یتو-
 !دشید یم
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 .زد یشخندین

 یدید یخب اگرم م یول گه،یالبد از دستم افتاده د یکرد رونمیب یهول هولک یاون جور گهیخودته د ریتقص-
 !خواست بفهمه یو م یدستبند چ هی یشد آخه از رو ینم یزیچ

 .ام خارج شد نهیاز س یمعترض نفس

 چرا؟ ،یخونسرد یلیتو خ ربدیه-

 .یکن یگنده م یلیرو خ کیکوچ یزایاما تو چ ستمیخونسرد ن-

 یم یتو چ نیو عذاب وجدان خسته شدم اون وقت بب یواشکی یدارایهمه د نیاز ا شمیجور نی! همکیکوچ-
 .یگ

 .به خودش گرفت یجد یتر کرد و چهره ا یهاش رو با آب دهن کم لب

که زن عمو  نیگفت مثل ا یکه م یگرده تهران اون جور یامروز بر م یگفت مرتض نیصبر کن، حس گهیکم د هی-
زد البته منم بهش گفتم  یمطمئن حرف م یلیکه خ نیدخترِ خواهرش مصممه، حس ی هیقض یرو یبدجور

 .کنه کشیتحرکم با حرفاش بتونه  هی دیدونم شا یاش کنه، چه م یراض ییجورا هیباهاش حرف بزنه 

 :چشم هام ادامه داد و مطمئن لب زد یو نگاه کردن تو یبا مکث و

 یمن فرق یکه قبالً هم بهت گفتم برا یافته و همون طور یهفته م نیهم یتو فتهیب یبگم که هر اتفاق نویا-
اندازه  یتونم صبر کنم به قرآن هر لحظه که ازم دور ینم گهیدکنم، سوگند من  یکنه چون من کار خودمو م ینم
 یم یچششم دور بش یخواد از جلو ینمگذره دلم  یم ریسخت و د یلیخ یلیگذره، زمان خ یسال برام م هی ی

 گم؟ یم یچ یفهم

 :و گرفته نگاهش کردم پکر

 شه؟ یم گهیتو م یعنیاوهوم... اما... -

کنم تا االنشم فقط  یبهت که گفتم من کار خودم و م ستینشه هم مهم ن»اش گفت: یلحن مصمم و جد با
 «.نکردنم یکار ینش تیکه تو اذ نیبه خاطر ا

 .انداخت نیلبم چ یرو یمحو لبخند

 ...اما یتو بگ یباشه هر چ-

 .زد یآشفته ا پلک

 ؟یاما چ-

 !ممکنه نشون بده یسامان بفهمه چه واکنش یوقت یعنی-

 :داد رونیب یو کالفه ا نیسنگ نفس
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ً یدق- به دوست  یسوگند من وقت نیتونه باشه، بب یبراش آسون نم هیقض نیدونم اما مطمئناً قبول کردن ا ینم قا
 رهیپذ یاولش براش سخت باشه اما م دیآره شا زو،یهمه چ دمیبجون خر زویداشتنت اعتر اف کردم، همه چ

 ...میکه بهش بگ نیفقط قبل از ا ره،یبپذ دیبا یعنی

اول  یعنی»دهنش ثابت موند که آب دهنش رو فرو داد و با چرخوندن زبونش، سخت گفت: یهام رو چشم
 «.میکن یرسم زویهمه چ دی... اول بادیبا

 .که زد نگاهش کردم یاز حرف جیگ

 متوجه نشدم؟ هیمنظورت چ-

سوگند اگه  نی... ببدیکه با نیخب منظورم ا»و با حرکت همزمان دست هاش گفت: دیدور دهنش کش یدست
از  یحرف و مخالفت چیه یبرا ییجا گهیکه د میکن یرو رسم هیقض نیقبلش ا دیبا میبکن یکار میمن و تو بخوا

بدترم بشه مخصوصاً  ضاعاو یلیممکنه خ یشه حت یصورت قطعاً مانع م نیا ریطرف سامان نباشه چون در غ
مسموم، اگه  یاالیفکر و خ یتونه شکش رو پر رنگ کنه برا یم که محو شد اما یو شک یبعد از اون شب عروس

 ینم گهیبعدشم که بفهمه د میکار و بکن نیا دیکه سامان نباشه با یپس زمان دهینم یاجازه ا نیبفهمه همچ
 «.براش آسون تره یجور نیبکنه و ا یتونه کار

 .زدم و هاج و واج نگاهش کردم یلبخند یجیگ با

 م؟یاش کن یرسم دیسامان نباشه با یوقت یگ یم یعنی دمینفهم یزیمن چ-

 .دیاش کش یشونیپ یرو یو مشوش دست کالفه

 یبکنه، نم یا گهید یشه و ممکنه فکرا یخراب م زیکنه وگرنه همه چ یکه ما رو قبول م هیجور نیآره فقط ا-
 .خوام سامانو از دست بدم

 :دمیمبهوت پرس یلکنت و حالت با

 تو سرته؟ یاون وقت؟ چ یچ... چه جور-

 «.حاال یفهم یتو بهش فکر نکن بسپرش به من م»گفت: نانیپر اطم یهم فشرد و با پلک یرو یلب

بود سمت کمد لباس هاش  رهنشیپ یکه دستش به دکمه ها یبا گفتن اون حرف از جاش بلند شد و درحال و
 نیبده ا دیطول کش یلیعمه خ شیپ رمیمن م گهیخب د»گفتم: شمیو پر تشو ریرفت که با همون ذهن درگ

 «.یجور

 .امیم گهیکمه د هیدلم منم  زیبرو عز-

 یتو ربدیه یگرفتم. حرف ها شیرو پ نییپا ینرم راه طبقه  ییاتاق خارج شدم و آروم از پله ها با قدم ها از
ً یکردند دق یسرم رژه وار حرکت م خواد بکنه اما حرف هاش برام پر  یکار م یتو سرشه و چ یدونستم چ ینم قا

آشپز خونه  یراحت بود. عمه هنوز هم تو المیخ ییجورا هیبودند و  یظیآرامش بخش و اعتماد غل ینانیاز اطم
مبل  یظرف ها بود. رو ییکه مشغول جا به جا نیمثل ا د؛یرس یبرخورد ظرف و ظروف به گوش م یبود و صدا
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باال کرد  یبه طبقه  یاومد، نگاه رونیب یچا ینیبعد از آشپز خونه با س ی قهینشستم که چند دق ییرایپذ یتو
 :دیز آروم پرسیم یرو ینیو بعد از گذاشتن س

 گفت؟ یشد چ یچ-

 .هم گذاشتم یچشم رو نانیاطم پر

 .رو براش بهانه کردم یراحت خستگ التونیخ-

 .فوت کرد ینفس یآسودگ با

 .استرس گرفتم هویممنون، -

خب عمه جون من »مبل برداشتم و با بلند شدن از جام رو به عمه گفتم: یرو از رو فمیک یااز خوردن چ بعد
 یدرست م زیهمه چ د،ینکن یقدر خود آزار نیا گهیجا شما هم د نیا امیبرم، به مامانم نگفتم که م دیبا گهید

 «.شه

 .زد یمشوش پلک

 ؟یمون ینم یعنی نمیاوهوم، بب-

 .ذاشتمیموندم و تنهاتون نم یم شتونیکار دارم وگرنه حتماً پ-

 یکه خطوط مشک یزرشک نهیبا زم یرهنیاومد. پ نییهم از پله ها پا ربدیدوشم جا به جا کردم که ه یرو رو فمیک
 نیشلوار ج یرو تو اشیاومد. گوش یاندازه هم بهش م یرو پر کرده بودند به تن داشت و ب نهیرنگ اون زم

ِ یر ریرنگش جا داد و زنج یمشک گردنش  یتو نهیآ یجلو ستادنیرو با ا دکه دور گردنش انداخته بو یپر برق ز
محو تماشاش بودم، در  یرگیرو با خ یا قهیکننده شده بود و چند دق رهیمرتب کرد و به سمتمون اومد؛ واقعاً خ

انگار باز هم زد که آب دهنم رو فرو دادم و نگاه گرفتم. عمه که  یلبخند طنتیاومد با ش یتر م کیکه نزد یحال
سوگند جان کاش »شده بود آب دهنش رو مضطرب قورت داد و رو به من گفت: ذبکم مع هی ربدیه یجلو

 «.یموند یم شتریب

 :جواب دادم یعمه کامالً به خودم اومدم و با لبخند یصدا با

 .ممنون عمه جون-

 :دیهم پرس ربدیکه ه دمیکه رد و بدل شد صورتش رو بوس یاز تعارف بعد

 ؟یریم یدار-

 .گهیآره تا شب نشده برم د-

 رمیرسونمت چون منم دارم م یخب بذار م»جمع و جورش از خنده گفت: یو با لب ها دیابروش باال پر یتا
 «.رونیب

 «.رسونتت یم ربدیه هیآره فکر خوب»گفت: دییهم در تأ عمه
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باز  ربدیزبون چرخوندم که ه یالک یکم به تعارف ها هیهول شده بودم و  یحساب ربدیه یعمه از رفتار ها یجلو
 «.رسونمت یم گهیقدر تعارف نکن د نیا»کرد و گفت: یاش بدجنس انهیموز یبا لبخند ها

خب  یلیخ»کنم در جواب گفتم: یکم هم تالف هیو  میکه زود تر بر نیا یبراش اومدم و برا یزیر یو ابرو چشم
 «.ستیبه آژانس ن یازین گهیقبول پس د یکن یحاال که اصرار م

 «.ندارم یمن اصرار  یخب اگه با آژانس راحت تر»کرد خنده اش رو کنترل کنه گفت: یم یکه سع یدرحال

 .پر تشر به روش زد یلبخند عمه

 !یگ یم یمعلوم هست چ ربدیاِ ه-

 .کنم بابا یم یشوخ-

 :در ادامه رو به من کرد و

 .امیخب برو تا منم ب یلیخ-

داده بودم  هیتک نیاومدم. به ماش رونیکردن با عمه از خونه ب یخدا حافظ کردم و بعد از یحرص بهش نگاه با
 .باالخره اومد قهیکه بعد از چند دق

 «!ینبود یقدر تعارف نیتو که ا»و گفت: دیخند یکرد با بدجنس یکه بهم نگاه م یدرحال

 .براش کج کردم یو دهن لب

بغلت و با ذوق و  دمیپر یعمه م یجلو ینکنه انتظار داشت هی! چیکن یمسخره ام م یچه طور نیواقعاً که بب-
 !کردم یشوق قبول م

 «.نهیاصالً اصلشم هم یآره موافقم، بغلو خوب اومد»لبش گفت: دنیبا به دندون کش دیهم خند باز

 !یبانمک یلیخ-

 .اشاره داد نیزد و به ماش یچشمک

 .سوار شو-

 نیکرد، عطرش ماش یم یراه افتاد. ساکت بود و رانندگ یا قهیرو زد که سوار شدم و بعد از دق نیقفل ماش و
اش  یوجودم رخنه کرده بود. حواسش به رانندگ یسراسر آرامش تو یپر کرده بود که حس یظیرو به طور غل

زدم  یپلک هم نم یدش زدم، حتید بیبا اون سر و شکل جذاب و دلفر یبود و از فرصت استفاده کردم و حساب
 .کرد یزیر یکردنم خنده  ریلحظه به طرفم برگشت و با غافلگ هیش بود که و غرق نگاه کردن

قدردان زحمات شما  دینکنه اصالح کردم صورتم بد شده هان؟ البته که با هیچ یکن ینگام م یطور نیچرا ا-
 !باشم خانم شلغم

 یلی... نه اتفاقاً خن»گفتم: ارهیکرد به روم ن یم یخجالت از رو شدن دستم براش که سع یاز خنده و کم بعد
 «.هم خوبه
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 «!تو یباز که سرخ شد»گفت: ثانهیخب یکرد و با لبخند ینگاه

شدم.  یسرخ م یزدگ جانیاوقات خود به خود و با ه یکه خجالتم نسبت به قبل کم تر شده بود اما گاه نیا با
 .ابرو هام انداختم نیب یاخم

 ؟یگدام مسخره ام کن ادیخوشت م هیچ یکن یم نیاِ تو چرا همچ-

کنم  تتیاذ کمیدلم فقط خواستم  زینه عز»که چشمش به رو به رو بود گفت: یدر حال یا انهیلحن دلجو با
 «.نیهم

ِ یام جفت کردم که ب نهیس یهام رو قهر آلود رو دست بود و  یگاردم فقط به خاطر رفتنش به اون مهمون شر
 .کنم یکه حرصم رو خال نیا یبودم برا یدنبال بهونه ا

 .یاریحرص منو در ب یکارته! فقط بلد شهیهم-

سر  دیکه امروز اصالً نبا دمیفهم نویا هیچ یدون یم»شده بود با باال انداختن ابرو هاش گفت: تمیعصبان متوجه
 «!یچپ بلند شد یبه سر تو بذارم چون انگار امروز از دنده 

 .نکن یقدر منو عصب نیا گهیخوبه پس د-

هم با هات ندارم تو هم راحت  یکنم کار یو م میباشه من رانندگ»گفت: یشد و پوز خند یم الیخ یمگه ب ماا
 «!زل بزن به من، واال

 .دیاش انداخت و خند یشونیبه پ ینیو چهره پر حرصم بهش نگاه کردم که چ تیاون حرف با عصبان با

 .کنم یم تتیاذ یوقت دهیم یفیچه ک یدون یآخ که نم-

 :حرص لب زدم پر

 !رو باز خراب کنما یوقت براشون گذاشت ینکن اون موهاتو که کل یکار هی ربدیه نیبب-

 .شدن زد میبه نشونه تسل یلبخند

 خونه؟ یریم نمیباشد بابا آروم، بب-

 .گفتم که آره-

 ؟یفردا هم کالس دار-

 چه طور؟ نایصبح ساعت هفت و ا-

 «.بالت که برسونمتدن امیخودم م»گفت: ینگاه میانداختن ن با

 «!ها یاما اون موقع به قول خودت فکر کنم با شلوارک تو رختخوابت باش»تمسخر گفتم: با

 .داد رونیب ینفس یمسخرگ با
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 !گهیچه کنم مجبور م د-

 .ابروم رو باال دادم یتا

 محبور! چرا اون وقت؟-

 «.گهیشما از واجباته سوگند خانوم، مجبورم د ارتیچون ز»گفت: یکرد و با لحن قشنگ یسؤالم نگاه جذاب نیا با

 لویذوق مرگ شده بودم، انگار که داشتن ک یکه چه قدر از اون لحن حرف زدنش خوشم اومده بود و حساب یوا
 .بدنم رو گرفته بود یاش تک تک سلول ها ینیریکردن و ش یقند تو دلم آب م لویک

جشنتون تا  نیخب حاال ا»گرفتن گفتم: افهیباشم باز با قکردم ذوقم رو کنترل کنم و آروم  یم یکه سع یطور
 «ادامه داره؟ یک

گفت:  یجد یداد و با لحن نییرو سرد کرده بود پا نیداخل ماش یرو که تا نصفه باز بود و هوا نیماش شهیش
 «نرم؟ هان؟ یخوا یاصالً م»

 .شونه باال پروندم یبا پلک نازک کردن ستیکه انگار اصالً برام مهم ن یطور

 .راحت باش ستمیخودخواه و حسود ن ی! فقط سؤال کردم چون من اصالً از اون دختراینه چرا نر-

 .دیتمسخر خند با

 !یستین یکه دختر حسود-

 «.گهید ستمیخب ن»و لجوج گفتم: سرتق

 یفرق م شیآره اما اون قض»گفتم: یکم از روم کم کنم و با پلک خوابوندن پر حرص هی یعنیبهم کرد که  ینگاه
 «.گهید ستیکه هست، دست خودم ن ینیکار کنم هم یکنه، اصالً چ

 .کردم یمکث

که تو رو از االن  ستمیحدم خودخواده ن نیتا ا گهیحال د نینسبت بهت دارم اما با ا یبیعج کتهیخب حس مال-
 !قدر محدود کنم نیا

 .تکون داد یسر

 .هم دوست دارم سوگند خانوم یلیخ تویخودخواه نیندارم و ا یاعتراض چیاما من ه-

 .یرو کنار بذار هیخواد به خاطر من بق یدلم نم یطور! ول نیکه ا-

پس بهتره »براش ضعف رفت، حواله چشم هام کرد و گفت: یو جذاب که اون لحظه دلم حساب حیمل یلبخند
ه همه رو کنار گذاشتم و خودم و فقط به تو محدود وقته ک یلیکار و کردم، خ نیوقته ا یلیبهت بگم که من خ

 «.کردم

 .مندانه لبخند زدم تیرضا
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 .ندارم یاعتراض گهیخب پس منم د-

 «.یداشته باش میتون ینم»که پر مدعا گفت: دمیخند و

کوتاه رو تا  ریداشتم و سرمست بودم که اون مس یشدم، اون قدر حال خوب ادهیپ ربدیه نیاز ماش ابونیخ سر
رو  دیکردم. کل یهفت و هشت ساله ط یکنون و با ذوق و شوق مثل دختر بچه ها یل یخونه ل یجلو دنیرس
 .تند باال رفتم ندکردم پله ها رو ت یلب زمزمه م ریرو ز یکه آهنگ یدر انداختم و در حال یتو

اسپرتِ  یبند کفش هاو قبل ورودم به خونه  عیسر یلیزده بودم و با باال اوردن پام خ هیتک واریرو به د دستم
باره قطع  کیپهن رو به روم قرار گرفت. زمزمه ام  یکه داخل رفتم مامان با لبخند نیرنگم رو باز کردم. هم دیسف

 رید»گفت: نیدلنش یبهم گفت و در ادامه با لبخند یدیکوک به مامان سالم دادم. خسته نباش یفیشد و با ک
 «؟یاومد

 .رو از دور گردنم با خم کردن سرم در اوردم فمیک بند

 ومده؟یبابا ن دییتنها ن،یکرد یکار م یچ نمیهم به عمه گلرخ زدم بب یسر هی-

که  ییرایبغل گرفتن دست هاش با سر به سمت پذ یلب هاش بود و با تو یرو یقیلبخند مرموز و عم همچنان
 .نداشتم، اشاره داد دیبهش د یلیخ

 .میمهمون دار ایب-

 :دمیو کنجکاو پرس متعجب

 ه؟یک-

 «.یفهم یخودت م ایب»سالن گفت: ینگفت با رفتنش تو یزیچ اما

چشم هام  یلحظه ا یرفتم. برا ییرایکردم و به سمت سالن پذ زونیآو یجا کفش رهیپالتوم رو به گ عیسر یلیخ
که کم کم لب هام رو  یخندجا خورده بودم، با حالت شوکه و لب دنشیاز د یمبلِ رو به رو ثابت شد. حساب یرو

 !کردم؛ بهاره اومده بود یکرد نگاهش م یاز هم باز م

به  یاشک یاز جاش بلند شد و هر دو با چشم ها عیسر دنمیکه چه قدر دلم براش تنگ شده بود، با د یوا
که باالخره ازم جدا  میهمون حالت بود یرو تو قهی. چند دقمیرو بغلم کرد گهیو محکم هم د میسمتم هم رفت
 .دنکر  هیرنگش شروع کرد به غر زدن و گال یقهوه ا یابرو ها نیب یشد و با اخم

 یمکث و فرصت حرف زدن به من، مدام از سفر ها یبدون لحظه ا م،یاتاقم با بهاره گرم حرف زدن بود یتو
که  یهر سفر یو تووسط ها هم عکس هاشون ر نیگفت، ا یکه کرده بودند م ییخودش و مسعود و کار ها

 .داد یرفته بودن بهم نشون م

 یکم هیکامل شده بود. از قبل هم خوشگل تر و شاداب تر شده بود البته  یبهاره حساب دنیام با د یخوشحال
گرفتم که نگاه  یپوست م وهیکنار مسعود خوشحال اند. براش م یهم چاق شده بود، معلوم بود که حساب

خواستم ازت بپرسم اما تا  یم یزیچ هی یراست»افتاده باشه گفت: ادشی یزیر چکه انگا یکرد و طور یکنجکاو
 «.رفت ادمی هوی دمتید
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 یشکل و آروم پوست م یرو با چاقو، نوار یسرخ بیپا هام گذاشته بودم و س یرو رو وهیکه بشقاب م یحال در
 .کردم ینگاه میگرفتم، ن

 ؟یجانم چ-

 .تکون داد یدستش بود سر یکه تو یبیس کهیآب دار به ت یچرخوند و با گاز یو دهن لب

رنگ  یمشک نیماش هیاز  دمینه که د ای یاومد نمیخواستم بب یم دم،یکردم د یاز تراس که نگاه م یعنی... زهیچ-
 بود؟ یک نم،یبود درست نتونستم بب ادیفاصله ز ،یشد ادهیپ

 :دیپرس یدر ادامه با چشمک و

 دونم هان؟ یو من نم هینکنه خبر نمیبب-

که سرش قرار داشت  یبیس کهیدستم و ت یتو یکه چاقو یپر استرس در حال یگرد شده و لحن یچشم ها با
 «د؟یاونم د یمامانم چ نمیب... بب»هوا مونده بود، گفتم: یتو

 .باال انداخت یکم تعجب کرده بود شونه ا هیکه  بهاره

 گهیبود؟ سوگند بگو د یک یکنم، خب نگفت رتیخواستم غافلگ یم نه گفتم که منتظر تو بودم، زنگ نزدم چون-
 .یمردم از فضول

 :گفتن، آروم لب هام رو تکون دادم یو بعد از لحظه مردد بودن برا دمیدندون کش ریلبم رو ز گوشه

 .بود ربدیخب ه-

 ی، گازتشک تخت یبه خودش رو یکه زده بودم گشاد شده بود و با تکون یاز حرف یچشمش حساب مردمک
 .دهن باز کرد یو ناباور جانیدستش زد و با ه یتو بیس کهیمجدد به ت

 هان؟ گهی! پسر عمه ات دربدیه-

اوهوم، »هم فشردم و معنا دار گفتم: یرو یکردنشون لب زیر زیبردم و با ر وهیم یپوست ها نیرو ب زینوک ت یچاقو
 «.نیقبالً که با هم آشنا شد

... البته همون یعنیسوگند  یوا»بود گفت: بیهم عج یکه برام کم یا یو ذوق زدگ جانیکه زدم با ه یحرف با
 «!یبار نرفت ریاما تو که اصالً ز ادیکه اومده بودم باغ بهت گفتم که ازش خوشت م یروز

 .کرد نییپوز خند سرش رو باال و پا با

 ؟ینگفت یزیه من چبدجنس خانم پس چرا ب یزده شده، ا نتونیب ییجرقه ها هیطور پس  نیکه ا-

 .بشقاب بودم یتو یشده  کهیت یبا پوست ها یمشغول باز همچنان

 .گهیو نشد د یبود تیعروس رینبود که بگم بعدشم که تو درگ طشیخب... خب شرا-

 .زانوش قرار داد یقهر آلود دست هاش رو رو یخوابوندن پلک با
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 !شد؟ یاصالً چ ؟یچه طور نمیبگو بب یکن فیخواد برام تعر یکه ازت دلخورم اما دلم م نیبا ا-

و دقت  جانیکردم. با ه فیبراش تعر یو با اصرار بهاره ماجرا رو باتازه کردن نفس دمیتخت به سمتش چرخ یرو
 ربدیمن و ه بیپر فراز و نش یماجرا دنیاز شن فیخف یکرد که اون وسط ها گاهاً بغض یبه حرف هام گوش م

لرزوند. بعد از تمام شدن حرف  یرو م دشیگِرد و سف یچونه  م،یکه پشت سر گذرونده بود یتلخ یو روز ها
 .از لپم کرد یبغلش ماچ محکم یتو دنمینگاهم داد و با کش لیتحو یضیهام لبخند عر

 هیکه قض دوارمیدلم، ام زیبرات خوشحال شدم عز یلیکرد اما خ تمیکم اذ هیهاش  یکه تلخ نیسوگند با ا یوا-
 .دینیراحت تر همو بب دیزود حل بشه و بتون یلیانم خسام

 .با فشردن دستش زدم یلبخند

 ؟یبرگشت یک یخب نگفت زم،یممنون عز-

 .میکن یاون جا زندگ گهیو د میریاقامت بگ میخوا یچون م میاما بازم قراره برگرد میشه اومد یم یدو روز-

 «واقعاً؟»که زد گفتم: یتعجب از حرف پر

آره، آخه مسعود »متأثر گفت: ینفس دنیچشمش رو خاروند و با کش یبلند و قرمز رنگش گوشه  یناخن ها با
ساختمون از  یداخل نیزایو د یقراره با شوهرِ عمه بزرگم کار خودش و راه بندازه و اون جا مشغول شه، طراح

 «.زایجور چ نیا

 :دمیملول پرس یو لحن یناراحت با

 شه؟یهم یبرا یعنی-

 .کرد دییتأ نییکش اومده به سمت پا یهم رفته بود و با لب و لوچه ا یهره اش توچ یناراحت از

 یدونم، برا یشه م یدلم تنگ م یلیاما خ میریو م میایم یعنیجان  نیا نایکه بابا ا یدون یخب م یول گهیآره د-
 .مامان و بابا... تو

 .باز هم بغلم کرد و

 .امیحتماً ب تیعروس یواسه  دمیشه سوگند اما قول م یدلم برات تنگ م یلیخ-

 .برام دور از باور بود یلیاون حرفش خ دیدونم شا یلحظه خنده ام گرفت نم هیکه زد  یحرف با

 !یعروس-

 «!نیکن یم ییکارا هی نیدار یزدم مگه خودت نگفت یحرف خنده دار»گفت: کشیکرد و با نگاه بار یکمون ییابرو

 .ام خارج شد نهیو مغموم از س میمال نفس

 .زایچ نیآره اما حاال کوتا ا-

 .بازوم نوازشگر حرکت کرد یرو دستش
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 زیرو نخور همه چ یزیغصه چ یدیبهم م یخوب یهم خبرا یکه مطمئنم به زود فتهیزود اتفاق ب یلیخ دوارمیام-
 .شه یدرست م

حرف زدن به ساعت نقره  یهم گذاشتم. بعد از گذشت دو ساعت و کل یرو ینگاهش کردم و پلک قدرشناسانه
بدجور چونه ام  ننیساعتو بب یوا»ستاره شکل داشت، نگاه کرد و گفت: یزیکه آو کشیرنگ و صفحه کوچ یا

 «.یبرم سوگند دیبا گهیگرم شد، د

 «.مینیبب میفکر نکنم حاال حاال هم و بتون یجور که تو گفت نیبمون، واال ا شتریاِ کجا خب ب»گفتم: معترض

 یآره ول»تخت گفت: یخز دارش بود برداشت و با بلند شدنش از رو یکش رو که هم رنگ پالتوچر  یِ صورت فیک
 «.هم خوبه یلیخ میکن یصحبت م یریزنم، اصالً تصو یخب زنگ م

 .ست گهید زیچ هی دنتید کیآره اما از نزد-

 .زد ینیو لبخند غمگ دیبازوم کش یرو یاون حرف دست با

اشک  گهینشد و با بغل کردن هم د میبغضمون رو فرو بد میکرد یم یبدرقه کردنش هر دو هر چه قدر سع موقع
مامان هم متأثر شده  یحت میاز هم جدا شد یبه سخت ییجورا هیبه غم نشسته مون راه گرفت و  یاز چشم ها

دلم نشست و پکر شدم.  یوت یرخوشحالم کرده بود اما موقع رفتنش غم بدجو یکه اومدنش حساب نیبود. با ا
 .برام سخت بود یتونستم هضم کنم و باورش کم ینم شهیهم یهنوز هم رفتنش رو برا

اومدن از اون حال و هوا به کتاب هام پناه بردم. شام رو کنار  رونیب یتو خودم بودم و برا یاز رفتن بهاره کم بعد
منظور  نیآزمون فردا خودم رو آماده کنم. به ا یتا براطور سامان خوردم و به اتاقم برگشتم  نیبابا و مامان و هم

 .خودم رو خسته کردم ناچاراً به رختخوابم رفتم یلیبود خ دبودم و با تذکر مامان که معتق داریوقت ب ریتا د

*** 

کفش هام از  عیسر دنیرو که مامان برام گرفته بود گاز زدم و با پوش ییگردو ر،ینون و پن یلقمه  یهولک هول
که شب  ینازکِ برف نرم هیال یمنتظرم بود و با سرعت دادن به پا هام رو ابونیسر خ ربدیرفتم. ه نییپله ها پا

 یزده  خیخشک و  یشاخه ها ،یدینازک و سف ربا تو روادهیپ یکاجِ تو یرفتم. درخت ها نیزده بود سمت ماش
شکستند. هوا  یخودشون م یکوت سرد صبح رو با صداکه س ییشون رو پوشونده بودند و تک و توک پرنده ها

دست هام  یاستخون سوز تو یاز سرما یزده بود، با دندون قروچه ا خی یام حساب ینیواقعاً سرد بود و نوک ب
گرم  نیداخل ماش یرو باز کردم و سوار شدم. هوا نیدر ماش عیسر یلیخ گهید مبه دنشونیکردم و با مال "ها"

کردم  یداد و کم کم حس م یصورتم نوازشگر حرکت م یرو تو یگرم و پر حرارت یهوا یشیگرما ستمیبود و س
سالمم  اببود جو افهیتو ق یکه حساب یگره خورده و در حال یسالم کردم که با ابروها ربدیباز شده. رو به ه خمی

نگاه  یبعد از لحظه ا پا، به طرفش برگشتم، یرو فمیرو داد. از اون برخوردش تعجب کرده بودم و با گذاشتن ک
 :دمیکردن پرسشگرانه پرس

 ربد؟یشده ه یزیچ-

رو گفت. شونه ام با حالت تعجبم باال  «یانه»که نگاهم کنه خشک نیبا همون اخم و چهره عبوسش بدون ا و
 .دیپر
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 ؟یچ یعنیگرفتنا  افهیق نیپس ا-

 میمال یو لبخند یبا لحن شوخ نیداخل ماش یحاکم به فضا نیسبک کردن اون جو سنگ یدر ادامه برا و
 «؟یشد یعصب یاز خواب نازت زد یزود نیکه صبح به ا نینکنه به خاطر ا هیچ»گفتم:

 «.در بازه درست ببندش»اش گفت: یبه رو به رو و لحن جد یرگیخ با

 یزیچ هیاوردم و انگار واقعاً  یرو روشن کرد و حرکت کرد. واقعاً از اون رفتارش سردر نم نیبا اون حرف ماش و
 !اش شده بود

 یچ یشه بگ یم»هم رفته بود و با تر کردن لب هام رو بهش گفتم: یام تو افهیاون همه اخم تخمش، ق از
 «شده؟

و کالفه از اون برخوردش باز صداش  دمیکش شیراه حرف زدن رو پ یشتریو با سماجت ب دمینشن یجواب اما
 .کردم

 ربد؟یه گهید هیکارا چ نیبزن، اخب حرف  یچ یعنی یرفتارا نیبا توام ها! ا-

 :حرص ادامه دادم پر

 .بهتر بود یلیرفتم خ یاصالً اشتباه کردم که سوار شدم خودم م-

لبش  یدندون رو رو یسراسر جد یرو بالفاصله نگه داشت. به سمتم برگشت و با چهره ا نیاون حرفم ماش با
 .و دستش رو ستم دراز کرد دیکش

 .بده تویگوش قهیفقط چند دق ست،ین یزیچ-

 :دمیتعجب پرس پر

 من؟ یِ گوش-

 .آره زود باش-

اوردم و به  رونیکوله ام ب بیج یام رو از تو یگوش یاز رفتارش نداشتم و بعد از نگاه جاخورده ا یدرک همچنان
 :دیپرس یبه گوش یرگیبه صفحه قفل شده اش با خ یرو از دستم گرفت و با نگاه یسمتش گرفتم. گوش

 پسوردش؟-

 :لب زدم جیو گ مسردرگ

 .تولد سامان خیتار-

کردن نگاهش چشم به صفحه اش دوخت  زیجست و جو و ر یبود و بعد از کم یام دنبال چ یدونم تو گوش ینم
 یاون گوش یاصالً تو هیچ هیقض یبگ یخوا ینم ربدیاوف ه»گفتم: یکه باالخره بعد از اون همه سکوت با کالفگ

 «؟یگرد یم یدنبال چ
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 :با حرص زمزمه کرد ختهیآم یتیکرد با عصبان ینگاه م یکه به صفحه گوش یحال در

 .یعوض ی کهیمرد-

 :دمیپرس یاز کف دادم و شاک طاقت

 شه بدونم؟ یم یگ یم ویک-

 «!یدون یتونم یعنی»رو باز سمتم گرفت و با نگاه پر غضبش گفت: یاون سؤالم گوش با

 .خبر از همه جا نگاهش کردم یب

 و؟یخب آخه چ-

 :حرص لب زد پر

 .گمیم تونویگرام یپسرخاله -

 ریاونم ز تیمیهمه صم نیا»زد با نگاه کردن به رو به رو گفت: یبا خودش حرف م تیکه با عصبان یدر حال و
 «!فهمم یاون همه آدم رو واقعاً نم یجلو ،یاون پست کوفت

 .دیام با تعجب باال پر شونه

 کدوم پست؟-

صفحه اش سر  یرو ازش گرفتم که چشمم رو یتم گرفته بود، اشاره داد. گوشام که سم یکرد و به گوش نگاهم
که رضا  ینظرات چشمم به نظر نیصفحه ام گذاشته بودم و ب یتو ربدینبود ه یبود که تو یخورد؛ همون شعر

 :گذاشته بود افتاد که برام نوشته بود

 «.رینظ یبود سوگند جان ب بایز یلیبه خ به»

 !چند تا هم شکلک قلب و

 «.گهینظرشو گفته د هیمن چ ریخب تقص»دهنم رو فرو دادم و حق به جانب گفتم: آب

 :دیغر یسمتم برگشت و عصب به

 .امبل ی کهیغلط کرده مرد-

 کهیمرد باستیبود سوگند جان، عمت ز بایبه به چه قدر ز»گفت: یو حرص ادا در م تیکه با عصبان یدر حال و
 « ...ی

 نییام و باال و پا یبه صفحه گوش یخورد. متعجب و ناباور بعد از نگاه یعصب یدادن نفس رونیحرفش رو با ب و
 .ناباور چشم دوختم ییبا چشم ها ربدیپست، رو به ه ریکردن نظرات ز

 !آره؟ یپونصد کامنتا رو خوند نیتو تمام ا یعنی-
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 .خشم به سمتم برگشت پر

 هست؟ یآره حرف-

آخه...  یا وونهیتو واقعاً د»گفتم: رتیو نا آروم خنده ام گرفته و با ح نیاون جو سنگ ونهیم یلحظه ا یبرا یحت
 «!ه؟یکارا چ نیاصالً منظورت از ا نمیبب

 یچیه نیاصالً ا»گفت: یتو همش با زرنگ یمِن مِن کردن با همون اخم ها یسؤالم جا خورده بود و بعد از کم از
 تیمیهمه احساس صم نیکه ا یدیقدر بهش رو م نیهان چرا ا نیداده چ رکتیدا یکه تو یامیپس اون همه پ

 «کنه؟

 .خبر شونه باال اخداختم یب یاز تعلل بعد

 یشعر گذاشتم که اونم واسه  هیبعد مدتها  ستمیفضا ها ن نیاهل ا یلیچون خ دمیبه جون خودت من ند-
 .به خدا نیهم یجا نبود نیبود که تو ا یزمان

در کنترل خشمش داشت با حلقه کردن محکم انگشت هاش دور فرمون  یکه سع یپلک زد و در حال یعصب
 یشماره  دیو چه قدر ازش متنفرم اصالً چرا با ادیآدم بدم م نیمن چه قدر از ا یدون یسوگند تو که م»گفت:

 «!تو رو داشته باشه؟

 .ابرو هام انداختم نیب میمال ینیکه خودم رو تبرئه کنم چ یلحن با

 ه؟یمن چ ریخب االن تقص-

 .هم قرارداد یرو دندون

 مهیقدر لحنش صم نیصدات بزنه! چرا ا کیبه اسم کوچ دیچرا با یدید اماشویداده اصالً پ امیغلط کرده به تو پ-
 ؟یچ یعنی نایزنن؟ ا یهمش از تو حرف م نایمامانش ا گهیکه م یچ یعنیهان؟ 

 .دیرمون کوبف یبا حرص دستش رو رو و

 .دمیلبم رو داخل دهنم کش یو دلخور تا ریمتح

داده اما من که جوابش و ندادم اصالً  امیآره پ ؟یکن یقدر بزرگش م نیفهمم چرا ا یتو زده به سرت، من نم-
 کارت کرده؟ یمگه چ ادیآدم بدت م نیقدر از ا نیچرا ا

 یسوگند اخالق سِگ منو م»بست سرش رو باال گرفت و گفت: یچشم هاش رو م تیعصبان یاز رو کهیدرحال
 «!؟یکن یدفاع م یآدم دار نیاز ا یجور نیباز ا یدون

 !ادیچرا ازش بدت م ه؟یگم مشکلت باهاش چ یفقط م یچه دفاع-

 «.ینیب ینم نمیب یرو که من م یزیچون تو چ»لبش گفت: یعصب دنییو بعد از جو دیسمتم چرخ به

 .بگو بدونم خب-
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پس لطفاً منو برسون  یگ یحاال که نم»دلخور درجواب گفتم: یگرفتن و لحن افهیآلود بهم نگاه کرد که با ق خشم
 «.شه یم رمیچون داره د

 .دیخند یعصب

 .کن یلجباز یطور نیباهات حرف بزنم هم امیخوبه هردفعه که م-

 !یستیخبر ندارم اما تو ول کن ماجرا ن یزیگم که من از چ یخب دارم م-

 یعصب یکاف ینگو به اندازه  یزیچ گهید»سرد و خشمناک گفت: یبا لحن نیازم گرفت و با روشن کردن ماش نگاه
 «.هستم

قسم »چهره ناراحت و لحن خشکش رو نداشتم و ملتمس صداش زدم و با جمع کردن لب هام گفتم: دنید طاقت
 «کار کنم االن هان؟ یدونستم، خب چ یجون خودتو خوردم واقعاً نم

 .داد رونیب یو عصب قیعم نفس

 .یکوفت من کن زویبشنوم، تو عادتت همه چ یا گهید زیخوام چ یساکت شو نم گهیسوگند د-

هم حق با اون  ییجورا هیکردم  یام رو نگاه م یدادم، گوش هیام تک یگرفته به صندل یبعد از اون حرف با حال و
 !شده بود یمیاون همه با من صم یبودن اصالً خودمم متوجه نبودم که، ک یحرص دار یها امیبود واقعاً پ

شد. در طول  یم یو اون همه عصبان زدیحرف ها رو م نیهم دیشا دید یها رو م امیپ نیهم ا یا گهید هرکس
تونستم کلمه  ینم یبود که حت یکردم. اون قدر عصب یرو نگاه م رونیب زونیآو یراه ساکت بودم و با لبو لوچه 

 :دیاده شم که بدون نگاه کردن پرسیخواستم پ یرو برداشتم و م فمیآموزشگاه توقف کرد. ک یبگم. جلو یا

 شه؟ یساعت چند تموم م-

 :جواب دادم ریبه ز سر

 .رمیخونه نم گهیعصرم دوباره کالس دارم د-

 .دنبالت امیم-

 .رمیخودم م ستیالزم ن-

برام  یتشربارش جز قبول کردن راه یهمش نگاهم کرد که با اون نگاه هاتو  یاون حرف با همون اخم ها با
 .نذاشته بودند

 .شه یساعت پنج تموم م-

 .اش جوابم رو داد یاسمش رو صدا زدم که با اخم و همون چهره جد یبهش کردم و با لحن آروم ینگاه و

 جانم؟-
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 یلبخند یلحظه ا یداد و برا یکه دوستش داشتم م یکلمه ا نیهم جوابم رو با قشنگ تر تشیعصبان یتو یحت
 «.گهینکن د یجور نیدونستم، لطفاً ا ی... من واقعاً نمزهیچ»لب هام نشست. منتظر بود که گفتم: یرو میمال

 .رو به رو ی رهیازم رد شد و خ نگاهش

 ؟یندار یکار-

 .رو زنزمه کردم یدلخور و ناراحت نه ا یبا لحن و

 .دنبال تو امیبعدشم م رونیب میریچه ها مو ب یناهار با مرتض-

که بر  نینرفته بودم که از پشت سر صدام زد. هم شتریب یشدم چند قدم ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش فمیک
ام رو به  یدستش ب کمرش بود گوش هیکه  یگشتم رو به روم قرار گرفت. پرسشگرانه نگاهش کردم؛ درحال

 .سمتم گرفت

 .بود یصندل یرو-

از  ییسرکشش که هنوز هم رگه ها یبود و با نگاه ها ستادهیرو با نگاه پر بغضم ازش گرفتم. همچنان ا یگوش
 کی شیخواست بغلش کنم و همه عصبان یکرد؛ چه قدر که دلم م یشد، نگاهم م یم دهیتوشون د تیعصبان

 یکم با لب هاش باز هید چرخونده و روش رو ازم برگردونده بو یکه سرش رو به طرف یباره تموم بشه. درحال
 دشیچیبچه دور دهنم پ هیکرد و بعد از اون شال گردنش رو از دور گردنش در اورد و دور گردنم انداخت، مثل 

لباس  یدرست و حساب رونیب یایهواسرده م»که نگاهش رو ازم گرفته بود گفت: یدرحال یو با همون لحن جد
 «.بپوش

سرخ شده ام از سرما رفت؛ آروم انگشت هام رو  یکم یبه سر تا پام نگاهش سمت انگشت ها یبعد از نگاه و
 .لمس کرد

 .زده خیدستاتم که -

آروم  یگرمش گرفت و فشار یدست ها یدستم رو تو یا قهیکردم، چند دق یبچه گربه بغ کرده نگاهش م مثل
اون سرما به پوست  یرم و بخار مانندش توگ یدور تند افتاد، نفس ها یباره رو کیبه دستم داد که نفسم 

 یکرد و سرد ینم تمیاذ یلیخبودند هر چند که اون لحظه اون سرما  دهیبخش یچروک شده از سرمام حرم و گرم
حال چه قدر با اون کار هاش  نیکرده بود با ا شونمیپر شتریباره قلبم شده بود، ب کیزدن  خیلحنش که باعث 

 یلیخ»زدم باز واسم گارد گرفت و اخمو گفت: یاراد ریغ یکه لبخند نیکرد و هم یعاشق خودش م شتریمن رو ب
 «.گهیخب برو د

و سمت ساختمون آموزشگاه  دمیزده و سفت کوب خی نِ یزم یرو ییبرگشت. بغض کرده و پا نشیبه طرف ماش و
 .رفتم

رو جمع کردم و از ساختمون  لمیتمام، وسا یو کوفتگ یبعد از گذشت چند ساعت کالسِ فشرده با خستگ باالخره
بودم و هنوز  ربدیمنتظر ه ابونیکردم، کنار خ یزدم. به ساعت صفحه بزرگ و اسپرتم نگاه م رونیآموزشگاه ب

شدم. شال گردنش رو که دور گردنم  سوارکه باالخره اومد و  دمیرو انتظار کش یا قهیبود. پنج دق ومدهیهم ن
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جوابم  یجد ینشستم و آروم سالم کردم که با لحن یصندل یرو خی. سعقب گذاشتم یصندل یبود باز کردم و رو
برخورد  یجور نیحاال که قراره ا دمیفهم یاومد اصالً نم یرو داد و بعدش هم حرکت کرد. هنوز هم قهر به نظر م

 !اومده؟ مکنه و قهر باشه چرا دنبال

و  تیعصبان یحاکم بود، از رو نیماش یتو ینیسنگ یزد و چه قدر که فضا یبودم و اون هم حرف نم ساکت
کردم و باالخره بعد از اون همه سکوت آزار  یمرتب لب هام رو تر م شیتوجه یحرص به خاطر اون سکوت و ب

 .کرد ینگاه میدهنده ن

 ؟یخور یم یزیچ-

 .رو از دهنم خارج کردم یدرهم نه ا یا افهیام چسبوندم و با ق نهیس یرو رو فمیک

 هوم؟ م؟یبخور یزیچ هیو  مینیبش ییجا هی میبر میتون یاگه گشنته م-

 «.ستینه ممنون گشنم ن»گفتم: یبا لجباز ر،یتو هم و دلگ یا افهیگرسنه بودم اما با ق یکه حساب نیا با

 !؟یکن یباهام لج م یدار-

 .رینخ-

 .اش خارج شد نهیاز س یکالفه ا نفس

 .بچه نشو ادا،یادا و اطوارات خوشم نم نیسوگند اصالً از ا-

 «!بگم گرسنمه دیحتماً با هیچ»سمتش برگشتم و با حرص گفتم: به

 نیتوقف کرد و از ماش یفسفود هی کیکم جلوتر نزد هیشد و  رهیتکون داد و به رو به رو خ یسر تیعصبان با
 .برگشت مونادیو ل چینگذشت که با دو تا ساندو یلیشد. خ ادهیپ

 «.ریبگ»تر شده بود گفت: میکه نسبت به قبل مال یرو به طرفم گرفت و با لحن چیساندو

 .صورتش براق شدم یو تخس تر از قبل تو لجوج

 .ستمیخورم گرسنه ن یگفتم که نم-

در کنترل کردنش داشت لب هاش رو تر کرد  یکه سع یتیکه دستش رو به سمتم گرفته بود با عصبان یحال در
 یگر یو از دستم م نیا دهینکش یبعد ی هیگند به ثانسو»پر خط و نشون گفت: یمحکم و لحن یو با پلک زدن

 «...وگرنه

 .حرفش رو قطع کردم یعصب

 هان؟ یوگرنه چ-

 «.یدیهم نشنوم فهم یا گهیحرف د یریگ یازم م نویا»باز گفت: یبا حالت دستور و
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 ً رو ازش گرفتم و با لحن  چیرفت، ناچاراً ساندو یدادم واقعاً از کوره در م یادامه م گهیکم د هیبود و  یقاط واقعا
به من  یلحظه ا یستیحاضر ن یکه تو حت یگوش کنم درحال دیمن با یگ یتو م یچرا هر چ»پر حرصم گفتم:

 «.ییجور زورگو نیهم شهیهم ؟یگوش کن

 .و تو هم لجباز-

 ؟یدیتو که به حرفام گوش نم ایمن -

اون موضوع از نظر من »کرد گفت: یم یفیخف ییدهنش گرفته بود و سرفه ها یکه دستش رو جلو یدرحال
 «.راجع به اون آدم بشنوم یزیخوام چ ینم گهیتموم شده ست د

 !؟یچه طور تو حرفاتو زد-

 .دیاش کش یشونیپ یرو یتر از قبل دست کالفه

چه برسه به  گهیآدمو بشنوم د نیخواد اسم ا یدلم نم یمن حت یفهم یهان تو چرا نم یبگ یخوا یم یمثالً چ-
 !میجع بهش حرفم بزنکه را نیا

کنم که فکر تو  یفکر م نیبه ا یوقت»آشفته و متوحش گفت: یساکت شد و بعد از اون با حالت یا قهیچند دق و
 «.یفهمیم وونهیشم، د یم وونهیگذره د یم کهیهم که شده از ذهن اون مرد یا هیثان یبرا

 :و متأثر لب زدم مغموم

 .یمنو مقصر بدون دیاما تو نبا-

 «.یجا نبود نیدونستم االن ا یاگه م»گفت: یجد یو با لحن دییلبش رو جو گوشه

 .پرت کردم که بَرش داشت و با خشم نگاهم کرد نیماش یرو جلو چیاون حرفش با حرص تمام ساندو با

 .کنم یحرفمو تکرار نم گهیوجه د چیبه ه-

رو ازش گرفتم  چیساندو دهیترس ییتونستم مخالفت کنم و آروم و با چشم ها یبود که اصالً نم یقدر عصب اون
 .بهش زدم. رو گرفت و حرکت کرد یو مضطرب گاز

دور دهنم رو پاک  بمیج یاز تو یاوردن دستمال رونیبود. با ب دهیقدر که گرسنه ام بود و واقعاً هم بهم چسب چه
و با اون همه اصرار گفته بودم گشنه  یچون اون جور دیخند یهم م دیخنده اش شدم. با یکردم که متوجه  یم

 !مقورت داده بود قهیرو در عرض پنج دق چیاما بعدش ساندو ستیام ن

 یاش تو هم رفته بود. بعد از کم افهیباز هم ق یول ارمیکردم به رو ن یم یهم خنده ام گرفته بود اما سع خودم
 «.گردم یدارم االن برم یکار هی»د و با برگشتن به سمتم گفت:توقف کر  کیبوت یخلوت جلو ریکردن اون مس یط

منتظر موندم و بعد از اون  نیماش یرو تو یربع هیرفت.  کیشد و به طرف بوت ادهیپ نیحرف از ماش گونیبا ا و
رو بود گذر  ادهیپ یکه تو یشاخ و برگ یرفتم. از کنار تک درخت کهن و ب کیشدم و من هم به طرف بوت ادهیپ

و فرگل شدم  ربدیبحث ه یصدا ی متوجهکه داخل رفتم  نیقرار گرفتم. هم کیبوت یا شهیدرب ش یکردم و جلو
 نییشده بود از پله ها پا دهیدستش چ یرنگ که تو دیسف یجعبه  یزد با کل یلب غر م ریکه ز یو فرگل درحال
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شدند. با  نیرد کردم و جعبه ها پخش زمخواستم از سر راهش کنار برم بهش برخو یکه م نیاومد و هم
ً یجد ایو باال گرفتن دماغ چسب شده اش که گو تیعصبان محو  یعملش کرده بود بهم نگاه کرد که با لبخند دا
 «.خوام یمعذرت م»گفتم:

 یتون یمگه نم»و پر رژش رو تکون داد و گفت: یقلوه ا یگرفتن در جواب لب ها افهیق یو با کل یبا لحن تند اما
 «!ینیجلوتو بب

 .ام کرده بود، متعجب نگاهش کردم یحرص ییجورا هیاز اون لحن حرف زدنش بدم اومده بود و  یحساب

 !عمداً که نکردم یچ یعنیلحن حرف زدن  یکردم پس ا یمن که عذر خواه-

 :تاب داد ضیبا غ یگرفت و چشم نیزم یِ شکالت یپارکت ها یرو یخز دارش ضرب یچکمه ها مین با

- ً  ...هم چشتو باز کن فهم یمعذرت خواه یندارم، به جا گهینفرو د هیجر و بحث با تو  ی حوصله اصال

اومد  یم نییمحکم و پر ابهتش از پله ها پا یکه با قدم ها یدرحال ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 به سمتش برگشت و دستپاچه عیسر ربدیصداش زد. با صدا زدن اسمش از دهن ه

 گهیجمع کن د لتویوسا»اش گفت: ینیابرو هاش و خاروندن کنار ب نیب ظیغل یبا اخم ربدیگفت. ه «یابله»
 «.یجا باش نیخوام ا ینم

آخه چرا منکه فاکتورا رو »وار رفته گفت: ینگاه کرد و با لب و دهن ربدیگرد شده اش به ه یبا چشم ها فرگل
 «ه؟یچ گهیدرست کردم د

توش مشهود بود محکم  تیکه عصبان یبه من کرد و در ادامه هم رو به فرگل با لحن ینگاه ربدیاون حرف، ه با
 «.یحرف بزن یو چه طور یبا ک یبفهم یتا تو باش»گفت:

و با لب و  دیکردم. فرگل هم نگاهش رو سمت من کش یبهش نگاه م جیاز حرفش جا خورده بودم و گ یحساب
 «.نگفتم یزیمن که چ اما»کرده بود گفت: دایکه از حرص لرزش پ یدهن

 .دیپر تشر بهش توپ یکرد و با لحن یکمون ییتوجه به حرف فرگل ابرو یب

 .هیتسو ایفردا هم که حوصله ام سر جاش بود ب ،یدیکه شن نیجمع کن هم لتویوسا-

 :لب زد ربدیو پر خواهش رو به ه ملتمس

 ...نگفتم اون به من بر خورد کرد من فقط یزیباور کن من بهش چ ربدیه-

که دستش رو سمت گوشش برده بود  یبا همون ژست و در حال ربدیکردم. ه یفقط نگاه م ریو واج و متح هاج
ً یفرگل جد»ابرو هاش انداخت و گفت: نیب ینیچ  «!هوم؟ یکَرم شد دا

 ً خاطر مداخله  نیکرد و به هم یم یرو ادهیداشت ز گهیتعجب کرده بودم چون از نظرم د ربدیاز رفتار ه واقعا
 .ردمک

 .نشده که یزیچ یقدر گنده اش کن نیا ستیمن بود الزم ن ریتقص ییجورا هیخب آره -
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 .به کمر و پر اخم نگاهم کرد دست

 .تو دخالت نکن-

 .نداشت یریاما گفتم که اون تقص-

 :خشم تر از قبل لب زد پر

 .دمیو شن زیگفتم که دخالت نکن خودم همه چ-

ً  ربدیه»خواهش گفتم: پر  «.لطفا

حال  نیاش اما در ع یبا لحن شاک دییجو یو حرص لب م تیتوجه به من و حرفم، رو به فرگل که با عصبان یب
 «!شده فرگل خانم نیروزا گوشات سنگ نیا بیتکرار کنم! عج دیبازم با یعنی»آروم گفت:

 نیاز ا بعد»پر حرصش گفت: یکرد خشم و انزجار خودش رو کنترل کنه با نفس ها یم یکه سع یدر حال فرگل
 «!یکن یم رونیب یزیچ نیمنو به خاطر همچ یجا بودم دار نیهمه که ا

 .و بهم اشاره داد دیادامه با بغض و حرص دستش رو سمت من کش ودر

 !نیبه خاطر ا-

به خشم نشسته، دست به کمر شد و  ییبا چشم ها ربدیکردم که ه یاز حرفش، بهش نگاه م یو عصب شوکه
 :دیپلک هاش، غر یِ هم گذاشتن آروم و کفر یبا رو

 ...نیکه همچ اریسگ من و باال ن یدستت و بکش، فرگل اون رو-

 .موهاش فرو کرد یدستش رو محکم تو تیادامه نداد و با همون عصبان اما

واقعاً متأسفم »با تکون دادن سرش گفت: ربدیبغضش رو همراه با آب دهنش فرو داد و خطاب به ه فرگل
 « ...بهتر باشه من و تو یلیتونست خ یم زی. ه... همه چبرات..

حرفش رو با  ربدیکردم. ه یو بهت نگاه م یرگیبه بعد فقط با خ ییجا هیرو دوشم جا به جا کردم، از  فمیک
 .محکم قطع کرد یتشر

کل کل با تو رو ندارم فقط از جلو چشمم برو فقط برو چون  یاصالً حوصله  یگ یچرت و پرت م یدار گهید-
 .ادیخراب شده بند م نیا یداره نفسم از حضورت تو گهید

زدند منظور فرگل از اون جمله  یحرف م یکردم اما اون ها در مورد چ یبهشون نگاه م جیهاج و واج و گ همچنان
 !بود یکه گفته بود چ یا

دسته اش  دنیبا کش یا شهیش زیم یرو از رو فشیزد ک یو خشم غر مکه باز هم با حرص  یدرحال فرگل
بودم و نگاهش  ستادهیا یرفت. همون طور رونیب کیاز بوت ربدیبه من و ه یزیبرداشت و بعد از نگاه نفرت انگ

 «؟یکن ینگاه م یجور نیتو چرا ا هیچ»گفت: یکرد و با چرخش چشم یکردم که سرفه ا یم
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خواست  ینم ربدیهست که ه ییزایچ هیذهنم رو مشغول کرده بود و معلوم بود که  یگنگ فرگل حساب حرف
به جلو  یبغلم قدم ینگاه کردن با جفت کردن دست هام تو یا قهیکرد. بعد از دق یمن بدونم و ازم پنهون م

 .برداشتم

 ؟یکن رونشیبود که ب یازیآخه چه ن ؟یکار و کرد نیچرا ا+

 :دمیخند یکردم و در ادامه عصب یمکث

کار کرده بود! تو اونو از کار کردن  ینکن! مگه چ یخال هیرو بق یاز من عصبان یکرد یانصاف یدر حقش ب یلیخ-
 .یفهم یم یانداخت

 «.تو نگران اون نباش»فکر بود گفت: یتو ایبود و گو ستادهیا یا شهیش یپله ها یکه رو یدر حال الیخ یب

 «.کنم یم شیاز دوستام معرف یکیبه »تعجب نگاهش کردم که گفت: پر

 .گناه داشت ؟یکار و کرد نیخب اصالً چرا ا-

 «.به نفع خودش بود یجور نیا»کرد و گفت: یکم با لب و دهنش باز هیاون حرفم  با

 «به نفع خودش بود؟ یچ یعنیشم  یمتوجه نم»خواست باال بره که گفتم: یبا گفتن اون حرف م و

 دونمیم یزیچ هیالبد  یدیکه شن نیهم یعنی»که برگرده گفت: نیگذاشت و بدون ا لیاست ینرده  یرو دستش
 «.گمیم یجور نیکه ا

 .دمیتمسخر خند پر

 !هم که همه احمقن هیو بق ییکه متوجه هست تو یکس شهیآره هم-

 .شروع نکن سوگند-

گفت منظورش از من  یم یاصالً فرگل چ»لب هام گفتم: یدست هام رو از هم باز کردم و با تر کردن عصب گره
 «!بود یو تو چ

 .دیبه سمتم چرخ یبود عصب ستادهیپله ا یجور که رو همون

 .یستیکه تو دست بردار ن نینه مثل ا-

 :و مصمم لب زدم محکم

 بود؟ یخوام بدونم پس بگو منظورش چ یم-

 .دیصورتش کش یکالفه تو یدست

حرف  یخوام راجع بهش حرف بزنم حت ینم یارزش و زننده ست که حت یقدر ب نیموضوع ا نیبگم هان؟ ا ویچ-
 ...نداره پس یو اصالً گفتنش صورت قشنگ هیزدن راجبع بهش هم برام زشت و کر

 :دمیشده ام نگاهش کردم و لجوج تر با قطع کردن حرفش پرس کیبار یچشم ها با
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 شده هان؟ یچرا مگه چ-

احمقانه  یکرد که با حرص و حسادت ها یرفته بود و فقط نگاه مپله ضرب گ یبا پا رو شیو پر تشو آشفته
 .اومد رونیهوا از دهنم ب یکه بدون فکر کردن رو یزدم و جمله ا یلبخند کج

 !حرف زدن هم راجع بهش برات سخته و زننده ست؟ یشما افتاده که حت نیب یمگه چه اتفاق-

 .سمتم گرفت زیآم دیپله انگشتش رو تهد یاون حرفم با خشم تمام لپش رو باد کرد و با جا به جا شدن رو با

که ارزش  نیا یعنیخوام راجع بهش حرف بزنم  یگم نم یبهت م یوقت ،یکن یم یرو ادهیز یدار گهیسوگند د-
 .حرف زدن نداره بفهم

 یبودم، همون طور یام از دهنم خارج شده بود، عصبانتم یفکر یکه با ب یاز دست خودم به خاطر حرف یحساب
رو خونده باشه، معنا دار  اماحمقانه یکه انگار ته ذهن و فکرها یو جور دیخند تیکردم که با عصبان ینگاهش م

 نیهمچ ی! چرا فکر تون فقط پهانشما دخترا زشت و زننده ست  یچرا فقط اون موضوع واسه  هیچ»گفت:
 « ...چرا فقط هم خواب ره،یم ییزایچ

 .دینرده کوب یمشت رو ینداد و عصب ادامه

 «.نبود نیمن... من منظورم ا»با طفره رفتن گفتم: دهیدهنم رو مضطرب فرو دادم و بر آب

گرفت با لحن کوبنده اش  یکه انگشت اشاره اش رو به سمتم م یبه دندون گرفت و در حال یرو عصب لبش
ً یچرا دق»گفت: پس  رمیمن تا فرحزاد م یگ یسوگند تو فِ م ستمیبود که گفتم، من بچه ن ینمنظورت همو قا

ً  یبزرگ ش یخوایم یسوگند تو ک ادیم رونیاز دهنت ب یماله نکش رو حرفات فقط قبلش فکر کن چ یالک  «!اصال

شه! آره  یم نمیهم یدیجوابمو نم یدرست و حساب یوقت»کرده بود و بغ کرده گفتم: دایبا حرص لرزش پ لبم
 «.کنم یاون دختر از تو خوشش اومده، نگو نه که باور نم دمیمن هنوز بچه ام، هنوز بچه ام که فهم

 .زد یکرد که پلک محکم یشد نگاهم م یاش خارج م نهیکه از س یتند ینفس ها با

 عاشقت شده نه؟-

کرد  یکه سرفه م یلپشت هم امونش ندادند و حرفش نصفه موند و در حا یبگه که سرفه ها یزیچ خواست
 «.سوگند بسه»گفت:

 .دمیخند یو عصب پربغض

 !اوهوم، پس عاشقت شده-

بحثش  یدید ،یدید»گفت: یو کالفه با زهره خند نیسنگ یینفس ها دنیبه اطراف چرخوند و بعد از کش یسر
 «!چه قدر چندش و زننده ست

 !ارزشه، جالبه یت موضوعش بخود یاما واسه  رسهیهم م یکارت به چک کردن گوش شهینوبت من که م-
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سوگند،  یفهم یتو واقعاً نم»داد گفت: یو تأسف سرش رو به چپ و راست تکون م تیکه با عصبان یدرحال
چکت  یچ یعنیبگم،  یآخه من به تو چ ؟یکن یکیو  سهیمقا هیرو با اون قض هیقض نیا یتون یم یچه طور

 ست،یچک کردن ن نیا دمرو بهت نشون ب کهیاون مرد یامایخواستم پ یچه طرز حرف زدنه! من فقط م نیکردم ا
 «.توئه بفهم یبچگانه  یفراتر از حسادتا یزیچ هیسوگند حس من به تو 

 :داد، ادامه داد یهم فشار م یکه دندون هاش رو رو یبا حرص درحال و

کنه،  یبا هم فرق م نایچون ا یتون ینم ،یکن کیحس حسادت من رو تحر یموضوعات نیهمچ یتو یتونیتو نم-
 .رو نایمَردم! بفهم ا هیمن 

 نیاش کرده بودم. حس ا یعصب یهم گذاشتم حساب یپلک رو یلحظه ا یپر تشر و نسبتاً بلندش برا یصدا از
 ریبه جون مغزم افتاده بود و مغزم رو به انفجار بود. لبم رو ز انهیاومده مثل مور یخوشش م ربدیکه فرگل از ه

فهمم  یم زویهمه چ»گفتم: فیخف یضمغضوبم و بغ یبا نگاه کردن ها دنشییجو یعد از کمو ب دمیدندون کش
که  یدرست وقت نیجا بود هیدونستم! چه قدر هم که راحت با هم  یبوده و من نم یزیچ نیکه همچ نیجز ا

 «.بهت داره یچه حس یدونست یم

 .کرد و تأسف بار سر تکون داد یسرفه ا باز

 !یچ یعنیجا بودن  هیبا هم  نیزدنشو ببتو رو قرآن حرف -

و  یفلز یها پیاز برخورد ز ییپرت کردم که صدا زیم یو رو دمیکش نییدوشم با حرص پا یام رو از رو کوله
 .تلنگر انداخت کیبوت یتو ز،یشکل م یحالل شهیبا ش فمیبزرگ ک

 اصالً؟ یچرا نگفت یجلو چشت نگهش داشت یاز حسش مطلع بود یکه چرا وقت نیمنظورم ا-

 یگفتم؟! چه طور یم یچ»زد گفت: یکه با دست حرف م یزد و با باال انداختن شونه اش در حال یخند زهره
ازم خوشش اومده و چپ و راست  یگفتم که فالن یزدم! مثالً م یموضوعات حال بهم زن حرف م نیدرمورد ا

 «!دهیبهم آمار م

 نیسوگند من از ا»پر تأثر گفت: یداد و با لحن رونیب یدم که نفسباره ساکت شده بو کیکوبنده اش  یصدا با
 نیو من اصالً ا ستنیقشنگ ن نایخوره ا یمزخرفات حالم بهم م نینبودم و از ا ایبودم  یماجراها که من با فالن

ممکنه  یحرف نزن چون... چون حت نبا م یمسائل نیوقت درمورد همچ چیموضوعات رو دوست ندارم پس ه
چون بهت گفتم  میکدوممون حق ندار چیه یبه من شک کن یرابطه لحظه ا نیا یتو یدلتو بشکونم، تو حق ندار

 «.فرا تر از عشقه یزیچ هیکه حس من به تو 

 ی. نگاهش در امتداد نگاهم قرار گرفته بود با لحنستادیا یقدم برداشت و بعد از لحظه ا نیپله به طرف یرو یکم
داد و حرف زدن در مورد اون موضوع براش سخت بود،  یآب دهنش رو فرو م یک یحکم در حالتأسف بار و م

اگه اون دختر  یاگه... حت یرو بهت بگم حت یزیچ هیپس بذار »هم گذاشت و گفت: یچشم رو یلحظه ا یبرا
جز تو  چون منه احمق چشمم نداختمینگاهم بهش نم میشد به ولله قسم که ن یمن رد م یبرهنه هم از جلو

 ،یفهم یم دمیرابطه سر بر نیا یپس ارزش قائل باشه، سوگند من رفاقتمو جلو نهیب یرو نم یا گهیکس د
 «!دونه داداشمو هیرفاقت 
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 «.یذاریمنتشو سرم م یپس دار»گلوم جا باز کرد و با لحن دلخورم گفتم: یتو شتریب بغض

 :تلخ سر تکون داد یلبخند با

مزخرفات  نیبا ا میدیم میرو که دار ینیتوان سنگ نیرابطه و ا نیا یبهت گفتم که بفهم نویعشق منت نداره ا-
 .یارزشش نکن یچرک ب یو حرفا

 ً اون همه حرف  دنیرنگ انداخته بود دوست نداشتم مخصوصاً شن کیبوت یرو که تو یمتالطم یاون فضا اصال
 کیاشک هام بشم، لحن تندش از  زشیکردم مانع ر یم یکه داشتم سع یتلخ و سرزنش کننده رو و با بغض

 یخود خور یحساب هباعث شده بودند ک گهیسر و تهم از طرف د یب یام به خاطر حرف ها یطرف و شرمندگ
 « ...گفتم ارزشش و نداره... گ»تند گفت: یاون حال متأثرم با سرفه ا دنیکرد و با د یکنم. نگاه

ً یکه شد یادامه نداد و درحال اما کردند،  ینگرانم رفتنش رو نگاه م یکرد از پله ها باال رفت. چشم ها یسرفه م دا
خودم رو نگاه کردم و بعد  کیبوت یها یکار نهیآ یکرد. تو یامروز چش شده بود که اون همه سرفه م دونمینم

انش دلواپس و نگر  یدنبالش باال رفتم چون حساب یاون بغض لعنت دنیو بلع قیچند تا نفس عم دنیاز کش
 .بودم

اومد.  یکردم؛ به نظر که خوب نم یجا خورده نگاهش م ستادم،یپله آخر ا ینرده قرار دادم و رو یرو رو دستم
نگاه  یا قهیداد. بعد از دق یاش رو ماساژ م یشونیبود و با دست پ دهیرنگ دراز کش یمبل بزرگ و مشک یرو

دو دو  یکه از نگران ییو با چشم ها مجلوش نشست نیزم یبه سمتش قدم برداشتم. رو یکردن با دلهره و نگران
 :دمیزدند پرس یم

 ؟یشد ضینکنه مر نمیتو چت شده! بب-

آروم  یینفس هاش تنگ شده بودند، با صدا ایکرد و گو یرو باز م رهنشیپ ییکه دو سه دکمه باال یحال در
 «.خونه رسونمتیکم سرما خوردم بهتر که شدم م هیفقط فکر کنم  یچیه»گفت:

 ،یداغ یلیتو خ»داغ بود و نگران تر از قبل گفتم: یاش گذاشتم حساب یشونیپ یمشوش دستم رو رو یحال با
 «.یتب دار

 .رو کنار زد دستم

 .شم یکم دراز بکشم بهتر م هیبزرگش نکن -

 یتب م یصورتش گذاشتم، واقعاً داغ بود و تو یکم نگاه کردن پشت دستم رو رو هیتوجه به حرفش بعد از  یب
 .سوخت

 .استرس لب زدم با

 .دکتر میبر دیبا یداغ یلینه خ-

 «.گفتم که خوبم»تر گفت: لجباز

 .دمینگران و آشفته ام کرده بود و با بغض لب برچ یحساب تیتو اون وضع دنشید
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ً  یستیتو خوب ن گهینکن د-  .پاشو لطفا

 امیو نگران یتاب یاون همه ب دنیمن اون رو هم نا آروم کرده بود و با د یتند از گلوش خارج شد کالفگ ینفس
 «.ستین میزیچ گمیم یستیسوگند جان چرا متوجه ن»گفت: مشیبا چشم ها خمارش نگاهم کرد و با لحن مال

باشه اصالً باهام قهر باشه حرف نزن »بغض آلودم مثل بچه ها گفتم: یکردم و با صدا نییباال و پا یرو کم سرم
 «.گهیشو دمرگ من پا مارستانیب میاما پاشو بر

به زور  ییجورا هیداشتند آروم باز و بسته کرد،  یبر م یاوقات موج عسل یرنگش رو که گاه یقهوه ا یها چشم
 .نگرانم شد یچشم ها رهیباز نگه شون داشته بود، خ

و چونه  هیدلم گرفته بود و با حالت گر هوی. چه قدر که یدیقسم نده فهم یجور نیهم منو ا گهید ستین یازین-
 «.کنم یم دایپ یحس بد یدیخواب یجور نیتو که ا نمتیبب یجور نیتونم ا یکار کنم نم یخب چ»لرزونم گفتم:

زبرش کرده بود حرکت  یکم ششیصورتش که وجود ته ر یرو یآروم دستم رو به سمت صورتش بردم، به نرم و
تا  دمی. لب گزدندیخند یقش مرم یب یکرد. چشم ها یپروام م یاوقات ب یدادم، عطش لمس کردنش گاه

 .نکنه دایاشکِ لجباز راه پ

 .رمیم یم... م نمتیب یم یجور نیا یتو گرمه به محکم بودن تو... و... وقت یمن... من فقط دلم به شونه ها-

کف دستم، با لبخند سراسر آرامش و مثل  یدستش گرفت و بعد از بوسه ا یصورتش بود تو یرو که رو دستم
 .جذاب، نگاهم کرد شهیهم

 نیخواستم ا ینم نیهم یکم سردرد دارم واسه  هیمن فقط  یکن یقدر شلوغش م نیدردت بسرم آخه چرا ا-
 .کنم یرانندگ یجور

اش قلبم رو به  کبارهی یبود، دست خودم نبود و اون همه ناتوان دهیفا یسرکشم، ب یزدن هام به اشک ها تشر
 یرمق رو یب یکنه اما اون جور دادیسرم داد و ب ظشیو اخم غل یبا قلدر تخواسیدرد اورده بود هنوز هم دلم م

 .دیام باز لرزو با چونه دیصورتم چک یرو ی. قطره اشکرهیمبل جا نگ

 .یکن یم تیقدر اذ نیآخه چرا منو ا گه،ید میبر اینباش ب یجور نیباشه غر بزن، دعوا کن، سرم داد بزن اما ا-

 .نگاه بهم دوخت نیریش یرنگم رو که تو صورتم طره شده بودند کنار زد و با اخم ییلخت و خرما یموها

 .خانم کوچولو یداد یمنو قورت م یکه داشت شیکمه پ هی! زهیریاشک م یچه طور نشیبب-

 .هم سر خورد ینگاهش کردم و اشک بعد دلخور

قدر  نیکار کنم! چرا ا یآخه من از دست تو من چ یکن یم تیکارات منو اذ نیبا ا یسوگند فعالً که تو دار-
 خوبه؟ میریاگه بهتر نشدم م گهینکن د یجور نیباشه ا ؟یکن یبزرگش م

 .کردم نییغم چشم هام سر باال و پا ونهیم یلبخند با

 .اوهوم-
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 یوبود نشستم، سرش رو از ر دهییکه دراز کش یمبل یبلند شدم و رو نیزم یبا پاک کردن اشک هام از رو و
سرتق  ،یتاب دادم با لبخند یپا هام گذاشتم. چشم یمبل بلند کردم و رو یبه دسته  دهیبالشتک چسب

 «.دکتر میریبعدشم م نمیش یم شتیجا پ نیمنم هم»گفتم:

پاهام گذاشته  یکه سرش رو رو یامان از دست تو. همون طور یعنیخندونش سر تکون داد که  یچشم ها با
 .اش قرار دادم یشونیپ یبودم باز دستم رو رو

 .یلیخ ،یداغ یلیخ یفهم یآخه چرا نم-

تو »نگاهم شده بود گفت: خیکه نگاه تبدارش م یدستم گذاشت و در حال یبزرگ و مردونه اش رو رو دست
 «.من خوبم، خوبه خوب یباش

 !از اون حرف ها بودا نیا-

 .کرد، لب فشرد یام م وونهیرمقش که د یب یلبخند و نگاه ها با

 .تو و چشمات ییدرد من فقط تو یدوا تتهیواقع اما-

 .دمیبغض خند با

 !نیلحباز خودتو بب یگیاون وقت به من م-

 دنشیدوباره د یکه حاضر بودم جونم رو هم واسه  ییبه دستم اورد و فقط لبخند زد از اون لبخند ها یفشار
 یلحظه ا یکردم. برا یم یرنگ موهاش برده بودم و با هاشون باز ییخرمن لخت و خرما ونهیبدم. دستم رو م

موهاش  یتو یو با چنگ کردمبغلم بود خم  یمتوجه لبخند گوشه لبش شدم، سرم رو به سمت صورتش که تو
 «؟یخندیم یبه چ هیچ»گفتم:

 .نگاهم سوق داد یو پر خنده اش رو تو طونیش نگاه

خواد همش  یدلم م یجور نیسوگند چون ا یکن یره! بد عادتم مدا فیقدر ک نیبودن ا ضیدونستم مر ینم-
 .باشم خب ضیمر

 .کردم یخنده معترض یفیاخم ظر با

 .نگو گهیشم، د یم وونهیدارم د نمتیب یم یجور نی! من االنشم اهیچه حرف نیا-

 «.گهید ادیخوشم م یخب دلشوره امو دار»گفت: زشیآم طنتیزد و با همون خنده ش یزیر چشمک

 .بگو نویا یمنو دق بد ادیخوشت م-

هم قرار گرفتند، آب  یتر بردم درست چشم هامون هم راستا کیکرد که سرم رو نزد یحرف باز سرفه ا ونهیم
 :دمیچشمم فرو داد که پرس یکردن نگاهش تو زیدهنش رو با ت

 نه هنوز؟ یبهتر نشد-

 .اما مطلوب صورت هامون رو بهم زد نیکرد که خلوت سنگ یا سرفه
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 .ریکمه فاصله بگ هیقربونت برم نکن،  یش یم ضیتو هم مر یجور نیسوگند ا-

 «.کنه از من گفتن بود یم السیبد جور دلم هوس گ یجور نیبعدشم ا»گفت: طنتیپر ش یدر ادامه با لحن و

 «!السیگ»از حرفش گفتم: متعجب

 طنتیش یپر اعتراض اخم روحواله  یاون حرفم نگاهش لب هام رو نشونه رفت که چشم گرد کردم و با خنده ا با
 .چشم هاش کردم

 الس؟یاما حاال چرا گ یبد جنس خان باز شروع کرد-

 « ...و نیریکنم همون مزه رو دارن؛ ش یحس م»و شوخ طبع گفت: الیخ یب

کردن حاضرجواب  یتالف یو برا یدهنش شاک یبودم و با گذاشتن دستم رو دهیاز حرفش خجالت کش یحساب
 ستینخواد چون االن فصلش ن زایجور چ نیو از ا السینباشه پرو خان، اصالً هم دلت گ یحرف گهید»گفتم:

 «!یدیفهم

مونم تا فصلش بشه اما فصلش بشه  ینداره م بیباشه ع»گفت: طنتیسراسر ش یو با چشمک دیخند یپق
 «.کنم یم یهم تالف یبدجور

 .دمیهم کش یتو اخم

 !ربدیه-

 ضیدورت بگردم نکن عشقم مر»دفعه معترض گفت: نیتر که ا دیشد یم سرفه اگفت و باز ه یو باشه ا دیخند
 «.قدر تو صورت من خم نشو نیا یش یم

 .ام متبسم شدم ینیبه ب ینیکاسه با چ یتو یو با چرخش چشم تخس

 .شم ضیخوام مر یمنم م یضیتو مر یتو صورت من سرفه کن، وقت هیچ یدون یاصالً م-

هم از عشق  دیشا»بامزه گفت: یو لحن فتهیش یبا لبخند ،یو بعد از گرفتن نفس دیاش کش نهیس یرو یدست
 «.تو یکارا و حرفا نیتو تب کردم واال ذوق مرگ نشم خوبه با ا

 .نازک کردم یپشت چشم یلوند با

 .صد درصد که به خاطر منه اصالً شک نکن-

و  دیخز یتن م ینرم تو یآهسته با فشار ک،یبوت یگرم کننده  ستمیآروم بود و حرارت س یباال حساب یفضا
وجودِ سرمستم  یروزنه ها یتو رون،یب یو سرما یسرد ونهیلذت بخش م یرو از اون سکوت و گرما یحس آرامش

مغازه زنگ خورده بود که  لفنت یدو بار یکیهم نبود و فقط  یاز مشتر یاون سرما خبر یکرد. تو یم قیتزر
دونستم تا ساعت شش  یراحت بود چون م المیم از جهت سامان خه ینخواست جواب بدم، حساب ربدیه

به سکوت گذشت که  ینداشتم. کم یا ینگران ادیبه اون جا ب رانهیوقت غافلگ هیکه  نیعصر کالس داره و از ا
 .باالخره با لحن آرومم سکوت حاکم رو بهم زدم
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 ؟یشینم یبپرسم عصب یزیچ هی-

شم  یم یدون یم یوقت»باز گفت: مهین ییاش قرار داده بود و با پلک ها یشونیپ یدست راستش رو رو ساعد
 «!؟یپرس یچرا م

 .دادم چیپ فمیو ظر دیسف یاز موهاش رو دور انگشت ها یا کهیت

 !خوام بپرسم یم یچ یدون یخب توکه هنوز نم-

 «!نشم یعصبان یگ یپس چرا م»که داشت گفت: یآرامش لحن با

بشه به خاطر  یکه ممکنه ازم عصبان نیتوجه به ا یگوشه لبم ب دنییرو ساکت شدم و بعد از جو یا قهیدق
 «اد؟یازت خوشش م یدیاز کجا فهم»گفتم: دنش،یپرس

هم  یو سر باالش، اخم هاش رو تو یاش برداشت و با نگاه عصب یشونیپ یاون سؤالم دستش رو از رو با
 .دیکش

 !گفتم؟ یخب مگه چ-

 .هم تشر زداخم هاش ب با

 .سوگند ساکت شو-

 «.تو حال من یتو عادتت گند بزن»زدم که عبوس گفت: یاز سؤالم پلک متأثر مونیپش

 .دیدهنم کش یتو ریرو با سر به ز لبم

 .نیفقط کنجکاو شدم هم-

 .کاسه چرخوند یتو یچشم مغضوب

 !یبگ یجور نیا یاون همه باهات بحث کردم که آخرش برگرد شعوریمن ب نییاون پا-

 .خب آروم باش حاال تو هم یلیخ-

انگار  یخندم ول یم یو ه یخوام ناراحت نش یم قهیدو دق»لب هاش گفت: یخوابوند و با تر کردن عصب یپلک
 «.ینه انگار جنبه ندار

 .بد اخالق ینکن آقا ینشو و بد عنق یهم عصب یجور نیخب باشه نگو ا-

 .فوت کرد یتند نفس

 .یکن یم وونهیاوف سوگند تو آدم و د-

 .گرفتم یزدم و باز موهاش رو به باز یمردد پلک

 آره؟ یبرخوردش رو با من بهونه کرد یبود و الک گهید زیچ هیبره  یکه ازش خواست نیا لیپس دل-
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 هینه بهونه نبود از گستاخ»زد و گفت: یاش پلک آروم نهیس ینشد و با چفت کردن دو دستش رو یبار عصب نیا
رفتار و  نیهم بود هم یا گهیباتو حرف بزنه، هر کس د یاز اندازش لجم گرفته بود حق نداشت اون جور شیب

 «.کردم یباهاش م

اورد نگاهم کرد و  یکه ادا در م یدرحال یجذاب یدر ادامه باالخره بعد از اون همه اخم و تَخم با خنده  و
 یاجازه نداره با تو اون جور یپس کس گه،ید یباشه عشق بنده ا یهر چ یستیکه ن یباالخره کم کس»گفت:

 «.حرف بزنه

 ازیامت هیآهان پس عشقِ تو بودن »خوابوندم گفتم: یکه پشت چشم م یو درحال دمیخند یذوق و سرمست با
 «!شه نه یمحسوب م

 .گوشه لبش ابرو باال پروند یتمام و خنده  یفتگیخودش با

 .شک نکن، صدر صد-

ام نوک  نهیگنجشک وار به س جان،یبه قهقه وا داشته بود و با ه یهاش قلبم رو با سرمست یوونگیهمه د اون
 رهیداد. بهش چشم دوخته بودم که نگاه سراسر آرامشش خ یاش رو آشکارا بروز م یو خوش جانیزد و ه یم

 .چشم ها شد

 ؟یماساژ بد مویشونیکم پ هیشه  یم-

 :دمیپرس زونیآو یلب و لوچه ا با

 ؟یسر درد دار یلیخ-

ً یتقر-  .با

تولد چه طور  یراست»که قرار بود بره گفتم: یاوردن جشن ادیدادم با به  یاش رو ماساژ م یشونیکه پ یدرحال
 «.بپرسم یزیقدر بد اخالق بود که نتونستم چ نیبود خوش گذشت؟ صبح ا

 .تکون داد یو سر دنیشروع کرد به خند کهیت کهیاون سؤالم آروم و ت با

باورت که  یعنیباورت نشه  دیکنم شا فیتعر دم،یرو فهم ییماجرا هی یوگند اصالً مغزم هنگ کرد وقتس یوا-
 !شد یکه زده بود یحرف نیدرست ع یعنیطور جالب،  نیخنده دار بود و هم یلیخودم خ یواسه  یول شهیم

 «کدوم حرف؟»که از خنده هاش من هم خنده ام گرفته بود گفتم: یحال در

 .خنده اش رو جمع و جور کرد یکم

 .گمیها وگرنه نم ینش یعصبان-

 :کردم زیبه سمت صورتش ر یهام رو کم چشم

 .خان ربدیخب ه-
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تمام  یکرد و با راحت یاش انداخت، باز خنده ا گهید یپا یمبل پاش رو رو یرو دهیهمون حالت دراز کش یتو
 .کردن فیشروع کرد به تعر

منو با خواهرِ  ییجورا هیخواست  یدوستم که دعوتم کرده بود م نیحرف خودت شد، عماد هم نیگفتم که ع-
و خواسته که منم دعوت  دهیکه دختره منو با عماد تو پاساژ د نیبود آشنا کنه مثل ا تایکینامزش که اسمش ن

 .کنه

 :نگاهش کردم و ناباور لب زدم شوکه

 جداً؟-

 «.آره بجون خودت»صورتش گفت: یتعجب یحالت با

هان! اصالً  نیو البد آشنا شد یو تو هم همون جا موند»گفتم: یگره خورده ام نگاهش کردم و حرص یابرو ها با
 «خوشگل بود؟ نمیبود بب یچه شکل

 :پر خنده اش منفجر شد و چشم هاش گرد یاون حرفم لپ ها با

 نه؟ ایزاد بود  یخوشگل؟! اصالً بگو آدم-

رسماً وحشت کردم فکر کنم حدود  شیدید یم دیبا یعنی»گفت: یچرخوندم که با مسخرگ یو دهن لب جیگ
بند انگشت هم بود  هی یکجوکوله شده بود و اندازه  یرو عمل کرده بود چون حساب شینیفقط ب یبار ستیب

 «!ودشده ب یمسابقه ا یگاوا هیکرده بود که رسماً شب زونیتازه چند تا حلقه هم بهش آو

 «!گاو! مسابقه»خنده گفتم: با

 .گمیم یآره بابا جد-

 :شوخش ادامه داد یبا لحن خنده دار و حساب و

کردم  یشه مدام فکر م یاز صورتش جلو تر بود، باورت م یمتر میژل قشنگ ن ادیز قیلباشم که به خاطر تزر-
 یدم و همش ازش فاصله مکر  یم تیرو رعا اطیهر لحظه ممکنه بترکه تو صورتم و موقع حرف زدن جانب احت

 نیمتر از زم میبال عقاب بودن، ن هیشب شتریبلندش که ب یبا اون مژه ها زدیگرفتم، هر لحظه هم که پلک م
 !بیغر بیعج زیچ هیشد، اصالً  یجدا م

حرف  یکه آروم و با لحن خنده دار یرمقش در حال یخنده ام گرفته بود. با اون حالت ب یحرف هاش حساب از
ِ »زد گفت: یم  «.بود میرسماً غول آخر گ

 .زدم یدهنم گذاشتم و قهقه ا یرو جلو دستم

و  بیموجودات عج نیخوبه پس هر جا که از ا ،یکرد فشیبا حال توص یلیخ ی! واربدیه یایرو از کجا درم نایا-
 .یبر یتونیو م یبه بعد آزاد نیباشه از ا بیغر

 یوقت هیچ یدون یم»تمام تو چشم هام زل زد و گفت: یفتگیبا ش یلحظه ا یکه برا دمیخند یطور م نیهم
 «.رفت یضعف م یاومد جلو چشمم، دلم برات حساب یافتادم و صورتت که م یتو م ادیکردم  ینگاش م
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 .از سر شوق زدم و دستم رو به طرف چونه اش بردم یلبخند

 هوم؟ یمن بود ادیاون جا هم همش به  یو بگ یکن حیرفتنت رو به اون جا توج یخوا یم یعنی-

 .گرفتم یاز نگاه کردن به همون دختر هم تو نبودت عذاب وجدان م یمن حت ستین یطور نیکه ا یدون یم-

از خنده باز کرد، بعد از  تینها یو لب هام رو ب دیپوستم دو ریاندازه با اون حرفش ز یب یو شوق و لذت شور
باشه خب جز  یجور نیهم شهیهم»گفتم: زونیآو یبا جمع و جور شدن اون لبخند، با لب و لوچه  یلحظه ا
 «.رو نگاه نکن یمن کس

 .هم گذاشت یچشمش رو رو هی

 !ها؟ یا وونهیتونم اصالً د یمگه م-

 .کرد یباز خنده ا و

نا اما قشنگ خودشون و از خوان تو چشم باش یکنن م یم یجور نیبا خودشون ا نایفهمم چرا ا یاصالً نم یول-
 .گم اصالً به صورتت هم دست نزن یندازن! واال اگه به من باشه که م یچشم م

 .نگاهش کردم زیر

 !دارم؟ ازین ییبایمنم به عمل ز یکن یفکر م یعنی-

 .کردم که به صورتم اشاره داد ی. منتظر جواب نگاهش مدیپر نییباال و پا یاش کم نهیآروم کرد و س یا سرفه

 .ساده دوست دارم یمنظورم موهات و ابروهات بود چون من تو رو ساده -

 یخونه مون اون جور یکه تو یاون سر غ،یقرمزِ پرنگ و ج ینه با اون رژا»پر طعنه گفت: یدر ادامه با لحن و
 «!یمرتض یشد اونم جلو یرسماً مغزم داشت منفجر م دمتید

تونستم بهت  یخب نم یول دمیاون روز رو واقعاً بهت حق م»م:گفت زیر یو با خنده ا دمیدندون کش ریرو ز لبم
رفت پاکش  ادمیو به اصرار عمه فقط امتحانش کردم بعدشم که  میبود دهیبدم آخه اون رژو با عمه خر حیتوض
 «.کنم

 .دیتعجب خند پر

 !نایدار یشما دخترا چه عالم-

 .باال انداختم ییابرو یفتگیش خود با

 .میخاص یلیآره چون خ-

 .زد یشخندیر

 .مشاهده کردم که قشنگ خوابو از چشمام گرفته بود شبیتون رو هم د نیآره خاص تر-
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کم ازش  هیفکر کنم  یول ستمین ییآدم ترسو»پر اغراق گفت: یبست و با پوزخند و لحن یدر ادامه پلک و
 «.دمیترس

 یزرنگ یلیکنه فکر نکن خ یهم م یچه غلو نشیبب»پام، گفتم: یکردم و با بلند کردن سرش از رو یفیظر اخم
 «.مارستانیب میبر دیبا گهیپاشو که د یحرفا گرم کن نیو با اسر من یتون یو م

 .اما االن بهترم-

 .اش رو باال داد و به ساعتش نگاه کرد ختهیبهم ر یبا گفتن اون حرف آروم پاشد و نشست، موها و

 .فدات شم، پاشو برسونمت شهیم رتید نیساعتو بب-

 !که شتیمونه پ یخونه اون وقت دلم م یمنو برسون-

 .قشنگش نشست یگوشه چشم ها ینیچ

 !مونه؟ یم شمیدلت پ ضمیمر یفقط وقت یعنیاِ -

وگرنه خوب  یدیخودتو خوب نشون م یجور نیا یمن دار یدونم که جلو یم گم،یم یجد اریدرن یمسخره باز-
 .گهیپاشو د یستین

 «خوبه؟ رمیرسونم بعد خومم م یتو رو م»از اون همه اصرارم گفت: کالفه

 .امیمنم م رمینه خ-

از خوش  گهید»زانوش گذاشته بود گفت: یکه دست هاش رو رو یابرو هاش انداخت و در حال نیب یاخم
 «.گهید رمیم گمیدارم م یباز شروع کرد دمیبه روت خند قهیسؤاستفاده نکن! دو دق میاخالق

 .نگاهش کردم وردلخ

 .من رمیسگت درگ یاصالً! همش هم با اون رو یخوش اخالق یتوک-

 .دیخند زیاون حرفم اخم هاش محو شد ر با

 .هم آرومه یلیوگرنه خ یکن یم کشیو تحر یزاریخودته که پا رو دمش م ریتقص-

 یمن اصالً نم»که خنده توش موج گرفته بود گفتم: یکم رنگم و لحن یهم خنده ام گرفته بود و با اخم ها خودم
بشدت هم زور  نیو همچن کتاریپسر مغرورِ خود خواهه و د هیگندت!  یاخالقا نیتو شدم با ا هیدونم عاشق چ

 «.گو

 .دیباال پر یابروش با پوز خند یتا

 نکنه؟ یمونیپش-

 .بشم مونیتونم پش یکنم نم یم یهر کار گهید نهیمشکل هم-
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گرفت،  یم یکه از خنده هاش تپش تند تر یداد و قلب یو سر تکون م دیخند یزدم فقط م یکه م ییحرف ها با
 ینداره و دلم م دنیارزش د ایدن یجز اون تو زیچ چیشدم که انگار ه یهاش اون قدر محوش م دنیموقع خند

 .شه برام یتر م یداشتن ستخنده چه قدر جذاب تر و دو یکه م یخواست بار ها و بارها بهش بگم که وقت

پاشو »داشتم با زدن دست هام به کمر گفتم: یقدم بر م نیکه به طرف یازجام بلند شدم و در حال قهیاز دق بعد
 «.گهید

 !پا داره نه هیمرغت -

شده بودند  زونیآو یا شهیش یکمد ها یو قشنگ تو کیش یلیرو که خ ییزدم و لباس ها یقدم م کیبوت یتو
ً یدق»در همون حال گفتم: نمیبب ینشده بود که اون جا رو درست و حساب یلیکردم، خ ینگاه م  «.قا

 .میافتاد یریچه گ نیبابا از دست تو بب یا-

 یبا مارک یرنگ دیاسپرت و سف یاسک قهی یچشم هام رو یلحظه ا یزدم که برا یم دیرو د کیبوت همچنان
جداش کردم و بعد از  زیومده بود ثابت شد، از آوهم ازش خوشم ا یاش که حساب نهیس یرنگ رو ییطال

که با ذوق به اون  ردک یمتعجب نگاهم م ستادم،یرفتم. رو به روش ا ربدیبه طرف ه شهیبرداشتنش از کمدِ ش
 .لباس اشاره دادم

 .چه قدر خوشگله نیا ربدیه یوا-

مردونه اس فکر نکنم مناسب شما  نیسوگند جان ا»اش گذاشت و با خنده گفت: یشونیپ یرو رو دستش
 «.باشه

 .و دهنم رو لوس چرخوندم لب

 قشنگه اصالً چه طور کادوش بدم به تو هان؟ یلیخ یول-

دستم رو گرفت و  عیحرکت سر هی یبودم که تو ستادهیمرموز نگاهم کرد، همون طور ا یبا لبخند یا قهیدق چند
متناقضمون با هم،  یها بتیبه خاطر ه ییجورا هیبغلش پرت شدم،  یتو کبارهیبه سمت خودش کشوند که 

کردن صورتش  کیو با نزد دز  یا ثانهیبغلش گم شده بودم، مضطرب آب دهنم رو فرو دادم که لبخند خب یتو
 «.هم خوب یلی! خیدیخودمو به خودم کادو م یلباسا»گفت:

تند شده بود  یبود. نفس هام حساب دهیچونه ام هم دو یتو یکه حت یا یباره داغ شده بود و گلگون کی صورتم
تا تونستم اون حال متوحش و مضطربم رو جمع و جور کنم  دیکم طول کش هیو قلبم با شدت کوبش گرفته بود، 
خان اول  سیاوالً که نترس خس»:تمنگاهش کنم گف میکه مستق نیبدون ا ،یو بعد از اون هم معترض و با اخم

 «.ربدی.. بذار برم هب. یچه کار نیکنم، بعدشم ا یحسابش م

 .زد طنتیپر ش ینگاهم و با لبخند رهیخ

 !کردم ینیچ السیباز هوس گ یدیوقت د هیخانم کوچولو،  فتیبا من در ن-

 «.دهیچه ترس نیاشو بب افهیق»بازو هاش قفل شده بودم که با خنده گفت: ونهیزدم م یمحکم و پر استرس پلک
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. مضطرب لباسم رو مرتب دیچیپ کیبوت یتو نیحس یرهام کرد که همون لحظه صدا هویبا گفتن اون حرف  و
 یو لحظه ا دیمن نامرتب شده بود، کش دنیبه لباسش که با تو بغل کش یدست ربدی. هستادمیکردم و عقب ا

 .گفتم یمسال نیرو به حس عیسر یلینگاه کردم، خ ربدیباال اومد. با استرس به ه نیبعد حس

 «.جاست نیاِ قسم خانومم که ا»من اون جا جا خورده بود سالم کرد و گفت: دنیکم از د هیکه  نیحس

 کی! چون نزدشتهیسوگند پ یگفت یکنم م یهمه دارم صدات م نیخب ا شعوریب»با خنده گفت: ربدیرو به ه و
 «.در بدو ورود بارت کنم یندیناخوشا یبود حرفا

 «!تقصر منه که زبونت چفت و بند نداره»کرد و گفت: یهم خنده ا ربدیه

 :دیکردن ابرو هاش پرس یبهش کرد و با کمون یقینگاه دق نیحس

 .انگار یحال یب ،یقدر سرخ نیتو چرا ا ؟یخوب نمیبب-

 حاال؟ یاومد ریچرا د ست،ین یزیچ-

 .کرد یکم بررس هیدستش بود  یاش رو که تو یگوش

 .ما یدوستان به جا یول گه،یمهم داشتم نشد د اریبس اریقراره بس هی یعنیکار داشتم -

تو و قرار مهم! آره »پر تمسخر گفت: ربدیشده بودم. ه دیسرخ و سف یمن بودم و از اون حرف حساب منظورش
 «!یگیالبته که تو راست م

مگه فقط  هیچ»معنادار گفت: یبا لحن طنتشیبا جمع کردن صورت سراسر پر ش نیزد حس ربدیکه ه یحرف با
 «!ستمیمگه من آدم ن یخودت قرار مهم دار

شده بود و دستپاچه شروع به  دنمیکه باز هم باعث خجالت کش دنیخند زیر زیبا اون حرف شروع کرد به ر و
من شده بود  یشدن ها و دستپاچگ دیمتوجه سرخ و سف ربدینامرتب مقنعه ام کردم. ه یدرست کردن لبه ها

 «.یرو آب بخند هیچ مارزهر »گفت: نیکمرنگش کرده بودند رو به حس یپوست ریز یکه خنده ها یو با اخم

لب زمزمه کرد و  ریز ربدیخطاب به ه یراهیبارش بد و ب طنتیو با همون حالت ش دیخندیهمچنان م نیحس
 :دیگرفت پرس یباال م یکه نگاهش رو از صفحه گوش یدر ادامه رو به من در حال

 ؟یاومد یسوگند ک نمیبب-

شه که  یشد نم ینم یلیخ گهیکالس بودم د زهیچ»که کرد هول شده بودم و با پته تته کردن گفتم: یپرسش اب
 «.اومدم

 .کرد نییو سرش رو باال و پا دیحرص درارش باز خند یادا ها با

 گذره قسم بانو؟ یخوش م ینیب ی، خب ما رو نمآهان-
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خنده دار و  یبا لحن ربدیبخوره ه یجواب دادن به سؤالش تکون یکه لب و دهنم، برا نیکردم و قبل از ا ینگاه
 یعذاب اله هیو از دست ذله شدم قشنگ  نمتیب یم یگذره واال من به اندازه کاف یخوش م»معترض گفت:

 «.واسم تو

دند پرون یم گهیکه به هم د یا هیو کنا کهیبودم و از اون همه ت ستادهیمشغول کل کل بودند و کنار ا گهیهم د با
تو  یهست یعجب آدم»صورتش حق به جانب گفت: یبا کج و کوله کردن اجزا نیو در آخر هم حس دمیخند یم
 «!بوده واال میهم عمه گل دیالبته شا ا،یزدم که پاشو ب ی! پس البد من بودم زرت و زورت زنگ مربدیه

 :دیپرس نییبه طبقه پا یبه اطراف و نگاه یبه نرده ها وچرخوندن سر هیدر ادامه با تک و

 رفت؟ دمشیکو؟ کجاست ند یفر نمیبب یراست-

که لبه مبل نشسته بود و دستش رو  یدر حال ربدیهمون دختره فرگل گنده دماغ بود. ه یمنظورش از فر ایگو
هم  گهید»داد با تمسخر گفت: یماساژ دادنش، حرکت م یرفت و برگشت برا یاش با حالت یشونیپ یآروم رو

 «.چون فرستادمش ور دلِ صبا جونش شینیب ینم

 .گرفتن از نرده ها جلو تر اومد هیو با تک یدارخنده  یِ با جا خوردگ نیحس

 کار کرده بود مگه؟ یشده چ ی! چرا مگه چ؟یچ-

 .شد نیحس رهیلختش خ یعبوس و با جمع کردن موها ربدیه

 ؟یتو رو هم بفرستم ور دلشون اگه ناراحت یخوا ی! م؟یهواشو کرد هیچ-

خنده  یشلوار کرم رنگ و لحن بیج یاز گوشه چشم نگاهش کرد و با فرو کردن دست هاش تو یظیبا غ نیحس
رفتارش نرمال  نمی! نکنه ایکن یمرخصش م یکنم زرت یعادت م یکیبابا داداشم تو چرا تا من به  یا»دار گفت:

 «!نبود

 یرو آخه چه طور ایطفل نیا یکار دار یچ»گفت: یمسخره ا یِ کرد با دلخور یکه پشت چشم نازک م یدر حال و
 «.بخشمت یباور کن نم یرحم یب یلی! خادیدلت م

رنگ  یبه کمربند قهوه ا یکالفه از جاش بلند شد، دست یبا حالت ربدیکه ه دمیخند یجمع شده ام م یلب ها با
ببند،  گهیلطفاً د جان، داداش نیحس»رنگش گفت: دیسف رهنیو بعد از مرتب کردن کردن پ دیو چرمش کش
 «.میسوگند برسون دیکه اول با نییحاال هم برو پا

و  زیر یرو با نگاه ها تشیمبل برداشت. وضع یبه عقب زد و کاپشنش رو از رو یبعد از گفتن اون حرف دست و
نگران و کالفه  یرمق چشم هاش حساب یو حالت ب دیرس یکردم؛ همچنان خوب به نظر نم یم یدلواپسم بررس

دورِ مقنعه ام  یدست داشتم،بر  نیبه سمت حس یکردم و چند قدم سیام کرده بود. لب هام رو با آب دهنم خ
 شهیهم»گفتم: نیانداختم و رو به حس ربدیدوباره به ه یبه عقب سوقش دادم. نگاه نهیس یو از رو دمیکش

 «دکتر؟ میرو ببر ربدیاول ه

 ینگفت یراست»گفت: ربدیهم داشت گوشش را خاروند و با نگاه کردن به ه یکه ناخن بلند کشیانگشت کوچ با
 «؟یِ چه حال نیتو چته ا
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گفتم  ستین میزیچ یچیه»به من گفت: یکاپشنش فرو کرد و بعد از چپ چپ نگاه کردن نیآست یرا تو دستش
 «.که

 تیپر شکا یبا لحن نیبودنش، رو به حس یتشر بارش گرفتم و بدون توجه به شاک یرو از چشم ها نگاهم
 «.مبل افتاده بود یهم رو یایکه ب نیتا قبل ا ستیاصالً هم خوب ن گهیدروغ م»گفتم:

 :که زدم متذکرانه اسمم رو صدا زد یحرف با

 !سوگند-

 .بهش انداخت یتر قینگاه دق نیحس

 .از رنگ و روشم معلومه-

دست گرفت و مانع  یبازوش رو تو نیبه سمت پله ها رفت که حس نیمن و حس یتوجه به حرف ها یب ربدیه
ابروهاش صورتش رو  نیب یبا تعجب نیبه عقب برداشت که حس یقدم ربدیشد. ه نییپا یاز رفتنش به طبقه 

 .دیکاو یکم

 ربد؟یتو چته ه نمیبب-

 .سر داد ینفس کالفه

 .گهید الیخیبابا ب یا-

برد و با چسبوندن  کیسرش رو نزد ستاد،یازش ا یکه مقابلش قرار گرفته بود با فاصله کم یدر حال نیحس
 دمیفهم یرو کنار گوشش زمزمه کرد که وضوح نداشت و درست نم یزیچ ربدیه یشونیپ یاش رو یشونیپ

 ربدیگوش ه یتو یاو گفتن جمله یهردوشون. بعد از لحظه ا یاون وسط ب ییرد و بدل شدن خنده ها نیهمچن
 نیرمق زد. هم یب یسرش لبخند یهم با تکون دادن ها ربدیبهش زد. ه یزیکرد و چشمک ر یصورتش رو ماچ

ِ  نیاوه بب»فاصله گرفت دست به کمر شد و گفت: ربدیکه از ه  «!چه قدر هم که داغ

 :دیمتفکر پرس نهیس یکردم و با قفل کردن دست هام رو یکیبار نگاه

 د؟یگ یم یشما دو تا با هم چ نمیبب-

 .کرد یخنده ا نیحس

 .ربدیمن و ه نیبود ب یزیچ هی ستیمناسب سن شما ن-

آن به  کیاش برد که  یشونیبه سمت پ ربدیه تیوضع دنیسنج یاخم نگاهش کردم که باز دستش رو برا با
 یدنگ میبچه خوشگل ن نیقسم خانوم اجازه هست به هر حال ما هم از ا»گفت: یمن نگاه کرد و با خنده ا

 «.و حق آب و گل میسهم دار

 یشعوریبا پس زدن دستش ب ربدیداخل لپم رو جمع تر کردم. ه یجمع شده  یاخم نگاهش کردم و خنده  پر
 .دیهم در جواب باز خند نیلب بهش گفت که حس ریز
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 گم؟ یمگه دروغ م هیچ-

تو که  نیباور کن تا قبل از ا»اورد گفت: یکه ادا در م یمسخره و خنده دار در حال یدر ادامه رو به من با لحن و
لب ساحل ته باغ پارک محله، مترو، ته  میخاطره دار یبودم، با هم کل شیزندگ یفقط من تو شیتو زنگ یایب

 « ...اتوبوس

مترو! »هم خنده اش گرفته بود و با خنده گفت: ربدیه دمیخند یزد و من هم فقط م یحرف م یطور نیهم
 «!؟یش یمگه تو اتوبوس هم سوار م نمیبب

 .زد یجواب چشمک در

بارم دنبال  هیتازه  یشم پس چ یمهمم سوار اتوبوس هم م یکارا یاوقات به اقتضا یشم گاه یبله که سوار م-
 ...کار جذاب و نیکار مهم با اتوبوس تا جنوب شهر هم رفتم از بس که ا هی

 .بازوش حرفش رو خورد یتو ربدیاز طرف ه یخوردن مشت با

 .باز شروع نکن به چرت و پرت گفتن گهیبسه د-

 .باال پروند ییرفت با خنده ابرو یکه به سمت پله ها م یدر حال ربد،یاون حرف ه با

در وصف  بایز یو دو تا از اون جمله ها هیفهموندم چرت و پرت چ یجاست وگرنه بهت م نیکه سوگند ا فیح-
 .کردم یم فیجون برات رد یگل

من  یخنده  دنیرفت. با د نییمغضوب و پر تشر از گوشه چشم نگاهش کرد که باالخره پا ربدیکه زد ه یحرف با
 دیو سف یچوب یها هیکه پا یا شهیش زیپشت م نی. حسمیبر نییبه ستوه اومده زد و خواست که پا یلبخند

 یاز رو یخوندن متن مشغولبود  زیم یاش که رو یداشت قرار گرفته بود و با خم شدن به سمت گوش یرنگ
 یدختره »بود غرغرکنون گفت: نیزم یرو یکه مشغول جمع کردن جعبه ها یهم در حال ربدیصفحه اش بود. ه

 «.جمع نکرده نارمیا یحت نیاحمق رو بب

 «کمک کنم؟ یخوا یم»اومدم و گفتم: نییپله آخر پا یرو از

 .دیچ یطبقه ا یجعبه رو تو نیآخر

 .میرب گهیبردار که د فتویک ستین یازینه ن-

 زیم یبرداشتنش از رو یکه دستم رو برا نیقدم برداشتم و هم زیام سمت مبرداشتن کوله یاون حرفش برا با
به هوا رفت و با برگشتن شوکه  غمیج ن،یرنگ و چسبناک از سمت حس یقهوه ا یزیدراز کردم با پرت شدن چ

کرده بودم و ضربان تند  نهانآغوشش پ یسرم رو تو دم،یاش رو چنگ زدم و چسب قهی دهیبه سمتم ترس ربدیه
که  یاون حالم در حال دنیبا د ربدیام شده بود. ه نهیام از س یخروج یشدن نفس ها تمیقلبم که باعث بد ر

 کیبوت یکه قهقه اش تو نیو لحن بشدت معترضش رو به حس تیدستش رو دورم حلقه کرده بود با عصبان
 :دیبود توپ دهیچیپ

 !، زهره ترک شد احمقسبک مغز شعوریمرگ ب-
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 :دیبعد از او حرف به طرف من برگشت و با باال گرفتن صورتم پرس و

 تو؟ یخوب-

آن به  کی هیبه اطراف چرخوندم و  یام رو دوران دهیبود باال گرفتم، نگاه ترس دهیاش چسب نهیرو که به س سرم
که  یمعذب شده بود و در حال یکم نیحس یدست گرفته بودمش، جلو ینگاه کردم که با چنگ تو ربدیه رهنیپ

 یهم گذاشتم و با دستپاچگ یرو که دو تا از دکمه هاش از قبل باز بود، رو رهنشیتا بناگوش سرخ شده بود پ
 .کردم نییدندون سرم رو در جواب باال و پا ریلبم ز دنی. با گزدمیخودم رو عقب کش

و با چشم غره  یشاک ربدیمن لذت برده بود. ه ی دهیو حال ترس غیاز ج یو حساب دیخند یهمچنان م نیحس
 .نگاهش کرد ظیغل یا

 !گما یبهت م یزیچ هی نیحس-

بود، قشنگ چند متر  یعال»گفت: زیو تمسخر آم دیلبش کش یاش دندونش رو رو ثانهیخب یهمون خنده ها با
 «.بودن! نه خوشم اومد دهیقدر نپر نیکار و باهاشو کرده بودم ا نیکه ا هیقسم بانو بق یرکورد زد یرو هوا بود

شد نگاه کردم و بعد از اون با  یهم ازش چندشم م یافتاده بود و حساب نیزم یکه رو یکیسوسک پالست به
 «.ارمیکارت و در م نیا یتالف نیحس یبد یلیخ»گفتم: یحرص و دلخور

اش و  شیتو نگران نباش خودم تالف»گفت: دشیباال داد و با لحن پر تهد شیابرو یهم تا ربدیاون حرفم ه با
 «.ارمیدر م

 .کرد نیرو به حس د،یکش یکه براش خط و نشون م ییبا همون لحن و خنده ها و

کنسله بهش  گهیکه نرفته؟ هان؟ اوم... از نظرم د ادتی یتو گوشم گفت یزیچ هیجان اون باال  نیحس نمیبب-
 .فکر نکن

خنده دار  یبا التماس ربدیو اومدن به سمت ه زیو با دور زدن م دیروار رفته از جاش پ نیاون حرفش حس با
 یخواستم برم آپارتمان خودم ول یروزه بابا تو هم! خب م هی گه،ینکن د یجون داداش مسائل و قاط»گفت:

 «. تونم اون جا برم ینم یلیکه خ یدون یم ارهیخب بابا زود آمارم و در م

 یشیدونست قرار بود چه آت یخواست و خدا م یرو ازش قرض م تیکه سوئ نیکه معلوم بود مثل ا یجور اون
بود و  ربدیفقط سر تکون دادم. همچنان مشغول التماس و خواهش به ه یتأسف بار یبسوزونه و با خنده 

 «.شه یم یچ نمیحاال تا بب»کردنش گفت: تیکم اذ هیبعد از  ربدیباالخره ه

کردم با  ینگاه م ربدیکه به ه یرفتن برداشتم و در حال یرو برا فمی. کلبش اومد یرو یاون حرف باز لبخند با
 «.لباستو مرتب کن دکمه هات بازه»گفتم: رهنشیباز پ یاشاره به دکمه ها

سر به عقب چرخوند و باز  یرفت با مسخرگ یم رونیب کیو از بوت دیخند یم زیر زیکه ر یهم در حال نیحس
 .کرد ینطق

 .دهیم ریآخه داداشمون بچه ش یجور نیا نیهم شهیهم نیا-
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 یلب غر زدن ریبا تکون دادن سر و ز ربدیکردم که ه دنیدهنم گذاشتم آروم شروع به خند یرو جلو دستم
 «.یشعوریقدر ب نیکه ا نیتو روحت حس»گفت:

 .رو به من کرد و

 .امیبندم و م یبرو تا در و م-

. میاومد و راه افتاد ربدیبعد هم ه یرفتم، سوار شدم و کم ربدیه نِ یاومدم و به طرف ماش رونیب کیبوت از
. دیتپ یرو به دوستش قرض داده بود با ما همراه شده بود. قلبم همچنان نامنظم م نشیهم چون ماش نیحس

 .گفت راهیبد و ب نیبه حس ازکرد با لحن سرزنشگرش ب یبه هم نگاه م نیماش نهیکه از آ یدر حال ربدیه

 .کنم شعورتیرنگ به رو نداره خاک بر سر ب نشیبب نیت کنه حسکار  یخدا بگم چ-

جمع  یکرد با خنده ا یم نییاش باال و پا یگوش یصفحه لمس یکه انگشتش را رو یدر حال الیخ یب نیحس
در  شهیرا انداخته واال کاش هم یشعور یشعور ب یحاال چه با ادب شده امروز واسه من و چه ب»شده گفت:

 «!یحد ناسزا بارم کن نیهم

شه وگرنه  یکه نم فیح گهیهمون د»چرخوند و گفت: یاصل ابونیخ یتو دنیچیپ یدستش برا یرو تو فرمون
 «.یمسخره و مزخرف نکن یها یشوخ نیاز ا گهید یکردم که تو باش یچهار تا آبدارش و بارت م

هم قرار گرفته اش و با لحن پر  یرو یهادندان  یاز البه ال ییهابه عقب چرخوند و با خنده  یسر باالفاصله
 یدونم گل ینم یادب یواقعاً که چه پسر ب زتونیعشق عز یواقع افهیق نمیقسم خانم ا ایب»تمسخرش گفت:

 گهیبه موقع مهاجرت کردن و بچه د لکاکرده باز خدا رو شکر که لک  یقدر کم کار نیبچه چرا ا هیجون با وجود 
 «!تو دومنش ننداختن یا

کرد  یم یکه رانندگ یدر حال دیپر تهد یِ نثارش کرد و با خونسرد ییایح یب ربدیحرفش خنده ام گرفته بود و ه از
 «.داداش بذار دهنم بسته بمونه خب نیحس»گفت:

و  دیاش کوب یشونیپ یبه خاطرش اومده باشه دستش رو رو یزیکه انگار چ یزد طور ربدیکه ه یحرف با
تا دو ساعت فقط زار  چارهیبه بار اومد، دختر ب یقرار مهمه چه فالکت نیوز سر همامر یدون ینم یاوه ول»گفت:

 «!زد دو ساعتم که فقط آرومش کردم یم

 :دمیپرس متعجب

 !به خاطر سوسکه؟-

 .کرد یا خنده

 .هم بود یا گهید لیاما به خاطر دل دیو بنفش کش نیآتش غیواسه اون که چهار تا ج-

رو گذاشته بود رو سرش منم  یعل یشه کافه  یباورت نم یعنی»گفت: ربدیدر ادامه با همون خنده رو به ه و
 «.بخند یآ

 .به تأسف تکون داد یسر ربدیه
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 یبر یم یریگ ینفر رو م هیشه هر روز دست  یچه طور روت م یاریتو در م هیچ ایباز پیخاک، آخه چ یعنی-
 .واسه ما، خجالت بکش داداش من یدارم تو هم که شرف نداشت یستیرو دربا ی! بابا من با علیعل یکافه 

 یچه توقع نا معقول یدون ینداشت تو که نم تیدختره ظرف یوقت هیمن چ ریتقص»حق به جانب گفت: نیحس
 «!ازم داشت

 :دمیخنده پرس با

 کرد؟ هیحاال واقعاً گر-

کرد با  یمرتب م یکه موهاش رو کم یداخت و در حالبغل ان نهیآ یبه خودش از تو یکه کردم نگاه یسؤال با
کم  هیفهمم چرا تا  یاز اندازه اش بود اما اصالً من نم شیاش که به خاطر لوس بودن ب هیگر»گفت: یمسخرگ

باشه  نیاگه به ا ه،یزیخوبه چ تمیظرفکم  هی! واال شونیریو بگ یخوان بر یم یزرت یخند یدخترا م نیا یبه رو
 «!کردم یحرمسرا باز م دیکه تا االن با رمشیبرم و بگ عیذارم سر یکه قرار م یکه من با هر ک

 «.یکن یم تیریخوب مد ادیاما خوشم م»هم با خنده گفت: ربدیحرف هاش خنده ام گرفته بود و ه از

 .دیخند ربدیحرف ه دییتأ در

شده آدما  یبد یزمونه  یلیخ یول میو مدبر ریکالً آدم مد یفکر کرد یخونم، پس چ یم تیریدارم مد یناسالمت-
 !شدن تیکم ظرف بیعج

 :دیپرس ربدیرو به ه یزیدر ادامه با خنده ر و

 جون چه خبر؟ تایکیاز ن یراست-

 :دیدندون غر یاز ال نینگاه کردم که رو به حس ربدیبه ه نهیآ یتعجب از تو با

 .کنن یم فیواست تعر یزیچ هی یوقت یداشته باش فتیکم ظر هیدهنتو کاش خودتو  گهیببند د-

 .به من کرد ینگاه میهم گذاشت و ن یچشمش رو رو هی نیحس

 !سوگند خبر نداشت نمیاوه نکنه گند زدم بب-

 :لب زد متأسف

 !من موندم واال یآدم ش یخوا یم یتو ک-

ب خطا یجا به جا شدم و با چرخوندن چشم یصندل یکم رو هیبهش گفت.  یااصالً  یتو خوب»زد و  یکج لبخند
 «.یشکون یمردمو م یکه دل دخترا یبد یلیخان تو هم خ نیحس»گفتم: نیبه حس

 .باال انداخت یشونه ا تیداد و با مظلوم لمیتحو یا خنده

 !من بوده ی چارهیب یکه نبودن فقط بابا یبا تنها کس نمیب یم ارمیآمارشونو درم یکه وقت هیمن چ ریتقص-
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 یرسماً مغزش آب اورده نم نیا»گفت: نیبا تکون دادن سرش به طرف ربدیخنده که ه ریز میاون حرفش زد با
 « ...یاش نگ یجد یلیگه سوگند تو هم خ یم یفهمه چ

فرمون گذاشت. سرم  یسرش رو رو یا قهیرو متوقف کرد و بعد از دق نیهنوز حرفش تموم نشده بود که ماش و
 .حالش شدم یایتمام جو یجلو بردم و با نگران یرو سمت صندل

 ؟یخوب ربدیشد باز، ه یچ-»

 :دیهم نگران پرس نیحس

 داَشم؟ یخوب ربد؟یچت شد ه-

 «.سوزه یکم سردرد دارم چشمامم م هی»کرد و با فاصله دادن سرش از فرمون گفت: یا سرفه

 «.یستیواقعاً خوب ن نمیش یشو من م ادهیپ»به بازوش زد و گفت: نیاون حرف حس با

داده بود، به سمتش رفتم  هیتک نیشدم، به ماش ادهیپ نیشد. دنبالش از ماش دهایپ نیاز ماش یاقهیبعد از دق و
 «.نیسوار ش»گفت: نیو رو به من و حس دیکش یکه نفس

 «.نکن وونهیحالت د نیمنو با ا ربدیاه خب چته تو؟ ه»لبم گفتم: دنییام زدم و با جو یشونیپ یرو یچنگ کالفه

 «!یدیقدر ترس نیتو چرا ا ستیاش ن یزینگران نباش چ»من، گفت: یاون همه نگران دنیبا د نیحس

 :ادامه داد ربدیرو به ه و

 .مارستانیببرمت ب عیبرو سوار شو سر-

 .گرفت کهیت نیاش رو از ماش هیتک

 .امیبه سرم بخوره م ییهوا هیتو برو -

معده اش گذاشته بود  یگفت و سوار شد. دستش رو که رو یآشفته باشه ا یدادن نفس رونیبعد از ب نیحس
 :دستم گرفتم و محکم فشارش دادم، به سمتش سر کج کردم یتو

 قربونت بشم؟ یخوب-

 :زد یتکون داد و پلک کم جون یسر

 .اوهوم-

 .بچه ها بغض آلود نگاهش کردم مثل

 .یدیها. آخه چرا حرف گوش نم رهیگ یام م هیاالن گر ربدیه-

 .کرد یاخم معترض

 .برو سوارشو تو هم ستین یزیگم چ یاِ سوگند م-
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 .دکتر میکه زود بر ایخب پس تو هم ب یلیخ-

 :دیپرس ربدیحرکت کرد، رو به ه نیو حس میدوباره سوار شد یبعد از صحبت و

 ؟یبهتر-

کجا رفت با  یرفت بپرسم مرتض ادمی یآره خوبم، راست»خوابوند و با لحن آرومش گفت: یصندل یرو رو سرش
 «آخه؟ نیهم بود

 یعنیدعوتن  نایکه امشب خونه خالش ا نیخب مثل ا»گفت: ربدیبه ه ینگاه میچرخوند و با ن یرو کم فرمون
 «.دهینقشه کش یمرتض یجور که معلومه زن عمو بدجور واسه  نیواال ا نایهمون دختر خواهره و ا

 :دهنش رو فرو داد آب

 ؟یباهاش حرف نزد-

حرف لبش رو تا به تا  یادامه  یبرا نهیآ یبه من از تو یگفت، بعد از نگاه یمردد نگاهش کرد و آره ا نیحس
 .کرد

رو فراموش کنه منم باهاش  یخواد همه چ یخسته شده و دلش م تیوضع نیاز ا گهیخب... خب خودشم م-
شده و دوست داره همه  تیاذ یلیگفتم که خودشم گفت خ یبه اون سمت هلش دادم ول شتریحرف زدم و ب

 .بشه گهیجور د هی زیچ

 ربدیکرد. ه یطور معذبم م نیخبر خوب برام بود ناراحت و هم هی دیکه نو نیاون حرف ها با ا دنیقدر شن چه
 .دیلبش کش یبا حرص دندونش رو رو دنیهم بعد از شن

 «چه طوره؟ مارستانیب یاول بر»کرد و نامطمئن گفت: ربدیبه ه یباز نگاه نیحس

 :لب زد مصر

 .سوگندو زود برسون خونه ستین یازینه ن-

 .نگاهش کرد یشاک نیحس

 .یدیفهم میدکتر اعتراض ندار میرینزن م یادیحرف ز گهید-

 یکردم. حساب یرو به رو نگاه م ن،ییبودم و با لب و دهن کش اومده ام به سمت پا دهیهم کش یهام رو تو اخم
کار  یچ امیخب اگه ن»گفت: نیکرد و رو به حس یرمق خنده ا یاش به ستوه اومده بودم. ب یاز اون همه لجباز

ً  یبکن یخوا یم  «!مثال

که قبالً  یدون یگوشت م ریخوابونم ز یم یکیاون وقته که »ابروهاش انداخت و گفت: نیب ینیهم چ نیحس
 «.کارو کردم نیهم ا

 :دیپر تمسخر خند ربدیه
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 یبودم تو ختهیهم مست بودم وگرنه همون موقع دندوناتو ر یاون سر ،یستیحرفا ن نیقد ا یدونیخودتم م-
 .دهنت

اش بود فشرد.  یرو که کنار صندل ربدیقرص از اون طبع شوخش، دست ه یبهش زد و با دل یلبخند نیحس
اش رو همچنان نشون بده و ضعف  یرمقش قلدر یاون حال بد و ب یداشت با کل کل هاش تو یانگار که سع

زد، چه قدر  میمال یرو فشار داد و اون هم لبخند نیرنگ جلوه بده. محکم تر دست حس اش رو کم یو ناتوان
 .بود یکه اون رابطه برادرانه شون قشنگ و دوست داشتن

 یزیآور شدن چ ادیبا  نیگذشت حس ریکم که از مس هیکندم.  یرو م نمیینگران بودم و با حرص لب پا همچنان
داشت  یلیهواتو خ مارستانیامروز اون خانم پرستاره که تو ب یراست»گفت: ربدیلب هاش رو تکون داد و رو به ه

 «.یو نشون دکتر بد یریو بگ شاتیآزما یبهم زنگ زد گفت بر

 «!چرا به تو زنگ زده حاال»هم با خنده گفت: ربدیزد نگران تر به دهنش چشم دوختم و ه نیکه حس یحرف با

 .کرد یخنده ا زیر

 .شه ینمبه تو مربوط  گهیاونش د-

 :دمیقرار گرفتم و پرسشگرانه پرس نیحس یصندل پشت

 ؟یشیچه آزما-

 .گهیفرار کرده بود د مارستانی:همون دفعه که آقا از بنیحس

 ن؟یچ شایخب آزما-

مسخره است  شیآزما یسر هی یش یبابا تو هم چرا نگران م یچیه»کرد و گفت: یسرفه ا ربدیاون سؤالم ه با
 «.جوابشون نگرفتم رونیزدم ب یجور نیگفت که چون هم

 .ریاما حتماً جوابشو بگ-

 .گفت یمن باشه ا الیراحت شدن خ یبرا

 «شه؟ یم یمگه چ امیخب بذار منم ب»طاقت باز گفتم: یب

 .اشاره داد رونیب یشده  کیتار یبه هوا یجد یلحن با

 !یایب یخوا یم یشده کجا کیهوا تار ینیب یمگه نم-

 .دیخب پس بهم زنگ بزن-

 «.چه قدر هم که خوابم گرفته»و گفت: دیکم چشمش رو مال هیکه  یگفت و در حال یباشه ا باز

و  بیوقت به طرز عج ریهم هست واال تا د یباور کن از خستگ گهیآره د»به رو به رو گفت: یرگیبا خ نیحس
 «!یات غرق شده بود یتو گوش یبیغر
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حتماً »گفتم: یزیآم هیمن بوده و با لحن کنا یو کردن صفحه  ریمتوجه شده بودم که تا اون موقع مشغول ز تازه
 «!گهیبوده د یکار مهم یلیخ

کم  هیبعدشم که  گهیخواب شده بودم د یب شبیکالً د»گفت: حیتوج یام شده بود برا هیکه متوجه کنا ربدیه
 «.گشت و گذار کردم یتو گوش

 :ادادمه داد نیرو به حس و

 !یچت بود که مثل جغد تا چهار پلک نزد بودم تو داریحاال من ب نمیبب-

 .کرد یتک خنده ا نیحس

 .کردم یم یامروزمو بررس یبود خب من داشتم قرارا ییآهان سؤال به جا-

 «!وقت تو هی یهالک نش یواقعاً که شبانه روز در تالش»گفت: ربدیکه ه دمیباز با او حرف خند و

برند و ازش  مارستانیبه ب نیاصرار و حرف زدن قرار شد همراه حس ی. بعد از کلدیخند یتمام فقط م ییپرو با
دلخور بودم. ساکت بودم و با نگاه به حرص نشسته  یبود حساب مارستانیکه مخالف اومدنم به ب نیبه خاطر ا

ولش کن »گفت: نهیآ یکردن از تو گاهشده بود با ن میدلخور یکه متوجه  نیکردم. حس یرو نگاه م رونیام ب
 «.شه یاخالقش از قبل هم مزخرف تر م ضهیمر یکالً وقت نیندهِ اخالق رو، اگ نیا

توقف کرد و با چرخش سرش به  ابونیسر خ نیداده بود. حس هیتک یباز سرش رو به صندل یحرف چیه بدون
 «؟یندار یخب قسم خانوم کار»عقب گفت:

 :زدم یحوصله پلک یب

 داخل؟ یاینم-

 .نه تو برو ،ی:مرسنیحس

بعد اون هم پشت  یشدم که لحظه ا ادهیپ نیآشکارم از ماش یکنم با دلخور یخداحافظ ربدیکه از ه نیبدون ا و
 «؟یشد ادهیچرا پ هیچ»بود که گفتم: ستادهیشد. دست به کمر جلو ا ادهیسر من پ

 شیرو ازش به نما یجذاب و مردونه اش که ابهت خاص شیته ر یدستش رو دنیکرد و با کش یکالفه ا نگاه
 :دیگذاشته بود پرس

 باز چته تو؟-

 «!باشه میزیمگه قراره چ یچیه»تو همم سرباال گفتم: یکردم و با اخم ها ینگاه مین

 یبه اطراف باز نگاهش رو سمت چشم ها یبه روم زد و بعد از نگاه یکه دلخورانه زدم، لبخند پر مهر یحرف با
 .ناراحتم سوق داد

ام افتاده بود معلومه  یگوش یتازه سامان شماره اش رو ،یایب یه بخواشه اگ یم رتیقربونت برم من، آخه د-
 .کم هیگرده، درک کن  یداره دنبالم م
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پس بعد از دکتر »با حرف هاش نرم شده بودم و با باال گرفتن نگاهم گفتم: یکرد و کم ییرو دلجو قهیدق چند
 «رفتنتون حتماً بهم زنگ بزن باشه؟

 .نگاهم کرد ینیلبخند دلنش با

 .تر نشده کیچشم، حاال برو تا هوا تار-

 .کردم ازش دور شدم یکه همچنان نگاهش م یدر حال و

*** 

شده بودم اما اصالً دست و دلم به درس خوندن  یاز اومدنم به خونه گذشته بود و مشغول تست زن یساعت مین
زنگ نزده  نیبود، قرار بود بهم زنگ بزنه اما ا ربدیه شیرفتم، چرا که تمام ذهنم پ یفکر م یرفت و مدام تو ینم

 !بود

رو گرفتم که بعد از چند تا بوق ممتدد  نیحس یام رو برداشتم. شماره  یرها کردم و گوش زیم یکار رو رو خود
 :دمیپرس یسالم چیو بدون ه عیبرداشت. سر

 ن؟یرفت نیشد حس یچ-

 :تعلل کرد و گفت یکم

 .دهیبود االنم گرفته خواب دهیفا یصرار کردم با یهر چ ومدی... خب واال نزهیچ-

 :هم فشردم یحرص لب رو با

 .ستی! اون حالش خوب ندهیگرفته خواب یچ یعنی نیحس-

چه قدر  شیشناس یزبونم مو در اورد از بس بهش گفتم خودت که م گهیاصرار کردم، د یلیبه جون سوگند خ-
 .دنده و لجبازه هی

 ؟یرو بهش بد یشه گوش یم-

 .دهیفقط چند لحظه صبر کن که صداش کنم گفتم که دراز کش باشه-

 :دیچیگوشم پ یمضطرب منتظر موندم و باالخره جواب داد و صداش تو یرو با حال یا قهیدق چند

 :دمیام پرس یو لحن شاک تیعصبان با

ً  یچ یعنیباهاش؟  یچرا نرفت-  !مثال

 .نیهم مینرفت گهیبهتر شدم د دمیسوگند جان من خوبم د-

 :بغض و حرص گوشه لبم رو فشردم و دلخور گفتم با

 .باشه خدافظ ،یتیمن ارزش قائل نس یحرفا یلجباز اما تو هم اصالً برا یگ یهمش به من م-
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مرتب  یرو قطع کردم. بعد از قطع شدن گوش یکه منتظر جوابش باشم گوش نیزد اما بدون ا یصدام م مدام
معترضش  یقطع کردن نداشت و به ناچار جواب دادم که صدا الیزد و اصالً هم خ یخودش زنگ م یبا شماره 

 .گوشم رو پر کرد

 !یروم قطع کرد یگوش نیحس یچرا جلو-

 :حرص گفتم پر

 .چون دلم خواست-

 !سوگند-

 نکه واست مهمه؟-

 یباز میگ نیبا حس میخواست یباور کن خوبم تازه االن م ستین میزیبگم چ یمن، من به چه زبون زیآخه عز-
 .میکن

 :گفتم یعصب

 !یگ یدروغ م-

 !آخه؟ یچه دروغ-

 :گفتم یصندل یرو دنیدستم جا به جا کردم و با چرخ یرو تو یگوش

 .بگو به جون تو-

 :از حرفم گفت زیآم اعتراض

 !قسم جون تو رو بخورم آخه ییزایچ نیهمچ یواسه  دیچرا با گهیاِ خوبم د-

 :و لجوج لب زدم مصر

 .یگ یدروغ م یدار یدید-

 .دیچیگوشم پ یکالفه اش تو نفس

 .ستیاون قدر هم حالم که بد ن گهیاز دست تو سوگند خب د-

 :کردم گفتم یم یباز زیم یکه با خودکار رو یحال در

 .تیسوئ امیزد که ب یداشت به سرم م گهید هیچ یدون یم-

 .و معترض بود یصداش جد لحن

 !؟یچ گهینه بابا د-

 .گهیشم د یم مجبورم یکن یکه تو م ییخب با کارا-
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 :گفت دمیفهم یرو نم لشیاش که اصالً دل یاون حرفم با لحن جد با

 .فکرم نکن یحت یزیچ نیوقت به همچ چیه-

 !هییچرا اون وقت؟ مگه اون جا چه جور جا-

 :گذر از اون حرف گفت یبرا یکه جواب سؤالم رو بده با زرنگ نیبدون ا اما

 ؟یکن یکار م یچ-

 !یاما جواب سؤالمو نداد-

 :و با لحن پر از آرامشش گفت خونسرد

 !دادم یخواستم که جواب م یخب اگه م-

 !هیتو بگ یآهان پس بازم هر چ-

 ؟یک یکن یکار م یچ ینگفت-

 :متالطم گفتم ینفس دنیست و با کش دهیفا یشدم که اصرارم ب متوجه

 «.تو بود واقعاً تمرکز نداشتم شیخوندم اما فکرم همش پ یداشتم درس م-

 .رو ساکت بود که صداش زدم و صداش باز گوشم رو پر کرد یا قهیدق

 سوگند؟-

 :گفتم که گفت یکش دار بله

 !و نا فُرم بیدلم برات تنگ شده، اونم عج-

 .کردم یا خنده

 !ساعت مین نیا یاونم تو-

 :کرد یا خنده

 .شه، مثل خودم کله خر و نفهمه یکه وقت و زمان سرش نم یدلتنگ قه،یدق هیتو بگو -

 .شوخ شده بود از حرفش خنده ام گرفته بود یحساب حنشل

 آره؟ یگ یم نیحس یجلو یرو دار ناینکنه ا نمیبب-

 .دیخند

 گهیبعدشم د اد،یکنه، آخه سامانم قراره ب یشام دست و پا م یواسه  یزیچ هینه بابا، تو آشپز خونه ست داره -
 !تو برم یجلوش قربون صدقه  یجور نیکه ا ستمیراحت ن ششیحد هم پ نیدر ا
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 .ادیدونستم اونم م یسامان! نم یآهان، گفت-

ساعت  میاونم گفت تا ن ضمیماشاال تا تونست شلوغش کرد و بهش گفت که من مر نمیزنگ زده بود که حس-
 .ادیم گهید

 :دستم آروم صداش زدم یبا خودکار تو یباز یو بعد از کم دمییجو یلب

 ربد؟یه-

 جونم؟-

 :کم رنگ شدن نداشت گفتم الیکه خ یا یو نگران یتعلل با دلواپس یاز کم بعد

 م؟یشه امشب و تا صبح حرف بزن یم-

 :تعحب گفت پر

 !؟یچ-

 :دمیبرچ لب

 امیتونم ب یخوام مطمئن بشم از حالت، نم یسراغم، م ادین الیکه فکر و خ میخب! گفتم حرف بزن شتهیدلم پ-
 .میالاقل حرف بزن شتیپ

 :گفت دیخند یکه م یدرحال

که از خدامه تا صبح باهات حرف بزنم فقط اگه  یدون یتو دورت بگردم خوبم بابا خوبم، م یسوگند نگران چ-
 .تونم ینم یو سامان نبودن، چون اون جور نیحس

 .کم درس بخونم هیتونم  یم نمیفعالً صبح آزمون دارم بب گهیباشه، خب د-

 :آروم گفتم یبعد از مکث و

 .بوسمت یم اوم...-

 :اون حرفم متعجب و پر خنده گفت با

 !؟یگفت یجان چ-

 :ام رو فرو دادم خنده

 !حاال یکن یچرا تعجب م ،یدیهمون که شن-

 :لحن شوخش گفت با

 .شدم یجور هینه فقط عادت نداشتم -

 :کردنش گفتم تیاذ یبا ادا برا و
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 .گم ینم گهید یخب حاال که عادت ندار-

 .گفت یمعترض نه ا یخنده ا با

 .نه بابا تو هم-

 :گفت یدر ادامه با لحن خنده دار و

 .خوام چه کنم، حرف نزن عمل کن سوگند خانم یبوس از راه دور م یول-

 !یکه واقعاً خوب نینه مثل ا-

 .ام رو گرفته بود یاز نگران یهاش کم یخنده هاش سر حالم اورده بودند و اون همه مسخره باز یحساب

 :گفت یمسخرگ با

گن بوسه  یکه م یدیدونم د یحالم خوب شد واال، چه م دیاصالً شا یشه مثالً حرفاتو به عمل برسون یم یچ-
 .معجزه کرد و حالم خوب شد دیشا گهیمعجزه گر، آره د

 :گفتم دمیخند یکه م یدرحال

 .همش خرافاته تو گوش نکن نایمن ا زینه عز-

 .امتحانش که ضرر نداره یدونم ول ینم-

 :با خنده گفتم و

 برم؟ دیبا یندار یکار-

 ؟یزیچ هینه فقط -

 .نباشه بگو یموضوعات خُراف-

 :زد گفت یکه آروم حرف م یدرحال

 .دوست دارم یلیخ-

 :دمیشوق خند با

 .فعالً خدافظ گهیخب د-

 !ساینه وا-

 ه؟یچ گهید-

 ؟یگفت یم یزیچ هی دیاالن تو هم با-

 ؟یچ-
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 :اش گفت فتهیو خودش طونیلحن ش با

 .منم یگفت یم دیخب با-

 :گفتم رمیخنده ام رو بگ یکردم جلو یم یکه سع یحال در

 !یاورد ریوقت گ یکار دارم واسه مسخره باز ربدیه-

 .گهید یگفت یم دیکدومه با یمسخره باز-

 یتمیر دنیگوشم و بخش یخنده هاش تو دنیچیخواست باالخره با پ یکه م یکن نبود و با گفتن جمله ا ول
گوشه لبم صفحه کتابم رو  یراحت تر شده بود و با لبخند المیقلب نا آرومم قطع کرد. خ یمنظم به تپش ها

 .بار حواس جمع تر نیورق زدم و باز مشغول شدم. ا

ماساژ دادن چشم هام از اتاق خارج شدم و به سالن رفتم.  یصدا زدن مامان کتابم رو بستم و بعد از کم با
من رو هم به خلوت دونفره شون دعوت  یبودند. با لبخند وهین نشسته و مشغول خوردن مسال یهمراه بابا تو

باز کردن در، دو مرتبه از جام بلند  یبه صدا دراومد و برا فونیمبل کنار مامان نشستم آ یرو کنهیکردند. هم
که در رو باز کردم  نیرفتم. هم یسمت ورود نییو باز کردن در پا فنیآ یشدم. سامان بود و بعد از زدن دکمه 

از صورتم رو با خنده و  یدستش جا به جا کرد و با خم شدن سمتم طرف یمقابلم قرار گرفت، کاپشنش رو رو
 یتو یگرفتن رنگ شرمزدگ یو بدون جا میتونستم مستق ینم یلیهم خ هنوز. دیسر به سر گذاشتنم بوس یکم

 .دادمیهاش رو م یجواب شوخ میمستق ینگاه هاو بدون  دمیدزد یچشم هام نگاهش کنم و مدام چشم ازش م

 :دیرو بهش پرس ونیزیمبل و گرفتن نگاهش از تلو یرو ییکه بابا با جا به جا میبه سالن رفت گهیهم د با

 .یلپ تاپت رو برام بفرست ی الیتو بابا جان قرار بود فا ییکجا-

 .دیسر و صورتش کش یرو یهم خسته باشه دست یکه انگار حساب یمبل انداخت و طور یرو رو کاپشنش

 .کرد ربدیه ریفکرمو درگ نهیحس ریشرمنده بابا جان به کل فراموش کردم همش تقص-

 :دیشد و بابا هم پرس دهیسمتش کش نگاهم

 شده مگه باز؟ یزیچرا چ-

 .بود دهیفا یب یسرش نشسته بودم که ببرنش دکتر ول یاالن هم باال نیحال بود تا هم ضیکم مر هی ینه ول-

به آشپزخونه رفتم.  یاوردن چا یحال، با درخواست مامان برا شونیسامان باز نگرانم کرده بودن و پر یها حرف
 خچالیراست سمت  کیداخل آشپزخونه شد و  دهیباال کش یها نیشدم که سامان با آست یچا ختنیمشغول ر

 :دینرم پرس یو با لبخند تگرف نییرو پا یرو به من کرد. بطر دنشیآب و سر کش یرفت. با بردلشتن بطر

 ؟یتو انگار تو خودت یخوب نمیبب-

شدن  زیآشکارم که باعث ر یخوش رنگ و آروم چشم هاش شد و دستپاچگ یایناخواسته گره اون در نگاهم
 .گذاشت و به طرفم اومد زیم یرو رو ینگاهش شد. بطر
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 ؟یرسیم شده سوگند چزا ناراحت بنظر یزیچ-

 .با همون اضطراب مرتب کردم ینیس یها رو تو وانیل

 .اونه شیکم استرس فردا رو دارم آخه آزمون دارم فکرم همش پ هی ستین یزینه چ-

 .خسته اما خندونش رو بهم دوخت یدست گرفت و چشم ها یرو تو چونه

 .دارم مانیمن بهت ا یذاریخوب پشت سر م یلیخ ایمثل قبل نمیکه ا دونمینگران نباش م-

 ینیس یاز تو یچا وانیهم فشرد و با برداشتن ل یرو یزدم. چشم یکم جون یرنگ باخت و لبخند صورتم
 میبا بچه ها بر دیبا گهیچون چند وقته د میپروژه مون کار کن یرو شتریب دیکم با هیاتاقم بخورم  برمیم»گفت:

 «.وجود داشته باشه یقصن خوامیبرج شون رو به ما بسپرن نم نیاول یو طراح یاصفهان قراره مهندس

 .سر تکون دادم قیعم یدادن تالش هاش با لبخند جهیاز نت خوشحال

 .فتهیبراتون ب یخوب یباشن و اتقافا یکه همه راض دوارمیام دونستم،یخوبه نم یلیخ-

 .دلم ممنون زیقربونت عز-

 .دیکش اشیشونیپ یرو یدست و

 .تیمجبور شدم دست از کار بکشم برم سوئ ربدیبه خاطر ه یول میها مشغول بودراستش با بچه -

انگار مرغش  یکرد از اون همه لجباز وونمیلجباز د یپسره »گفت: زدیبا خودش حرف م یبا کالفگ کهیدر حال و
 «!پا داشت هی

 یبه سالن برا یچا ینیبردن س. نگران بودم و بعد از کردمیرفتن سامان رو نگاه م رونیام بصورت درهم شده با
 یبرداشت و با گرفتن سراغ نیکه زنگ زدم حس نیمطلع شدن از حالش به اتاقم رفتم تا بهش زنگ بزنم. هم

 نیکه حس یحال قسم نیاما با ا کردیصداش مطمئن ترم م دنیخواب بودنش رو بهانه کرد. هرچند شن ربد،یاز ه
 .کرده بود آرومم یاز خوب بودن حالش خورده بود باز کم

*** 

و  دیاز راه رس میمنتظرش بود یکه حساب یباالخره اتفاق ،یبه مرخص یاز گذشت چند روز از اومدن مرتض بعد
 ییشد. طبق حرف ها و بذله گو نییباغ تع یشبِ پنج شنبه تو یبا دختر خاله اش برا یمرتض ینامزد خیتار
 یهمه مفصل بودن جشن نامزد ونا لیبود دل دهیشن یمرتض نِ یهوچ یکه رخساره از زن عمو و خواهر ها ییها

هاشون از  هیاون چند روز گوشه و کنا یحسرت گذاشتن و چزوندن دل من بوده و تو یخودشون تو الیبه خ
خواستن به من بفهمونند  یکه با زدنشون م یی. حرف هادیرسیدهن به دهن به گوشم م هیرخساره و بق قیطر

خاله زنک  یمدل حرف ها نیکنند و از ا دایتونن پ یو بهتر از من رو م ستینقحط  یمرتض یکه دختر خوب برا
نداشتند  تیاهم میهم برا یسر سوزن یکردم؛ چراکه حت یم رونیب گهیو از گوش د دمیشن یگوش م کیکه از 

 .کردم یم یخوشبخت یاز ته قلبم آرزو یمرتض یو فقط برا
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 یتو یجشن نامزد ییبر پا لیاز دال یکیبرگزار شده بود؛  یطور که رخساره گفته بود جشن نسبتاً بزرگ همون
به  یاتاقم رو یبودم. تو دهیرس هیتر از بق ریبود و د دهیطول کش یباغ هم همون بزرگ بودنش بود. کالسم کم

زدم  یمرتب کنم، آروم آروم شونه م بودمام رو که وقت نکرده  دهیسشوار کش یبودم و موها ستادهیا نهیآ یرو
 کردمیباره در اتاقم باز شد؛ نگاهم با چرخش تند گردنم سمت در رفت، فکر م کیهمون موقع بود که  یو تو

 !بود ربدیرخساره باشه اما ه

در رو پشت  یکرد و بعد از لبخند یکم زیکردم، سر تا پام رو آنال یو جاخورده نگاهش م رهیاتاق اومد. خ داخل
حرکت مونده بود؛ متعجب  یلختم ب یموها ونهیبرس م یهم گذاشت و به سمت اومد. دسته چوب یسرش رو

تخت،  یرو امیکه سالم کرد به خودم اومدم. با نگاه دوران نیکردم و هم یجاخورده ام نگاهش م یبا چشم ها
گردنم رو به  دیاز اندازه سف شیگرد لباسم که پوسِت ب قهیکردم و  ینم داشیگشتم اما پ یبه دنبال شالم م

که با چشم  ینامحسوس جواب سالمش رو دادم. در حال یکرد. با شرم یمعذبم م یود کمگذاشته ب شینما
 یکرد؛ آروم دستش را سمت موها ها ینگاهم م رهیتوش انداخته بود خ یرنگش که خنده برق یقهوه ا یها

کرد به و مردونه اش شروع  دهیکش یکمرم کمند شده بودند، آورد و با انگشت ها یآبشار شده ام که تا نصفه 
با مژه  یگرفت، پلک آروم دنیصورتم خز یتو یشرم زدگ نیاز آرامش و لذت و همچن یلمس کردنشون. حس

هم گذاشتن  یپنهان نموند و با رو یکرد که از چشم ها یخنده ا یلحظه ا یبلند و فر شده ام زدم که برا یها
 :دمیتب گرفته ام پرس یچشمم آروم و با صدا هی

 ؟یخند یم یبه چ-

از  یپشت گوشم که سمت ییاورد و با قرار دادن دسته مو کیتر و پرنگ تر شد، صورتش رو نزد قیعم لبخندش
 ؛یهوا مقنعه ات رو از سرت برداشته بود یافتادم که گرمت شده بود ب یروز ادی»صورتم رو گرفته بود، گفت:

همه  نیدرست مثل االنت ا دن،انداخته بو یو گونه هات گل حساب یمعذب شده بود یجور نیاون روز هم هم
 «.یشده بود یدوست داشتن

مقابل  یصندل یپر لذت چشمم به شال افتاده ام رو یچرخوندم و بعد از لبخند یاون حرف سرم رو به سمت با
 هیهم ازم داشت دراز کردم برش داشتم و سر کردم.  یکم یافتاد. دستم رو به سمتش که فاصله  وتریکامپ زیم

اد هراس و دلشوره داشتم. حس و یاون لحظه سر برسه و باال ب یکه کس نیکم نگران و مضطرب بودم و از ا
 :به زبون اوردم شیحال اون لحظه ام رو با تشو

 د؟یکه ند یکس نمیباال بب ادیم یوقت کس هی یچرا اومد-

 .به عقب و در که پشت سرش بود انداخت ینگاه

 .حواسم بود همه مشغول بودن-

 .خارج شد نمیپر استرس از س ینفس

حرف  یهمه خاله و خانباج نیو با وجود ا یطیشرا نیهمچ یداره اونم تو یچه جرأت ربدیاوف از دست تو ه-
 !درار

 .دیباال پر شیابرو یتا یالیخ یب یخنده  با
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 .یرفتم آموزشگاهم که نبود دمتیتا حاال ند روزیکار کنم از د یخب چ-

 یرگیبودند پشت سر جمع کردم. باز هم با خ ختهیبهش کردم و موهام رو که دورم ر یضیگوشه چشم غ از
 «!یخوشگل شد یلیخ»کرد و با لبخند و نگاه مسخش و لحن آرومش گفت: ینگاهم م

 یگرفتم و با لبخند یدست به باز یلوس تو یرو که باز از پشت گوشم جلو اومده مثل دختر بچه ها ییمو دسته
کم موهامو  هیخودم  گهیاما وقت نشد د شگاهیخواستم برم آرا یخوب راستش م»شده گفتم:کنترل  یجانیو ه

 «.و مرتبشون کردم دمیسشوار کش

تابم که اون  یب یتر اومد و با فرو کردن دست ضمخت و مردونه اش از بغل گوشم، داخل موها کینزد یقدم
 یدونست یم»سوزوند، آروم گفت: یداغشون پوست سرم رو م یزده شده بودند و ترکش ها جانیه یهام حساب
 «هم ازشون کوتاه نشه خب؟ یسانت یدوست دارم؟ حت یلیموهاتو خ

که  یجانیکرد و ه یموهام حرکت م یهم گذاشتم، دستش آروم و نرم ال به ال یاز اون حال چشم رو مسخ
کرد که با  یهش کردم. همچنان نگاهم منگا نیریش یباعث گرم شدنم شده بود. پلک زدم و با لبخند یحساب

 «.شرط داره هیاما »زدم و گفتم: یزیچشمک ر زیآم طنتیسرم ش یتو یافتادن فکر

 .دیلب هاش از لبخند ابروش هم باال پر دنیبا باال پر همراه

 ؟یچه شرط-

 شهیکه هم نیاوم... به شرط ا»گفتم: یلبم فشردم و با گره زدن دست هام پشت سرم با تعلل یرو رو دندونم
 «.شون یبرام بباف

 که انگار کار ینگاهم کرد و طور پرتعجب

 .ازش خواسته باشم نگاهم کرد یممکن ریغ

 ببافم! چرا؟-

 یدونم خب تو یچه م»خنده دار گفتم: یحیو دهنم رو جمع کردم و با باال دادن شونه هام و اوردن توج لب
 «.گهیمنم خوشم اومد د هیجور نیکه ا لمایف

 .دیصورتش کش یدست رو دیخند یو دلبرانه م کهیت کهیکه ت یحال در

 !واقعاً؟-

 .عشوه ساز زدم یو پلک دمیپاشنه پا چرخ یرو

 .اوهوم-

 ریلذت بخش ز یحس دنیچند لحظه و دو یهم گذاشتن پلک هام برا یکرد که در ادامه با رو یخنده ا جیگ
اوم...خب »هم گره زدم و گفتم: یاز کف داده بودم انگشت تو اریاز حالم دور شده و اخت یکه حساب یپوستم طور

هم موهاش رو با خوندن ترانه  ششونه و بعد یزانو هاش م یبودم که پسره دختره رو رو دهید لمهیف هی یتو
 «.دوستش داشتم یلیعاشقونه و قشنگ بود خ یلیبافه، خ یکنار گوشش براش م یا
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خارج شدن از اون حس  یخنده هاش پلک باز کردم، آب دهنم رو برا تمیحس مسخ کننده ام بودم که با ر غرق
کمرش بود دست  یدستش رو هیکه  یابرو هام انداختم. در حال نیب ینیدادم و چ رونیب امییایرو یو حال کم

 « ...دیاالن من با یعنی»گفت: زشیر یو خنده ها دیاش رو دور دهنش کش گهید

 .دمیحرفش پر یتو دستپاچه

 .رو کالً گفتم یکی نیا...ا-

 «!حاال؟ هیبعدشم چه کار ستمیمن که بلد ن یول»بامزه گفت: یباال انداخت و با لحن و نگاه ییابرو

 .جفت کردم نهیس یتاب دادم و دست هام رو رو یو دلخور چشم یشاک

 .خان ربدیه یدار فیتشر یذوق یب یلیخ-

 .زد یا هیپر کنا لبخند

زانوهام و  یبشونمت رو یخوا یاون وقت م یشالت رو سرت کرد عیو سر یدستپاچه شد یدیتو تا منو د-
 .تونم بفهمم یهمه خجالت رو نم نیوقتا واقعاً ا یموهاتو برات ببافم! بعض

 .دمییشدم و لب جو ریبه ز سر

 .دمیخجالت کش هوی... هوی ستیکار کنم دست خودم ن یخب چ-

کرد  یپر طعنه اش که خطوط کنار چشمش رو پر رنگ تر م یمغرورانه و خنده ها یاون حرفم با حس و ژست با
 «!؟یکن یمن باز یبا موها یتون یپس چه طور تو م»گفت:

 .هم رفت و قهر آلود لب زدم یهام تو سگرمه

 .یبدجنس یلیخ شهیمثل هم-

 یکنم ول یم یشوخ»اخمم گفت: دنیبرچ یابرو هام برا نیکرد و با گذاشتن انگشت سبابه اش ب یخنده ا تک
 «!از نظرت ستیکار دخترونه ن نیا نمیبب

چشم هاش گرفته بودم،  یکه انگشتم رو جلو یدر حال یصورتش و با زبون دراز یبراق کردن نگاهم تو با
 «.کار مردونه است البته از نظر من هی نمیکار زنونه است ا هیکه اصالح صورت مردا  یهمون طور رمینخ»گفتم:

 .دیکردن لب هاش سر انگشتم رو بوس کیچشم هام شد و با نزد رهیاش خ فتهیخنده و نگاه ش با

 .تو برم رینظ یب ینظر ها نیمن قربون ا یعنی-

پشت سرم پنهونش کردم.  دم،یند یزیکه انگار چ یو بعد از نگاه کردنش طور دمیگرفته انگشتم را عقب کش برق
 یپشت سرم قرار گرفت، شالم رو کنار زد و دستش رو برا یبیبا خنده سر تکون داد و بعد از نگاه جذاب و دل فر

 .گوشم یشد تو یموهام حرکت داد و لحن آرومش ترانه ا یچند لحظه نوازشگر رو

 .نفسشون بکشم قیخواد سرم داخل موهات فرو کنم و محکم و عم یدلم م هیچ یدون یم-
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 .تر زمزمه کرد میکه مال دمیرو صدا دار بلعهم گذاشتم، آب دهنم  یباره گر گرفتم و پلک رو کیکه زد  یحرف با

 .کنم ی، نفس بکشم و زندگتن و موها نیا یرسه اون روزم که شبانه روز با بو یم-

 .اندازه کشنده نگاهم کرد یب یرو با لبخند ها روبه نهیآ یقلبم شدت گرفت و پلک از هم باز کردم که از تو تپش

 .امیر باز پسش ب دوارمیکنم ام یخودم رو م یسع-

نفسم بند اومده. درست پشت سرم  یلحظه ا یشوق بودم و شور و با لمس کردن موهام حس کردم برا سراسر
 یکه سع یداغ و تب دار شده بود. در حال ریوصف ناپذ یجانیبود و تنم از ه ستادهیا یچند سانت یبا فاصله ا

پاشنه پا  یبرشته مدام رو یام داشتم که باعث شده بود مثل گندم هااندازه یب جانیدر کنترل کردن اون ه
ً یدق زهیخب چ»دهنم زمزمه وار گفتم: یبپرم، با فرو دادن بزاق جمع شده  یزیر یها نییبچرخم و باال و پا  قا

 «.االن منظورم االن نبود ک... کالً گفتم

به گلو سکته  دهیقشنگ که باعث شده بود نفس هام نرسجذاب و  یموند؛ با لحن رهیبهم خ نهیآ یاز تو نگاهش
 :پرحرمش زمزمه گونه، لب زد یگوشم آورد و با نفس ها یالله  کیبزنند سرش رو نزد

 ...هوم چه طوره یکه خانوم خونم بش یکنم تا وقت یم نیخب از االن تمر-

صورتم رو از قبل هم  یام شده بود و گداختگ نهیس ی وارهیقلبم باعث فشار اوردن به د یضربان دستپاچه  باز
به  نهیآ یآروم و با چشم دوختن تو یطره شدم مشغول شده بود که با خنده و لحن یکرده بود. با موها شتریب

 «!؟یستیبلد ن یاما تو که گفت»گفتم: دشیقامت بلند و اندام ورز

 .بهم انداخت نهیاز داخل آ ینگاه نیریش یرو باال گرفت؛ همراه با لبخند سرش

 .ذهنم مونده یتو ییزایچ هی دمیبافته شده ات رو قبالً د یاما موها-

لب هام بنشونم و از اون همه  یرو رو ،امیو دل قیعم یکار ها و حرف هاش خنده ها دنیتونستم با د یم فقط
و  میکه گفت آروم آروم شروع به دسته کردن کمند حج یقبلم و کنارم لذت ببرم. بعد از جمله ا یبودنش تو

 ریغ یکه اخم یدقت و کنکاش در حال باکه ژست بافتن مو رو گرفته بود و  نهیآ یرنگ موهام کرد، از تو ییخرما
گرفته بود. سر تا پام  یانگشت هاش به باز نیابرو هاش افتاده بود موهام رو ب نیباال رفتن دقتش ب یبرا یاراد

کرد. بعد  یتر شدنشون باد م ظیغل یکه لپ هام رو برا یپر ذوق یرنگ داده بود و لبخند ها یو خوش رو لذت
 .دستش رو از پشت سر به سمتم گرفت قهیاز چند دق

 .گلِ سرتو بده-

اوردنش، کف دستش گذاشتم و پر تعجب  رونیام رو که دور مچِ دستم انداخته بودم با ب یسر رنگ گلِ 
 «!موم شداالن ت یعنی»گفتم:

 .داد سر تکون داد یبافته شدم تاب م یکه کش مو رو نوک مو یپرمدعا و خونسرد در حال یلیخ

 .هم سخت نبود یلیخ یعنینداشت  یآره کار-
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 یچرخ مین نهیآ یبافته شده ام تو یموها دنید یتمام شدن به کمر زد برا یکه دستش رو به نشونه  نیهم
شد. جا خورده از خنده  کیام همزمان با تعجبم خنده ام شلبافته شده یمو دنیزدم و بافتم رو جلو انداختم؛ با د

نگاهم شد که با لحن پر خنده  رهیخ انهکه دست هاش رو همچنان پرمدعا به کمر زده بود پرسشگر  یام در حال
 «.ی! واقعاً که خسته نباشربدیه هیچ گهید نیا»ام گفتم:

 .اال دادمندانه شونه ب تیو رضا یخودراض یلحن با

 .چشه مگه؟ خوبه که-

 ییکش دادم و با اشاره به اون بافِت نامرتب و جالبتر دوتا نیاز خنده دوباره به طرف یریجلوگ یهام رو برا لب
منه؟! اوالً که  یشگیبافت هم هیشب نیواقعاً ا یعنی»هم گره زده شده بودند گفتم: یتو شتریشده که ب سیگ
 «!هم یتو یزدکور  یرو رسماً گره  امچارهیب یدوماً تو موها ستین یجور نیا

 :به خودش غره بود همچنان

 .هم خوبه یلینه خ-

 .خنده ام گرفته بود یحساب

 !همه تالشت نیاز ا یواقعاً مرس-

بنظرم که همچنان  یدون یاصالً قدر نم نیبب»حق به جانب گفت: یهم خنده اش گرفته بود و با لحن خودش
 «.یخوبه و عال

وقت  هیسوگند  نیبب»محتاطانه آروم گفت: ینافذش و لحن یگوشه چشم ها یزیر نیبا انداختن چدر ادامه  و
 «!ینکن فیتعر یکس یبرا نارویا

 !سؤال بره ریابهت مردونه اش ز دیترس یم دیرخساره است شا یدونستم منظورش از کس یم

 :دمیپرس یزیآم طنتیسر به سر گذاشتنش با خنده ش یبرا

 چرا اون وقت؟-

 یشگیهن یپر پشت و مردونه اش همراه با جذبه  یکردن ابروها یتو کاسه چرخوند و با کمون یچشم مغرور
 «.یکن یوا دار م ییآدمو به چه کارا نیکارم مونده اونم من! از دست تو سوگند بب هی نیفقط هم»اش گفت:

 .زدم یپوزخند

 .نییپا امیم یکنم و زود یمنم لباسمو عوض م ومدهین یبرو تو کس گهیگم حاال هم د یاخمو نم یباشه آقا-

 .زد کردشده بود متذکرانه بهم گوش یکه جد یکرد و بعد از اون در حال دییبه گردن و سرش تأ یجنبش با

 !ای! باز اعصاب من و خورد نکننییپا یایب یوردار یتنگ و کوتاه بپوش یهالباس نمیسوگند نب-

 .باال انداختم یا شونه
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 .همنه بابا تو -

جا خورده  بشیسرخم ثابت موند، از نگاه عج یلب ها یآن نگاهش رو کیبا اون حرف نگاهم را باال گرفتم که  و
 .زد یدادم که لبخند مرموز نییبودم و آب دهنم رو با اضطراب از گلو پا

 ...رُژت-

گره زده بودم  یهم با دستپاچگ یکه انگشت هام را تو یاسترس گرفتم و در حال شتریکه زد ب یحرف با
 «؟یرژم.... رژم چ»گفتم:

 «.پر رنگه یادیز»تمام و خنده معنادار گوشه لبش گفت: یاورد و با بدجنس کینزد یاون سؤالم سر با

و پوزخند گوشه  رهیزدم که نگاه خ یرد گم کن یبرا یام خارج شد و لبخند ینیآسوده از ب یکه زد نفس یحرف با
 .شدن چشم هام شد زیلبش باعث ر

 تو؟ یخند یم یبه چ هیچ... چ-

 .به ابرو هاش داد یتر و آشکار تر شد و حرکت قیعم لبخندش

 .که از ذهنت عبور کرد یزیبه چ-

من... »دلخور گفتم: ،یکه تا بناگوش سرخ شده بودم با اخم یذهنم رو خونده بود و در حال شهیهم مثل هم باز
 «.از ذهن من عبور نکرد یزینه چ

 .هم قرار داد یکه باز خجالت نکشم چشم رو نیا یزد و برا یحیمل لبخند

 .کم رنگش کن-

انداخت و بعد از مرتب کردن  نهیآ یبه خودش تو یکردم که نگاه دییکردن سرم تأ نییرو رو با باال و پا حرفش
و پر حرص از  یرفت. عصب رونیاز اتاق ب یزدن دیکرد بعد از د یکه در رو باز م یو جذبش در حال دیسف رهنیپ

 .گوشه اتاق رفتم یِ چوب یبرداشتن مانتوم سمت چوب لباس یو برا دمیکوب نیزم یرو ییدست خودم پا

و  میبه همراه مر یمرتض یسراسر شاد خواهر ها یکیانداختن موز تمیآقاجون نسبتاً شلوغ بود و با ر ساختمان
هم که در حد سالم و معارفه  یمشغول رقص شده بودند. شبنم نامزد مرتض ییرایوسط پذ نایطور م نیزهره و هم

مبل دو نفره نشسته  یمجلس رو یباال ،یرنگ و کوتاه دیباهاش حرف زده بودم با کت و شلوار سف یکوتاه ی
من هر لحظه پررنگ تر  دنیکج و متظاهر که با د ییو لبخند ها فتهیخودش یبود. زن عمو هم با پلک زدن ها

 ییرایهر دو خانواده بودند دور تا دور پذ کِ یدرجه  یها لیکنارش نشسته بود. مهمون ها که شامل فام شدند،یم
هم که  ونیکردند. آقا یم یبارشون مجلس رو همراه کی یا قهیدق یها دنیشبزرگ نشسته بودند و با کِل ک

که کنار اتاق مادرجون بود دور هم  یو بزرگ یاتاق سراسر یتعدادشون نسبت به خانم ها و بچه ها کمتر بود تو
 قشیعم یبا لبخند ها دشیبود؛ صورت و گرد و سف یو نازک فیجمع شده بودند. شبنم از نظر جثه دختر ظر

و آراسته شده بود، زن عمو هم مدام با  نیمز یاندازه اش از اون وصلت داشت حساب یب تیکه نشونه از رضا
 .کرد یپچ مگوشش پچ  یمتملقش تو یخنده ها
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آروم  یکم رنگ و دست زدن ها ییبودم و با خنده ها ستادهیدر بود ا کیشد که نزد یکنده کار یستون کنار
خودم  یرو رو یمرتض یزن عمو و خواهرها یپرحرف و پر طعنه  ینگاه ها ینیکه رفته رفته سنگ کردمیم یهمراه

 یپر توجه که حساب یینگاه ها دادند؛ینشون م گهیبار با پوزخند من رو به هم د کی قهیاحساس کردم که چند دق
 .کردندیم تمیهم اذ

اومد. پانچ  رونیزدم که رخساره هم بافاصله پشت سرم ب رونیاز ساختمان ب نیکالفه و سنگ ینفس دنیکش با
 یکم زشیر یو با نگاه ها. حالم ردمیچیکه هوا داشت دور خودم پ یرو به خاطر سوز ممیرنگ و ضخ یمشک
 .کرد یبررس

 گفت؟ یزیچ یکس رونیب یزد یبیحال عج هیشد با  یچ-

 .زدم یخند پوز

 .کرد ینبود رسماً نگاه نگاهشون آدم رو ذوب م یازیبه گفتن ن-

ً یبا سرد شدن هوا تقر م،یو مزاحم رفت وآمد ها به داخل ساختمون بود میبود ستادهیدر ا یجلو همه داخل  با
در  یبازوم من رو از جلو دنیشد. رخساره با کش یم دهیباغ د یتو ییرفته بودند اما همچنان رفت و آمد ها

 .میستادیبزرگ آشپزخونه ا یپنجره  ریاون ور تر از ساختمون ز یعقب زد و کم

 .امشَب رو هم تحمل کن هینده،  تیاهم-

 .دادم رونیبخار گرفته و متالطم ب ینفس

 .مجبورم تحمل کنماوهوم -

 .دیبازوم کش یآروم رو یدست

 یکار م یپس اون همه باال چ یدیهم که به سر و وضع خودت نرس یلیخ یکرد ریقدر د نیچرا ا نمیبب یراست-
 !؟یکرد

 « ...خب»گداخته شدم از اون همه فشار، گفتم: یسرم گذاشتم و با تکون داد کله  یرو رو دستم

 .خنده، متعجب نگاهش کردم ریزد ز یهنوز حرفم تموم نشده بود که پق اما

 شد؟ یچ هیچ-

 «!چه وضعشه دختر؟ نیسوگند ا»دستش گرفت و گفت: یبافته شده ام رو با خنده تو یمو

ام رو که مثالً بافته شده یرفته بود اون موها ادمی یزدم؛ چرا که حساب یکه زد با گزش لبم پلک محکم یحرف با
کرد که آروم و با  یبرام بافته بود باز کنم و خودم هم خنده ام گرفته بود. پر تعحب و با خنده نگاهم م بدر یه

خواست موهامو برام  یمثالً م گهید ربدهیتالش ه حاصل»انداختم گفتم: یکه ابرو رو به باال م یدر حال یلبخند
 «!ببافه

 یرو به زبون اورد. با خنده و چشمک یگشاد شده اش از تعجبش نگاهم کرد و نه کش دار یچشم ها با
 «.شه یم یشاک یخب اگه بفهمه حساب یازم خواسته بود که نگم ول»گفتم:
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 :کرد و نا باور لب زد دنیاون حرفم با تکان دادن سرش شروع به خند با

 یلیتعجب کردم آخه خ یمجبورش کرده حساب ییکارا عشق تو به چه نی! ببربدیشه اونم ه یاصالً باورم نم-
 !بچه چند ساله برات بافته هیکردم  یواال من که فکر م ادیاصالً بهش نم یگشیهمه عاشق پ نیخشنه و خشکه ا

 «.بنداز بازشون کنم ادمیداخل  میرفت»رو پشت سرم انداختم و با جمع کردن خنده ام گفتم: موهام

 .زد یمعنادار چشمک بغل گرفت و یهاش رو تو دست

 !یدیعطرِ اونو م یچه قدر هم که بو زهیگم چ یم-

 :دیپرس زیآم طنتیش یدر ادامه با خنده ا و

 اون باال اصالً؟ نیکرد یکار م یچ-

 .چشم کردم یاز گوشه  یضیغ

من که متوجه  ؟یگفت یحاال جد نمینه بابا تو هم با اون ذهن منحرفت خب فقط موهامو برام بافت، اوم بب-
 .نشدم

 .زد یپلک شخندین با

 .کنم یزبون کش ریخواستم ز یم ییجورا هیحساس نشو  یلیبودم حس کردم، حاال خ کیچون نزد-

 .پر خنده نگاهش کردم یخنده که با اخم ریبا اون حرف زد ز و

 .داخل هوا سرده میبر ایهب ب یلیخ-

 :دمیکردم آروم پرس یکه به اطراف نگاه م یحال در

 اصالً؟ دمشیکجاست ند یمرتض یراست-

 .زده داخل هم نبود بشیهست که غ یساعت مین-

 یجور نیبگم ا کیگم چه طوره تا داخل نرفته برم و بهش تبر یم»گفتم: دیرو فکر کردم و با ترد یا قهیدق چند
 «شه هان؟ یتموم م شهیهم یهم برا هیقض نیا

 .باال پروند یا شونه

 .دور و وراست نیمالبد ه ستین یآره فکر بد-

 .به اطراف جنبوندم یسر

تونم  یبدونم اون کجاست چون اگه اون باشه که نم دیآخه اول با ؟یدیاونو ند یچ ربدویه یراست نمیاوهوم بب-
 .ششیبرم پ

 ...زدن و البته یبودن و باهم حرف م ستادهیباغ ا یورود کیبچه ها نزد هیو سامان و بق دیسع شیواال پ-
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 .کردم زیر چشم

 ؟یالبته چ-

 .چرخوند و چشم تاب داد یو دهن لب

خب  یول دمیند ربدویالبته دست ه خوردنیما خب... خب مشروبم م یانگار مرسوم شده تو جشنا گهید یچیه-
 .خوردنیو سامان انگار داشتن م نیدست حس

 .گفتم ییبابا یدادم و ا رونیب ینفس یعصب

 .دیبازوم کش یرو رو دستش

باشه. فکر نکنم بخواد باز شروع به خوردن کنه  یزیدستش چ دمیخب بابا حرص نخور گفتم که ند یلیخ-
 .دنیو سامان بهش اجازه نم نیمطمئن باش حس

 .دمیبلند کش یپوف

 ؟یایراحت تره. تو نم المیخ نجوریسرک بکشم ا هیبرم -

 .تور مانندش کرد رهنیبه پ یاون حرفم نگاه با

 .امیدارم و م یشه تو برو منم مانتوم رو بر م یم یشاک دیسع تونم یلباس نم نیبا ا-

 .بکشم یسرک هیباشه پس همون طور که گفتم -

 دیلرز یکه از سرما به خاطر لباس نازکش م یتندش در حال یگفت و با قدم ها یگفتن اون حرف باشه ا با
 .سمت ساختمون رفت

. دمییپا یشده اطراف رو کم زیر یکردم و با چشم ها یسرد به داخل گلوم و سوزوندنش سرفه ا یورود هوا با
فکر کردن و دو دل بودن من هم  یا قهیدر باغ جمع شدند و بعد از دق یجلو هیو بق ربدیرخساره گفته بود که ه

وقت باز هوس  هیکه  دادمیبهش تذکر م قه،یچند دق یبرا یبا حضورم حت دیگرفتم. با شیباغ راه پ یسمت ورود
 .با اون معده خراب به سرش نزنهمشروب خوردن 

بود و با  ستادهیشدم؛ پشت به من ا یمرتض یمتوجه  یلحظه ا ینرفته بودم که برا یلیبودم و خ قیآالچ کینزد
آقا کمال که پشت ساختمون آقاجون بود قدم  یبه طرف خونه  یبیو عج زیر یآروم و تکون خوردن ها یگام ها

گفتن.  کیحرف زدن و تبر یبرا ودفرصت ب نیبهتر دیشا د،یسرم چرخ یتو یفکر یلحظه ا یداشت. برا یبر م
کردم اما حاال چرا اون  یو دور شدنش رو تماشا م دمییجو یدندون م ریداشتم و لبم رو ز دیرفتن ترد یبرا یکم

 !رفت یم یسمت

داشتم و  دیکردم؛ ترد یبودم و رفتنش رو نگاه م ستادهیخواست با تلفن صحبت کنه. همچنان ا یهم م دیشا
 نیگرفتم دنبالش برم چراکه همون طور که گفتم بهتر میتصم هیقض دنیکردن و سنج نیسبک و سنگ یبعد از کم

فرصت تنها شدن با هاش رو  گهید دیشا یاز طرف نکهینبود و هم ا ربدیکه ه نیحرف زدن؛ هم ا یموقع بود برا
 یکلنجار رفتن با خودم مصمم شدم برا یبعد از کلبه اطراف چرخوندم و  یمنظور نگاه نیکردم. به ا ینم دایپ
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 یکردن برا یخوشبخت یو آروز یکیبا گفتن تبر هیو نقطه گذاشتن ته اون قض شهیهم یتمام کردن اون ماجرا برا
 .هر دوشون

اومده بودند و با شلوغ کردن دنبال  رونیباغ بود و چند تا پسر و دختر بچه هم از خونه ب یتو ییو آمدها رفت
به ساختمون  یشد، بعد از انداختن نگاه یم دهیو دست زدن ها هم از داخل شن کیموز یصدا دند،یدو یمهم 

گرفتم. ساختمون  شیکمال رو پ یآقا یخونه  ریباغ، مس زیر یشن ها یمردد و آرومم رو یآقاجون با قدم ها
 یکیتار یو قرمز رنگش پشت ساختمان آقاجون قرار داشت. فضا یروونیکه با سقف ش یطبقه ا کیو  کیکوچ

تک درخت  یرو یروشن هیرو پر رنگ تر کرده بودند، جز نور ماه که سا یکیخاموش خونه، تار یبود و چراغ ها
و اون ها هم به  ستندیدونستم که آقا کمال و مابس خانم خونه ن ینبود. م یا گهیبلوط انداخته بود نور د

 کیاز لباس که از  یکمک به جشن دعوت شدند. با پس زدن طناب بلند یبرا نیادرجون و همچندرخواست م
 یتر رفتم. تو کیقرار داشت بسته شده بود، نزد وارید یکه رو یقطور خیبه م گهیسر د کیسر به درخت و از 

داده شده بود نشسته بود؛  هیساختمون تک یِ وارکناریو زِوار در رفته که به د کیکوچ ینردبوم یپله  یرو یکیتار
 .که سرش رو محصور کرده بودند ییفرو کرده بود و دست ها شیاسپرت و پفک یکاپشن مشک ونهیسرش رو م

از دهنم خارج شد،  یهوا سالم یقدم هام، سرش را باال گرفت. ب ریز گهیها بهم د زهیبرخورد سنگ ر یصدا با
کم جا  هیبودم و  دهینشن یبود اما جواب بی. عجنمیم ببتونست ینم یکیاون تار ونهیهمچنان چهره اش رو م

 !خورده بودم

به جلو برداشت،  یگرفت و قدم هیاز نردبوم تک نش،یسکوت سنگ ونهیغرق شدن م قهیبعد از چند دق باالخره
 یصورت و چهره آشفته و چشم ها یشد؛ نگاه سراسر شوکم رو دایبرام هو یکم ششینور ماه صورت پر ر ریز

خوش کرد. به نظر که  اتلخ گوشه لب هاش ج یزد و لبخند یمونده بود. پلک کم جون رهیبه شدت قرمزش خ
 مونیاز اومدنم پش ی. حسابدیشد فهم یرو از اون سر و وضع درهم و حال نا آرومش م نیاومد و ا یخوب نم

صورتم  یزدم. اجزا یحرفم رو م دیبانداشتم و حاال که تا اونجا اومده بودم پس  یراه چاره ا گهیشده بودم اما د
 یلبهام نشوندم و با اشاره  یرو یو ظاهر یمصنوع ی. لبخنددموحشش از نظر گذرون یرو تک تک با چشم ها

اومده بودم....  یعنیور....  نیا یایم یدار دمی... خب دزهیچ»گفتم: یمگیو سراس شیدستم به پشت سر با تشو
 «.بگم کیاومده بودم بهت... بهت تبر

تونستم حالش رو درک کنم و  یزد و اصالً نم ینم یو نافذش بهم چشم دوخته بود؛ حرف نیسنگ ینگاه ها با
فشردم و با همون  یدستم م یرنگم رو تو یپانچ مشک یکه گوشه ها یدر حال یآشکار یِ بفهمم، با دستپاچگ

 «.گمیم کیبرات خوشحال شدم بازم تبر یلیخ... خ»گفتم: یزورک یلبخند ها

که  یکرد و در حال دنیشروع به خند ن،ییبزرگش به سمت پا بتیها با تا کردن ه وونهیکه زدم مثل د یحرف با
 «!کیبگه... هه تبر کیاو... اومده تبر»گفت: بشیزد با همون حال عج یبا خودش حرف م

از اومدنم به اونجا  یمونیپر استرس به عقب برداشتم پش یاز اون حالش نگران و مضطرب بودم، قدم یحساب
 یخنده اش رو یچند لحظه ا یکردم. برا یسرزنش م شتریشد و خودم رو ب یو پررنگ تر م شتریهر لحظه ب

 ،یکه دلخور یینگاه ها ؛نگاه نگرانم شد رهیقطورِ درخت بلوط، خ یلب خشک شد و باد دست گرفتن به تنه 
بشدت  یکه خودم را از اون مخمصه و اون فضا نیا یرو ازشون ساخته بود. برا یترسناک بیغم و خشم ترک



 

 
1077 

 یبراتون آرزو ه،ید... دختر خوب»کم رنگ گفتم: یآب دهنم و لبخند دنینجات بدم با بلع نیخفه کننده و سنگ
 «.کنم یم یخوشبخت

توش  یپر رنگ یخواستم برم که خنده و لحن پر تمسخرش که دلخور یبا گفتن اون حرف راه کج کردم و م و
 .ستمیزد، باعث شد سر جام با یموج م

 !رهیگ ینگرفت و نم یکه احساسمو به باز نهی... حداقلش اهیآره ختر خوب-

 .داشت نهیهم گذاشتم و آب دهنم رو سخت تر از قبل فرو دادم؛ پس هنوز هم ازم دلخور بود و ک یرو پلک

قبل هم پر رنگ تر شده قرمز مردمک چشم هاش از  یحاله  دم؛یسخت به سمتش چرخ ییو با قدم ها آروم
 :لرزونش سخت لب زد یبود و با منقبض کردن چونه 

 ...... تویشده و... و تو کرد کیسرد و تار میماهاست که زندگ-

عذاب وجدان گرفته بودم. لبم  یو حساب ربدینبود ه یکرد؛ اون هم تو یم تمیاون حرف ها اذ دیقدر که شن چه
گفتن  یکن یازدواج م یلطفاً تو دار یم... مرتض»لتمس و پر تشر گفتم:م یدندون فشردم و با لحن ریرو محکم ز

 «.کنم یخواهش م ستیحرفا اصالً درست ن نیا

 .دادن کف دستش به تنه درخت، سر تکون داد هیکرد تعادلش را حفظ کنه با کمک و تک یم یکه سع یحال در

 !مهیتو زندگ گهید یکیتو  یبه جا گهیحق با توئه آره د-

، با تکان دادن گردنش  **که حالش خوب نبود یکه مثل کس بشیسراسر تلخ و اون حال عج یبا لبخند و
 .انگشتش را به سمتم گرفت

انصاف  یکه تو ب یزیمن و احساسم ارزش قائل چ یچرا؟ چون دو... دوسم داره و برا یدون یآره دوسش دارم م-
 .اصالً برات مهم نبود

 !کنه یم هیاحساس کردم که داره گر یناباور نیدر ع یلحظه ا ید و برااز قبل هم بدتر شده بو حالش

کرد! بالفاصله روش رو برگردوند و  یم هیبرام قابل باور نبود؛ اما واقعاً داشت گر میشده بودم و اصالً برا منقلب
 .پاک کرد شیبا پشت دست اشک ها

 :و بغض آلود لب زدم ناباور

 !یتو مست یم... مرتض-

 :دیخوردند لبش رو به دندون گرفت و دردمند و درمونده نال یصورتش سر م یکه اشک هاش رو یحال در

بد و  ندنیزدم و بعد از ش یکه زنگ م یصدات اونم وقت دنیشده بود شن میچند ماه تمام دلخوش نیا یتو-
 .یکرد یزنم قطع م یو چرا زنگ م میکه ک راهاتیب

که  یشد پس اون مزاحم یزه گرد شده بودند بهش دوختم؛ باورم نماز اندا شیبهت زده ام رو که ب یها چشم
 !بوده یکرد مرتض یقطع م یا قهیزد و بعد از دق یبار زنگ م کیهر چند وقت 
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واقعاً برام سخت بود. حال  رفتنشیرو هضم کنم، پذ یزیتونستم چ یکه مغزم از کار افتاده بود و اصالً نم انگار
صحنه  نیو سخت تر نیتر نیمتأثرم کرده بود و غمگ یهمون حالت پر بهتم حساب یو غم زده اش تو شونیپر

 یو به شدت اون رو م ختندیر یقلبم م یمذاب رو یو مواد دیتلخش بود که مثل اس یاشک ها دنیبرام د
اون لحظه ها از  یو حساب نمشیاون حال درمونده بب یتو خواستیباز هم دلم نم ایقضا یسوزوند. با همه 

بچه  یوقت احساساتش رو وارد اون باز چیمن بودم، کاش ه زیدم متنفر شده بودم؛ چرا که باعث همه چخو
بند بزنم و گذشته رو براش جبران کنم....  یجور هیرو  اشتونستم قلب شکسته  یکردم، کاش م یگانه ام نم

 ...کاشِ پر تأسف و پر حسرت یو هزار ا

صورت داغم  یتلخ رو یقرار گرفت و قطره اشک نشینگاه سراسر غمگ یراستا یمچاله شده ام از ناراحت ی چهره
 .دیچک

و  نیشد بفهم ا ینم میتونست یکنم من... من و تو... من و تو نم ینکن خواهش م ینجوریا یم... مرتض-
 .ازت معذرت بخوام زیتونم به خاطر همه چ یفقط... فقط م

 :ادامه دادم یو به سخت دمیسخت کش ینفس

 گهیپس د یدونم که اون دختر رو دوست دار یم ایب... به خودت ب یگ یم یچ یفهم ینم یتو... تو االن مست-
 .کنم یحرفا نزن خ... خواهش م نیاز ا

 :دیزد غر یرمق م یب ییکه پلک ها یاش در حال یخورد و با نگاه مغضوب و شاک ییتلو تلو

 .ستمین ستم،یمن... من مست ن-

رو  یا گهید یخواستم لحظه  یو نم دمید یموندن و حرف زدن نم یبرا یلیواقعاً با اون وضع و حالش دل گهید
ام  یمونیخواستم پش ینبود. نم ینیب شیرفتارش من رو ترسونده بود و اصالً قابل پ یاونجا بمونم چون حساب

عقب عقب رفتم و با  اطیاخت با مکرد یکه اشک هام را با پشت دست پاک م یبشه و در حال شتریاز قبل ب
 :خفه کننده لب زدم یبغض

 .کنم یم یخوشبخت یبازم برات آرزو-

زده،  هیبه درخت تک نیزم یزد و با سر خوردن رو یتلخ در اوج مست یبا اون حرف عزم رفتن کردم که قهقهه ا و
 هی»رفته و به غم نشسته اش لب باز کرد و زمزوار گفت: لیتحل یکه ازم برش گردونده بود با صدا یبا صورت

 « ...ینتلع یتو یتمام آرزوم تو بود یروز هی... یمن بود یهم تو آرزو یروز

محکم و کوبنده از پشت سر  ییقدم ها یصدا یلحظه ا یزدم که برا یو پلک دردناک دمیکش قینفس عم چند
که  ینیکردم و حس ینگاه م ربدیام به ه دهیترس یچشم هامن رو به عقب برگردوند؛ آب دهن فرو دادم و با 

حال مست خودش حرف  ینشسته بود تو نیزم یکه رو یهمچنان در حال یپشت سرش قرار گرفته بود. مرتض
هم گره زدم  یتر بود. دست هام رو محکم تو ظیشادش غل تمیاش از ر یکه تلخ ینامفهوم یزد و خنده ها یم

باره تنم شده  کیباعث لرزش  ربدیقرمز و به خشم نشسته ه یچشم ها دم؛یباز آب دهنم رو بلع دهیو ترس
متأثر سرش قصد داشت به هم بفهمونه که اوضاع  یاکرد و با تکون دادن ه ینگاه م یهم با ناباور نیبود، حس

به جلو،  یچند قدم هم گذاشت و با برداشتن یرو یو محکم پلک یاست. عصب ختهیبدجور نا بسامون و بهم ر
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دهنم  یداد. با گذاشتن دستم جلو ینم دیرو نو یگره شده که افتادن اتفاق خوب یرفت و مشت یبه سمت مرتض
 ینکنه م یبکن یخوا یکار م یچ»ن بازوش رو چنگ زد و با مانع شدنش گفت:یکه حس دمیکش یکوتاه نیه

 «!مسته ینیب یمگه نم ش؟یبزن یخوا

 لشیبا حال مست و پات یکرد و مشت گره شده اش رو محکم تر بهم فشرد. مرتض یدندون قروچه ا نیخشمگ
شدند.  یرمق م یزد پلک هاش کم کم ب یحرف م دهیبر دهیکه بر یگرفته بود و در حال نییجونش رو پا یگردن ب

دستم  یرو تو ربدیه ستخواست که از اونجا دورش کنم، د یرفتم، ازم م ربدیبه سمت ه نیبا اشاره حس
که  نیدراز شده نشسته بود، رفت. از ا ییبا پاها نیزم یکه رو یگذاشت و بعد از اون خودش به طرف مرتض

منظور سرم  نیبودم و به هم دهیترس یحساب رهیشکل بگ یریشون نزاع و درگ نیو ب ادیبه حال خودش ب یمرتض
باور کن سؤتفاهم  میبر ایتو رو خدا ب ربدیه»خواهش گفتم: وپر التماس  یبا لحن ربدیرو باال گرفتم و رو به ه

ً  ایکنم ب یشده خواهش م  «.لطفا

 .باعث لرزش دوباره ام شد نشیپر تشر و خشمگ یصدا

 ...خفه شو، خفه شو-

داشت رو به  یکردن مرتض اریدر هش یسع یآروم ینشسته بود و با چک زدن ها نیزم یکه رو یدر حال نیحس
 ومده،ین یتا کس دیبر نجایاز ا»شد گفت: یخارج م نهیدار از سصدا  گنشیخشم یکه نفس ها ربدیمن و ه

 «.بدترش نکن برو ربدیه

داشتم از اونجا دورش کنم اما ذره هم  یو سع دمیبازوش رو کش ربدیتوجه به خشمِ ه یب ن،یاون حرف حس با
بود  یمرتض رهیخ یبودند و با حرص و حالت منگ دهیچسب نیزم یخورد؛ سفت و سخت پاهاش رو یتکون نم
خواست  ربدیرو به ه اهشبه اطراف از جاش بلند شد و به سمتمون اومد، با اصرار و خو یبا نگاه نیکه حس

باغ راه داشت  یآقا کمال که به انتها یو بالخره قدم از قدم از قدم برداشت و از کنار خونه  میکه از اونجا دور بش
 .میکرد یط ریمس

سر به سر  کیاز  تی. با خشم و عصباندمییجو یاندازه پوست لبم رو م یب یبودم و با استرس ستادهیا یکنار
غضبناک خشم نگاهش رو حواله  ستاد؛یاز حرکت ا قهیداشت و باالخره بعد از گذشت چند دق یقدم بر م گهید

 « ...خواستم یمن فقط م ربدیمن....ه»گفتم: دهیبر دهیبر یتدافع یچشم هام کرد که با لحن

 :دیتر از قبل غر یعصب

 ؟یهان؟ تو چ یتو چ-

محکم  یچنگ یزدم. با حرص و آشفتگ یلباسم پنهون کردم و پلک تند نیترس گردنم رو فرو بردم، سرم رو ب با
 .موهاش زد یتو

 ...کنه یکنه، به تو فکر م یه... هنوز هم... هنوز هم تو فکر م-

باال گرفتم و با قورت دادن بذاق تلخ دهنم پر التماس کم کنم و آرومش کنم سر  تشیاز عصبان یکه کم نیا یبرا
 .نگاهش کردم
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 .کم آروم باش هیباورکن سؤتفاهم شده لطفاً  یکن یاشتباه فکر م-

 یرو یزد و دندان هاش عصب یکه با دست هاش موهاش رو چنگ م یها شده بود و در حال وونهیمثل د حالش
توئه  ریه... همش تقص ،یرفت یم دیاون نبا شیپ یرفت یم دیت... تو نبا»شدند گفت: یم دهیلبش کش

 «!رو بزنم یخواستم مرتض یبزنمش، من م خواستمیم

 .دیدر ادامه با خشم تمام به سمتم چرخ و

 بهت گفت؟ یگفت هان چ یچ گهید-

 :دلخور لب زدم یام جا گرفته بود با لحن نهیس یرو نیتلخ و سنگ یبغض

 زیخواستم همه چ یخواستم، م یمن فقط م یدرستش کن یداً نتوننگو که بع یزیبسه تمومش کن چ ربدیه-
 .نیبگم به خدا فقط هم کیتموم بشه رفتم بهش تبر شهیهم یبرا

که با خودش  یکرد و حال یو پر تمسخر یعصب یخنده  تیبه عقب و جلو برداشت و با همون عصبان یقدم چند
 «!خانمو جمع و جور کنم یمعشوقه ها دیواال مدام با»زد گفت: یحرف م

نگاهش  رهیخ ییباز و چشم ها یاز دهنش خارج شده بود ماتم برده بود و با دهن یفکر یکه در اوج ب یحرف با
خوردند، خودش هم تازه متوجه اون حرفش شده بود، آب دهنش  یم زیر یکردم، لب هاش هم چنان تکون یم

 یعصب ییبده. با خنده ها جلوهمنظور  یرو که زده ب یرفداشت ح یو با تکون دادن سرش سع دیباره بلع کیرو 
 یلب تر کردم و با بغض دم،یام کش یشونیپ یاون حرف از دهنش، دستم رو محکم رو دنیو ناباور به خاطر شن

 :گلو و دو طرف فَکم شده بود سخت لب باز کردم دیتلخ که باعث سوزش شد

 !یآخه چ... چه طور یحرف بزن یجور نیا یتون یم یواقعاً.... واقعاً متأسفم... من.... چه طور-

حرف زدن از هم باز کنه دستم  یخواست لب هاش رو برا یکه م نیهم گذاشت و هم یو متأثر پلک رو کالفه
تونستم اون جمله رو هضم کنم و با خنده  یروش گرفتم، همچنان نم یادامه نده جلو گهیکه د نیا یرو به معنا
 .ادمهم مچاله شده بود سر تکون د یاش تو یرحم یه بکه از اون هم یتلخ و قلب

 ...یتون ینشده م ریمن اما... اما هنوز هم د ریب... باشه تقص-

 :هم فشرد یدندون رو مونشیاون حرف با همون حالت متأثر و پش با

 !سوگند-

که با حال مسخ و  یمژه ام عقب عقب رفتم، در حال یبود و با پس زدن قطره اشک رو نیبرام سنگ حرفش
 :کردم نیخوردم سرزنش بار خودم رو نفر یتلو تلو م جمیگ

 ...خدا لعنتم.... خدا لعنتم که-

داد و چونه منقبض شده ام کار رو سخت تر کرده بود. نفس  یشده اجازه حرف زدن بهم نم نیسنگ بغضِ 
 یبه نظر م مونیود متأثر و پشکه زده ب یاز اون حرف یخارج شد، خودش هم حساب نهیاز س نشیمتالطم و غمگ

 « ...سوگند من... من»تر اومد و با مِن مِن گفت: کی. نزددیرس
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 مونشیپش یو سر خورده ام رو پرتاب چشم ها نینگاه غمگ ریت یکه بخوام گوش کنم با تنفر و دلخور نیا بدون
خواستم از کنارش  یو م دمیکنم محکم لب گز یریکردم از بارش چشم هام جلوگ یم یکه سع یکردم و در حال
هم فشرد  یبا حرص لب رو ؛زمختش کرد یدستم رو قفل انگشت ها فیمچ ظر عیحرکت سر هی یرد بشم که تو

باره مچ دستم رو با شدت چرخوند و من رو به سمت خودش برگردوند،  کیرفتن  یام برااندازه یو با سماجت ب
 یو اشک ها هیو مثل بچه ها با گر دمیکش یو کوتاهخفه  غیکه حس کرده بودم ج یاز شدت اون کارش و درد

 :دمیشده بودند نال ریتلخم که سراز

 ...... آخ دستمیکن یکار م یچ-

 :زد یو متوحش حرف م بیعج یو حال یها شده بود، تند تند و با نگران وونهیمثل د باز

 ...دی... نبایبر شمیاز پ دیبان یبر یخواستم... نه... نه تو حق ندار ینکن سوگند من... من نم هیگ... گر-

محابا  یشده بود و اشک ب زیپر اشک چشم هام لبر ینگران و دلواپسش در امتداد نگاهم سر خورد، کاسه  نگاه
 شونیپر یسرکنده با حال یهام کالفه شده بود و مثل مرغ هیاز گر یخورد، حساب یداغم سر م یگونه ها یرو

صورت باعث سوزش  یرو امخورد و با خشک کردن اشک ه یصورتم م یتندش تو یکرد، نفس ها ینگاهم م
 دیبر دهیزدند و دستپاچه دستش رو به سمت دستم برد و بر یشد. چشم هاش دو دو م یگونه هام م

 «؟یدستتو سوگند خوب نمیب.... بب»گفت:

جمع کردم و  فمینح یدست ها یتمام زورم رو تو ده،یرنج یگرفته بود و با حرص و قلب یشتریام شدت ب هیگر
 .ختمیر یو اشک م دمیکوب یاش م نهیو گره شدم به س کیکوچ یبا انزجار به عقب هلش دادم، با مشت ها

 ...ازت متنفرم یبد یلیازت... ازت متنفرم تو خ-

 یدست ها یدادم محکم دست هام رو تو یکه به عقب هلش م یحالش دگرگون شده بود و در حال یحساب
 یم هیپر و آزرده فقط گر یآغوشش جا داد. با دل یمحکم بغلم کرد و تو ید از نگاه آشفته ااش گرفت و بع یقو

سوزشش شده بود. با  باعثباز قلبم رو شکونده بود و باز  یکه اون همه دوستش داشتم اون جور یکردم، کس
 :فشرد لب زد یکه محکم تر من رو به خودش م ینگران و لرزونش در حال یصدا

گفتم ببخش  یچ دمینکن غلط کردم عشقم ببخش سوگندم، ببخش جون دلم خودمم نفهم هیرگ یجور نیا-
 .زیاشک نر یجور نیشم مرگ من ا یم وونهیمنو، سوگند دارم د

 یدست ها ونهیصورتم رو م یکه بعد از لحظه ا ختمیر یاش اشک م نهیبه س دنیبغلش و با چسب یصدا تو یب
 :ام گذاشت یشونیپ یاش رو رو یشونیتاب پ یمردونه اش گرفت، متالطم و ب

تونه به تو فکر کنه، لمست کنه، بغلت کنه  یجز من نم یچکی... هی... مال من، هیتو... تو فقط مال من-
 ...چکسیه

 تِ یمالک یلرزونش فقط همون جمله ها یبودمش، با صدا دهیند یاز من هم بدتر بود و تا حاال اون جور حالش
ام رو باال  دهینگاه رنج م،یهمون حال بود یرو تو یا قهیکرد. پنج دق یتکرار م اش رو نسبت به من صانهیحر

سر خورد. آب دهنش رو قورت داد  رتمصو یچشم هام، رو یکردنِ نگاهش تو یباز با تالق یگرفتم و قطره اشک
قطره اشکم  د؛یزد رو بوس یگونه ام غلت م یکه قطره اشک رو ییصورتم اورد و درست جا کیو صورتش رو نزد
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 یصورتش نگاه م یهر بار که تو د،یچک نییلمس اون بوسه پا یتاب تر برا یب یکه اشک بعد دیرو آروم بوس
نامحکم  یبا قدم ها دم،یشد؛ ازش فاصله گرفتم و خودم رو باز عقب کش یام ازش پر رنگ تر م یکردم دلخور

ام از هق هق باال و  نهیم راه گرفت و سرفتم و روش نشستم؛ اشک باز آرو یو کم جونم به سمت تنه درخت
ضربه  یکرد که با صدا یسوخت نگاه م یکم هم م هیقرمز شده بود و  یشد، به مچ دستم که حساب یم نییپا
فرستاد. همون  یزد و خودش رو لعنت م یبا پا به درخت ضربه م یباال گرفتم؛ محکم و عصب سر د،یشد یها

به به  یشده بود، نگاه ریمتح یاون حال حساب یتو ربدیمن و ه دنیاز د. دیهم از راه رس نیلحظه بود که حس
من اومد، پرسشگرانه  متکرد و به س دیکوب یزبر درخت م یضربه رو با خشم و با مشت به تنه  نیکه آخر ربدیه

 :دیپرس جیو گ

 چشه؟ ربدیه یکن یم هیشده سوگند چتونه شما تو چرا گر یچ-

 یندادم که برا یجواب ره،یگ یدونستم باز هق هقم به خاطر پر بودن دلم باال م یتونستم حرف بزنم چون م ینم
دادم افتاد، شوکه و منقلب نگاهم کرد و با ناباور لب  یماساژش م یچشمش مچ دستم که به آروم یلحظه ا

 :زد

ِ  نیا-  ...کار

که  ربدیمچ دستم افتاد. حرفش نصفه موند و نگاه ناباور و پر بهتش رو به سمت ه یاشک غلت زد و رو ی گوله
کار تو  نینگو که ا ربدیه»گفت: ریجاخورده و متح یزده بود کشوند و با لحن هیبسته به درخت تک ییبا چشم ها

 «!بوده؟

 یعصب نیگرفت. حس نییشلوارش، متأثر سرش رو پا بیج یاز هم باز کرد و با فرو کردن دست هاش تو پلک
 :لب تکون داد ربدیو مغضوب خطاب به ه

 !بهت بگم یدونم چ یواقعاً نم یکارو بکن نیباهاش ا ادیدلت م یچه طور ربدیه یگاو یلیشه... خ یباورم نم-

 .پر شماتت مورد صحبت قرارش داد یتر از قبل با لحن نیبه من کرد و خشمگ یباز نگاه و

و عذاب دلش را  یسخت یو با کل یزد شیداشتنش ماه ها به آب و آت یرو که واسه  یکس یتون یم یچه طور-
 !؟یاریو اشکش رو در ب یقدر راحت برنجون نیا یبه دست آورد

 نیمچاله شدن صورتش از درد معده که باز به سراغش اومده بود دستش رو به سمت شکمش برد که حس با
 :ادبا همون لحن سرزنشگر و کوبنده اش ادامه د

از  یچیآره من ه ،یاورد یدر نم یجور نیا یدوست داشتنش رو کرد یکه ادعا یاشک دختر یاگه مرد بود-
 یزیرابطه رو دارم چ هیکه شعور  نیفهمم و تجربه نکردم اما حداقلش ا یجور داستانا نم نیو ا یعشق و عاشق

 !بلند؟ یو صدا ییزورگو یشه تو یخالصه م زیهمه چ یفکر کرد ،یکن یو نه درکش م شیفهم یکه تو نه م

 دمید یچشم هام م یرو جلو دنشیو درد کش نمشیاون حال بب یتونستم تو یدلخور بودم اما هنوز هم نم ازش
از اون همه  ی. سخت و با سرگشتگدمید یشدم و اون حالش رو نم یخواست اون لحظه کور م یو دلم م

 :متذکراً اسمش رو صدا زد ن،یسرزنش حس
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 !نیحس-

 :حرص جواب داد پر

 !و کوفت نیحس-

 .گرفت دستش رو سمت من دراز کرد ربدیرو از ه و

 .دستتو نمیبب-

 نیپر درد به سمتمون اومد، دست حس ینفس دنیو با کش دیدندونش کش یرو یلب ربدیگفتن اون حرف ه با
 .کنار زد یرو با حرکت

 .تو دخالت نکن-

 .نگاهش کرد یتأسف بار و شاک نیحس

ت *ه*گو یاخالقا نیدست از ا یخوا یم یک ؟یکن یکار م یچ یدار یفهم یکم آدم باش م هیببند دهنتو -
 ؟یدست بکش

و پر افسوسش  مونیبا تکو ن دادن سرش و حالت پش دیخز یصورتش آروم آروم م یکه همچنان درد تو یحال در
 :لب از لب باز کرد

 .شدم وونهید هوی... یشد  یچ دمیودش قسم نفهمکار و بکنم به جون خ نیا خواستمیمن... من نم-

 .زدم یصورت پس م یآروم اشک هام رو با دست از رو دنیزدند و من هم همزمان با شن یم حرف

 .اش به کمر زددست هاش رو با حالت پرتأسف و دلسوزانه نیحس

نگاه به حال و روز  هی ،یکن یم تیهم خودت و هم اونو اذ یجور نی! ایرفتاراتو کنترل کن نیا یخوا یم یتو ک-
 .سختم هست شیجور نیماجرا هم نیداداشم سختش نکن ا ایخودت بنداز، به خودت ب

 یتا کس زمیپاشو سوگند، پاشو عز»فرستاد و و در ادامه رو به من با خم شدنش به سمتم گفتم: رونیب ینفس
 «.گشت یم ربدیآخه داشت دنبال ه ادیوقت سامان م هیبرو  نجایاز ا ومدهین

اون حالم اشفته شده بود و  دنیاز د یحساب ربدیه دم،یکش یمونده اشک هام رو پاک کردم و نفس سخت ته
و ملتمسش،  نیمچ دستم با لحن غمگ یرو نیتوجه به حضور حس یجلوم نشست، دستش رو ب نیزم یرو

 .نوازشگر حرکت داد

 .کن دردت بسرمکه غلط کردم ن گمیبازم م ،یجور نیسوگند دورت بگردم نکن ا-

شده بودند و  یشده به درخت زخم و خون دهیکوب یدستش ثابت موند؛ مشت ها ینگاهم رو یلحظه ا یبرا
 .گذاشت ربدیشونه ه یدستش رو رو نیبا بغض نگاه گرفتم که حس عیسر یلیخ

 .نکن تشیاذ نیاز ا شتریبزار بره ب-
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 «.بو ببره یبه صورتت بزن نزار کس یآب هیسوگند تو هم پاشو برو باال »رو به من باز گفت: و

نگاه گرفتم و از جام  یشد اما با دلخور ختهیچشم ها ر یپر غمش تو یکه نگاهم رو باال گرفتم چشم ها نیهم
 .آروم ازشون فاصله گرفتم ییبا قدم ها نیبه حس یبلند شدم، بعد از نگاه

اون جشن شرکت کنم اما  یخواست تو ینم اصالً دلم گهیدل و دماغ بودم و از اون لحظه به بعد د یب یحساب
نشه بعد  ریسؤ تعب یو حرف درارِ مرتض نیدهن ب یزن عمو و خواهر ها یکه برا نیا یبه اصرار رخساره و واسه 

رد اشک و اون همه غصه از چشم هام  دنبر  نیاز ب یبرا شمیکردن آرا دیبه سر و وضع ام و تجد دنیرس یاز کم
 .رفتم نییپا ده،یو صورت رنگ پر

لب هام قاب گرفته بودم و  یکه رو یمصنوع یبودم، با لبخند ستادهیبزرگ کنار رخساره ا ییرایاز پذ یا گوشه
 یکردم. بعد از اتفاق ینشون دادنم آروم شروع به دست زدن م یعیطب یراه رخساره برا یراه و ب یسقلمه ها

 دهیبودم اما از رخساره شن دهیند اخلرو د یضمرت گهیآقا کمال افتاده بود د یکنار خونه  شیساعت پ کیکه 
کردند و با  یدگیبه حالش رس یکم نیطور سامان و حس نیو هم یبرادر بزرگ مرتض ،یبودم که داداش مصطف

و  یمهمون یتو *یدنیبود اما پخشنوش یدور تر شده. رسم بد *سرد و خنک از حال خراب یرسوندنش به آب
کرده  یرو ادهیز یمورد کم نیا یهم امشب تو یشد که مرتض یمردونه محسوب م ییراینوع پذ کیمجالس ما 

که فقط  ییما شده بود. ملول و کسل بودم و از لبخند ها یهر سه  نیبود و باعث اون اتفاق دلخور کننده ب
ف و حر  شیساعت پ کیاتفاق  یآور ادیخسته شده بودند.  یزدم، فَک و لب و دهنم حساب یحفظ ظاهر م یبرا
گلوم بشه، هرچند که  نیشد بغض آروم آروم گوشه نش یرفت باعث م یداخل قلبم فرو م یزیتکه مثل  ربدیه

از کوره در رفته بود چرا که طاقت و  یادیرفتم اما از نظرم ز یم یمرتض شیپ دیحق با اون بود و من اصالً نبا
هم  یتو یدگیرنج باکه بهم زده بود قلبم  یبلند شدنش رو اصالً نداشتم و با هر تشر یصدا دنیتحمل شن

 .جمع شده بود

کننده گذشته بود، با کسب اجازه از مادر جون و بزرگ تر از اون جشن حوصله سر بر و کسل  یدو ساعت ،یکی
اومد، حلقه  یبه داخل و نشستنش کنار شبنم که حالش هم به نظر بهتر م یهر دو طرف و ورود مرتض یها
 .شون رسماً اعالم کردند یکرده و نامزد رو دست ینامزد یها

عروس و  نیب لیاز هر دو فام ییوسط هم کادوها نیا دندیکش غیبراشون دست زدند و ج یها همگ مهمون
 نیا ی. براشونیطبق رسومات خانوادگ یو نبات زعفرون یچادر و روسر یداماد رد و بدل شد. از جمله قواره 

از مهمون ها که جلوم استاده بودند خودم رو پنهان کرده بودم.  یسر هیچشم تو چشم نشم پشت  یکه با مرتض
کرد و  یم یکه با مجلس همراه یکردم که رخساره در حال یرو نگاه م هیو دست زدن بق یمات و مبهوت شاد

 یکه به خودت گرفت یا افهیچه ق نیشده ا یچ»دندون هاش گفت: یزد آروم کنار گوشم از ال به ال یدست م
 «.کم لبخند بزن هی یمثل ماتم زده ها شد

بخند!  یگ یاون وقت تو م رهیام نگ هیکنم گر یم یمن دارم سع»گذرا گفتم: یبهش زدم و با نگاه یتلخ لبخند
 «.مثل احمقا لبخند زدم واقعاً خسته شدم یکه ه نیباور کن اصالً حوصله ندارم از ا

 .کرد یمتأثر و ناراحت نگاه

 .نمونده یزیتحمل کن چ گهیکم د هیاما  یرنگ به رو ندار یستیمعلومه که خوب ن-
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 .تکون دادم و با گفتن اون حرف ساکت شد سر

 یاراد ریغ یباره از دست دادم، بغ کرده و با بغض کیاون حال مغموم و متالطمم رو  اریجشن اخت یآخر ها گهید
خودم و  یرو یکنترل گهید دید یگذروندم رخساره که متوجه شده بود و م یچشم م ریاز ز یرو سر سر هیبق

 یحیبزنم اون جا رو ترک کنم. به بهانه سردرد رو به مامان توض یکه گند نیحالم ندارم ازم خواست قبل از ا
 .زدن از اون جا به ساختمون خودمون برگشتم رونیدادم و با ب

 یو رفتار ب یمرتض یتلخ و آزرده  یبغلم گرفته بودم، حرف ها یوتخت نشسته بودم و دمغ زانوهام رو ت یرو
قطره  یسرم شده بودند. سردرد داشتم و عرق سرد ینیذهنم گردش گرفته و باعث سنگ یتو ربدیه یرحمانه 
 تمیاذ یحساب الیفکر و خ هکردن خودم با اون هم ریجا نشستن و درگ کینشست کرد.  امیشونیپ یقطره رو

نازک و سبز  یشده بودند. از جام بلند شدم و سمت پنجره اتاقم رفتم؛ پرده  شونمیکرده بود و سوهان ذهنِ پر
بود و آسمون در  یابر یرو نگاه کردم، هوا کم رونیبخار گرفته به خاطر سرما، ب شهیو از ش دمیرنگ رو کنار کش

 یبا کالفگ ربدیساختمان افتاد؛ ه ریپنجره و ز نییپر شده. نگاهم به پا شنو رو دیسف یاز لکه ها یکیتار نیع
زدند  یکه با هم حرف م یبودند و در حال ستادهیا یهم کنار نیکرد، سامان و حس یم یعرض کمِ پنجره رو ط

 یاون حال حساب یتو دنشیکردند. با وجود اون اتفاقات اما د یرو تماشا م ربدیو آشفته ه ختهیاون حال بهم ر
سامان مجبور به  شیهم پ یو حساب دهیامونش رو بر یدونستم که االن درد معده بدجور یبود، م ختهیبهمم ر

 یتختم رفتم. به صفحه گوش یکالفه، پرده رو رها کردم و باز رو یدادن نفس رونیو با ب یشده. عصب یخود خور
 ،یکنار گوش دیدن کلبلند شد و با لمس کر  نهیسبار بهم زنگ زده بود، آهم از  ستیاز ب شتریکردم ب یام نگاه

ِ یم یقفلش کردم و رو  .کنار تخت پرتش کردم ز

سامان ازش خواسته بود که صدام کنه و با هم  ایساعت بعد از تموم شدن جشن رخساره باال اومد. گو مین
جمع  شیگذشته بعد از مدتها دور آت یها ی. مهمون ها کم کم رفته بودند و بچه ها به رسم دورهممیبر نییپا

از اتمام مراسم به تهران برگشته  دنامزدش بع یبه خاطر حال نامساعدش همراه با خانواده  یدند. مرتضشده بو
 .بودند

بغلم و  یبچه ها مصر بود. با گرفتن بالشت تو شیرفتن پ یبود و همچنان برا ستادهیسرم ا یباال رخساره
 «.رخساره جان، لطفاً برو امینم»حوصله گفتم: یچسبوندنش به خودم سرتق و ب

 .صورتش باال جمع کرد یاش رو از رو یرنگ شده و بادمجون یدست هاش رو به کمر زد و مو ها معترض

قربونت برم،  یکن یم تیقدر خودتو اذ نیدنبالت، آخه چرا ا ادیسامان خودش م یایاگه ن گهیسوگند پاشو د-
از درد داره به  دمید یرف درست و درمون بارش کنم اما وقتچند تا ح هیخواستم  یم دمید ربدویه نییاتفاقاً پا

 .بهش بگم یزیچ ومدیدلم ن گهیشدم د مونیپش چهیپ یخودش م

 :دمیکردم نگران پرس یتخت پرت م یکه بالشت رو رو یگرد شده ام در حال یکه زد با چشم ها یحرف با

 !ه؟یاز سر شب هنوز هم همون جور یعنی ربد؟یه-

 .روم گرفت یجلو نانیکف دستش را به نشانه اطم دو
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کم بهتر شده  هیاش، سامان از باال براش قرص برده بود انگار  معده شهینترس بابا االن بهتر بود بازم مثل هم-
 .بود

 .تر از قبل نگاهش کردم نگران

 رخساره جانِ من خوبه؟-

بعد مدت ها بچه ها  گهیپاشو د ن،یخودت بب یخودت با چشما مینگران نباش گفتم که خوبه االنم پاشو بر-
قابل تحمل هم رفته آخه عمو کار  ریغ نایاز شانس خوبت اون م ستیکه ن یمرتض میدور هم جمع شد یهمگ

 .هم هستن دیو مج دیالبته سع گهید میداشت زود رفتن خودمون

دور  قیاون ور تر از آالچ یکم . بچه ها وسط باغمیرفت نییپا گهیشدم و با هم د یاصرار باالخره راض یکل با
 نیسرخ و گداخته شده پر شده بود، نشسته بودند. بدون ا یکه از چوب ها یرنگ و بزرگ یقهوه ا یاستانبول
قرار داشت،  نیزم یرو دهیکه به صورت خواب یدرخت یکنده  ینگاه کنم با سالم به بچه ها رفتم و رو ربدیکه به ه

 .مان سرش رو سمتم چرخوندکنار سامان نشستم. با نشستنم سا

 تو سوگند؟ یکجا بود-

 :بغلم گرفتم و آروم جواب دادم یکه وجود داشت تو ییهام رو از سرما دست

 .کم کار داشتم هیباال -

داد. بچه  هیبه روم زد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و آروم سرم رو به شونه هاش تک یاون حرفم لبخند با
و با دست و  دندیکش یم رونیب شیآت ونیاز م یفلز یسرخ شده رو با اَنبرک یها ینیزم بیها با حرف زدن س

 یها ینیزم بیاون س یرخو س یدر کم کردن داغ یبخار مانندشون سع یدست کردنش و فوت کردنِ نفس ها
محو که  یبغلش گرفته بود با لبخند یسامان رو تو تاریکه گ یدر حال نیچروک شده و برشته داشتند. حس

ترانه  میخواست یم یبه موقع اومد»داشت گفت: شیحالش به خاطر اتفاق دو سه ساعت پ ینشون از گرفتگ
 «.میرو شروع کن یبعد ی

که  ربدیکه نگاه چرخوندم چشمم به ه نیرو بهش زدم و هم یکمرنگ یبا اون حرف شروع به زدن کرد. لبخند و
توشون انداخته بود  یظیموج غل یکه آشفتگ ییه هم و چشم هاب کینزد یکنارش نشسته بود افتاد؛ با ابروها

 هیبرام سخت بود و  یباهاش کم دنبو نیو دل آزاده بودم اما سر و سنگ رمیکرد، هنوز هم ازش دلگ ینگاهم م
داده  هیسامان تک یکه به بازوها ینکنه در حال یکه نگاهم باهاش تالق نیا یتونستم و برا یاصالً نم ییجورا

قسمت اول آهنگ رو شروع به  تاریزد و همراه با گ یم تاریآروم آروم گ نیگرفتم. حس نییبودم سرم روبه پا
ً داشت و وا یخوب یخوندن کرد. صدا و  یاومده بود که صداش رو بشنوم. ملود شیبود، کم پ نیهم دلنش قعا

 .تر کرده بود گلوم رو از قبل هم پررنگ یتو دهیاز غم داشت و بغض خز یترانه رنگ

 حرف بزنم ینجوریخواست از ته دل با تو ا یدلم م شهیهم من

 خودت دل بکنم ریغ یکن از همه چ یکار هی تو

 بد شدنم هیتو روزا یکنار دلم حت یمونیم تو
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 شدن وونهیتا مرز د رمیروزا با تو م یبعض

 ساده بزن تنها پناه من هیقلبه شکستم رنگا وارهیدرو د رو

 کیکنه گوشم رو  یم ییکردم داره ازم دلجو یکه احساس م ربدیپر از غم ه یصدا دیترانه که رس یجا نیا به
 .باال گرفتم عیباره پر کرد، سرم رو سر

 از اون باال فتمینلرزه پام ن یمواظب

 که بد شدم من عاشقتم حاال دمتیند

 عاشقونه با همه اشکاال یدار هوامو

 .هم، تکون داد یرو متأثر با گذاشتن چشم هاش رو سرش

 شرمندم دمویمعرفت تر از خودم ند یب

 ندمیمن، گذشته و آ زیمن، عز قهیرف

 خندم یتو م هیخندم به رو یتو م هیرو صورتم به رو هیاشکا با

غم  یشد. صدا ریو پر بخار سر به ز نیسنگ ینفس دنیبا کش ربدیشروع به خوندن کرد و ه نیرو باز حس ادامه
اش رو هم  یتحمل ناراحت یکرده بود حت شیر شیدردمندم زده بود و دلم رو ر قلب یگرفته اش چنگ رو

 !هاش ببندم بیکار ها و ع یهمه  یشد چشم رو یبود که باعث م ینداشتم، واقعاً اون چه عشق

زانوش قرار داده بود  یشده بود، آرنجش رو به صورت تا شده رو به باال، رو دهیاراده سمتش کش یباز ب نگاهم
رنگ از  یآب یپر شعله و سرخ بود که زوزه ها شیبه آت رهیموهاش فرو کرده بود، خ نیحرکت ب یو دستش رو ب

 یسوخت. چهره  یاش داشت م یدورو  یزد؛ درست مثل قلب من که از اون همه دلخور یم رونیاش ب ونهیم
ازش  یپخته رو که بخار داغ ینیزم بیاز س یا کهیه تسامان ک یبر آشفته ام کرده بود. با صدا یدرهمش حساب

رفت به سمتم گرفته بودم به خودم اومدم و ازش چشم گرفتم، آهنگ هم تمام شده بود و من اصالً  یباال م
 !موضوع نشده بودم نیمتوجه ا

 ریو س صیخواستم سمت دهنم ببرمش باز نگاه حر یکه م نیرو ازش گرفتم و هم ینیزم بیکردم و س تشکر
تونستم تحمل کنم؛ نه اون حالش رو و نه اون جمع پر خنده رو  ینم گهیشد د دهیکش ربدینشده ام سمت ه

بلند شدم که دست سامان  جامباره از  کیرفتن  یمثل برج زهر مار بودم. عزم رو جزم کردم و برا نشونیکه من ب
. همه نگاه ها دمیاز سوزش دستم کش یفیو ناخواسته داد کوتاه و خف یاراد ریمچِ قرمز دستم شد که غ یگره 

 :و نامفهوم لب زدم جیپر تعجب سامان که گ یبود و نگاه ها دهیسمت من کش

 ...من... من-

 .پر سؤالش بهم چشم دوخت یکردم و سامان با نگاه ها ینم دایدادن پ یبرا یجواب

 !مگه دردت اومد؟ نمیمن که آروم دستتو گرفتم بب-

 .زدم یزد، عبور کرد. لبخند تلخ یپلک یکه پر حرص و عصب ربدیاز ه یه ااون سؤال نگاهم لحظ با
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 .نیرگ دستم گرفت هم هوینه ببخش فکر کنم -

 .صورتم یتر شد رو قیدق یکیتار ونهیرنگ و پر برقش م یآب ی لهیت دو

 تو؟ یسوگند خوب-

 .اوهوم-

 ؟یریم یپس کجا دار-

 .مضطرب تر کردم یلب

 .ریباال شبتون بخ رمیکم خسته ام م هی-

قرمزت معلومه که  یآره از چشما»گفت: دیمج یاش از بازو کهیبا گرفتن ت میرو به بچه ها مر رمیشب بخ با
 «.یخسته شد یلیخ

 هیاوهوم معلومه که از خستگ»کرد و گفت: ربدیبه ه ینگاه م،یحرف مر دییکه در تأ نیحس زیآم هیلحن کنا و
 «!ادهیز

 .زد یپلک آروم سامان

 .ریدلم شب بخ زیبرو عز-

ام به  یدور شدنم گوش یشد و همون لحظه با کم یم دهیدنبالم کش ربدیشدم و نگاه نگران ه یدور م ازشون
صفحه نقش بست، بازش کردم  یرو ربدیاز طرف ه یامیپ دمشیکش رونیژاکتم ب بیج یصدا در اومد، از تو
 :که نوشته شده بود

 «.لطفاً سوگند میاون جا حرف بزن امیته باغ م برو»

چپوندن  بمیج یرو باز تو یبدم گوش یکه جواب نیشدم و بعد از اون بدون ا یصفحه گوش رهیرو خ یا قهیدق چند
 .و راهم رو ادامه دادم. تند تند پله ها رو باال رفتم و خودم رو به اتاقم رسوندم

ه داخل اتاق نفوذ کرده بود دور خودم که از درز پنجره ب ییبودم و پتو رو به خاطر سرما دهیتخت دراز کش یرو
 دنیکردند و آه کش ینم دایخواب پ یبرا یلیکه اصالً دل ییرو به رو بودم و چشم ها واریبه د رهیبودم. خ دهیچیپ

عادت نداشتم و تا  طیبه اون شرا یلیخ د؛سوزوندن یام رو م نهیس یو پشت سر همم که حساب نیغمگ یها
باز  ینگران بودم و واهمه داشتم که چه طور یبابت حساب نیو از ا میحاال اون قدر سخت با هم دعوا نکرده بود

 !شه و باز هم مثل قبل پر حرارت یسرد شده درست م یرابطه  نیا

 سیخ یجَستم. رخساره بود که با سر و وضع رونیبهم من رو به خودم اورد و از فکر ب دنشیدر اتاق و کوب یصدا
مانتوش کرد و همزمان با صدا  یتخت نشستم که تند تند شروع به باز کردن دکمه ها یوارد اتاق شده بود. تو

خاموش شد و بچه ها هم  شیقشنگ ضد حال زد به همه مون آت هویگرفت  یاوه چه بارون»وتن لرزونش گفت:
 «.رفتن داخل

 .کش اوردلب هام رو  یلبخند
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 !بارون-

 .انداخت وتریکامپ زیم یجلو یصندل یرو رو سشیخ یمانتو

قرار  گهید یچیشد ه یدیبارون شد یلی! خیبود الیباز غرق فکر و خ دیشا ای یشنو یمگه صداشو نم گهیآره د-
 .جاده لغزنده ست میبارون بر نیا یمادرجون اجازه نداد تو یعنی میفردا برگرد یشد همگ

 رهیبودم؛ خ دهیوقت بود که بارون باغ رو ند یلیبچگانه کنار زدم و خودم رو لبه پنجره رسوندم، خ یرو با ذوق پتو
کردم که رخساره با باز کردن  ینگاه م دیکوب یکه مثل شالق و صدا دار به پنجره م یبه بارون شهیاز پشت ش
گفت کارت داره و  ربدیرفت ه یم ادمی نداش یراست»سر و گرفتن آبشون گفت: یرو شیگوجه ا یمدل موها

 «.ششیپ یبر

بارون هم برام لذت بخش نبود، پرده  دنید گهید یخودم رفتم. حت یکه رخساره زد باز پکر شدم و تو یحرف با
تفاوت  یبالشت پر مانندم ب ی. موهام رو باز کردم و با گذاشتن سرم رودمیتختم خز یو باز تو دمیرو محکم کش

 .از کنار حرفش عبور کردم

 .چراغ رو هم خاموش کن یبخواب یایب یخواست-

 .باال پروند یا شونه

 .یخوا یباشه هر جور که خودت م یبر یخوا ینم یعنیحرف  نیآهان پس ا-

 «.صورتم رو بشورم رمیم»با برداشتن پانچ من و تن کردنش گفت: و

ام زنگ  یکرده بودم که گوش چیقنداق پ یپتو یو باز خودم رو تو تختم جمع شده بودم یرفت. تو رونیاتاق ب واز
 یرو ییکه حرف بزنم با جا به جا نیاتصال رو کنجکاو لمس کردم و بدون ا یبود. دکمه  ربدیخورد و باز هم ه

 :گوشم زنگ برداشت یسراسر آشفته و ملتمسش تو یگوشم گذاشتم، صدا یرو رو یتخت گوش

ً  نییپا ایب میحرف بزن دیسوگند با-  .لطفا

محکم و پر خط  یبا لحن یشر شر بارون از پشت گوش یصدا دنیچیتند و پ ینفس دنینگفتم که با کش یزیچ
خورم سوگند  یقسم م نم،یش یبارون م ریجا ز نیتا صبح هم یایبه جون خودت قسم که اگه ن»و نشون گفت:

 «.کنم یکار وم نیکه ا

دندون  ریمردد و مضطرب ز یا قهیگوشم که قطع کرده بود. لبم رو چند دق یممتدد تو یبعد بوق ها یلحظه ا و
 .دمیسرم کش یگرفتن اون حرفش باز پتو رو رو یبدون جد دهیکالفه و افکار ژول یو بعد از اون با ذهن دمییجو

 یبود برازده  یوونگیدر اوج د ربدیکه ه یو فکرِ حرف گرفتندیهم قرار نم یهم رو یخوابم لحظه ا یب یها چشم
گرفته  یشتریشب گذشته بود و بارون شدت ب مهیداشت. ساعت از ن یقدم بر نم رونیاز سرم به ب یا هیثان

کردند. نگاهم  یصورتم منعکس م یتو یقنورِ پر زرق و بر  بیمه ییو گاهاً با صدا فیخف ییبود، رعد و برق ها
 یهم از اون سر و صدا نم یتکون یشد؛ غرق خواب بود و حت دهیبود کش دهیخواب نیزم یسمت رخساره که رو

کردم؛  یگفته بود فکر م ربدیکه ه یزیتخت نشستم، پتو رو کنار زدم و از جا بلند شدم. مدام به چ یخورد. تو
سرم انداختم، در اتاق رو با  یکردنه. شالم رو رو یوونگیهم اهل د یحسابدونستم که  یقسم خورده بود و م
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هر دو  یرفتم. چراغ ها رونیاز اتاق ب نیپاورچ نینرمم و پاورچ یباز کردم و با قدم ها رهیوم دستگفشردن آر
 مچراغ اتاق سامان هم خاموش بود و معلو یبود، حت کیتار یخاموش بودند و همه جا حساب یساختمون همگ

 یسرما را به خوب فمینح یزو هارفتنم با نیینازک بود و قبل از پا یرنگِ تنم کم یزرشک کی. توندهیبود که خواب
بزرگ پا گذاشتم.  یمهتاب یبغلم گره زدم و تو یمور مورم شده بودند. دست هام رو تو یحس کرده و حساب

 یها یشدند. پله ها یم دیهم کل یرو لرزنشست و از سرما دندون هام با  یتنم م یبارون محکم رو یقطره ها
بود  کیمونه، دو دل و مردد بودم. همه جا تار یرفتم. گفته بود ته باغ منتظرم م نییلغزنده رو، پا یو کم سیخ

 یو گوش نواز نیدلنش یصدا نیزم یرو یها زهیشدن قطراتش با سنگ ر دهیُشرُشرِ محکم بارون و کوب یو صدا
و ساختمون سقفِ هر د یها لبونکیآبشار مانندِ آب از س یصدا نیبود، همچن داختهان تمیباغ ر یفضا یرو تو

رفتم.  شیرو به جلو پ یبه اطراف انداختم و همون طور یراه گرفته بودند. نگاه نیزم یکه محکم و پر سرعت رو
زدم انگار که محاصره ام  یآب، چرخ سِ یبرهنه و خ یدرخت ها ونهیبترسم، م یباغ باعث شده بود کم یکیتار

دوباره  ینگاه مونمیو پش دهیترس یکردند. با چشم ها یم یلرزونشون بهم دهن کج یکرده بودند و با شاخه ها
 ییقدم ها یبرگشت برداشتم با صدا یرو برا یکه قدم بعد نیبه اطراف انداختم و به عقب قدم برداشتم و هم
پر وحشت باد شده بود که  یغیج دنیکش ی. لب هام برادمیمحکم از پشت سر، وحشت زده به عقب چرخ

دستش گرفت. با چشمم  یدهنم گذاشت و بازوم رو تو یزدنم رو غیاز ج یریلوگج یدستش رو برا عیسر ربدیه
 یسیرنگش با خ دیسف رهنیبود و پ سیکردم، سر تاپاش خ یتند نگاهش م ییترسون و پلک زدن ها ییها

راه  بتشیکرد. آب از ه یکه آب آروم آروم ازشون چکه م ییبود و موها دهیاش چسب یتمام به اندام عضالن
دهنم بعد از  یکرد دستش رو از رو یاش باال جمع م گهیرا با دست د سشیخ یکه موها یافتاده بود و در حال

 «.آروم منم نترس سیه»کم رنگ شدن ترسم برداشت و آروم گفت:

لب  یرو ی. لبخند محوختمیتند ترس رو کامل از وجودم دور ر یدادن نفس رونیدهنم رو فرو دادم و با ب آب
 .شستهاش ن

 .وقته منتظرتم یلیخ-

 یبروز م یام رو به صورت آشکار یشدم و همچنان دلخور ریکردم سر به ز یم یکه با انگشت هام باز یحال در
 .لب زد مونشیجلوتر اومد و با لحن پر التماس و پش یدادم که قدم

نگاهتو  یجور نیا ربدیشد، مرگِ ه دمیلحظه نفهم هیخوام منو ببخش، به جون خودت قسم  یسوگند معذرت م-
 .کنم یخواهش م ریازم نگ

 یشدن تو رهیو خ میمستق ینگاه ها یدونست که چه قدر دلم برا یکرد و نم ینگاه کردنش التماسم م یبرا
زنه اما غرور دخترونه ام در برابر  یعطر و آغوشش پر م دنیبه تن کش یقشنگ و خوش رنگش و حت یچشم ها

 .داد یاجازه رو بهم نم نیشده بود و ا یدپروا و کم طاقتم سَ  یاحساس ب

چشم هام  ی رهیخواست که نگاهش کنم، آروم سرم را باال گرفتم، نگاه غم بارش خ یم زیالتماس آم همچنان
 یرنِگ رو ییخرما یصورتش و طره شدن موها یبارون رو زشیزد با ر یکه سخت حرف م یشده بود. در حال

 یباهام حرف نم یقتسوگند، و رمیم یمن م یتو که... تو که باهام سرد»اش شمرده شمرده گفت: یشونیپ
 «.نویبفهم ا رمیم یمن، م ،یزن
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مچِ  یبه سمت باال و به طرف صورتش برد؛ آروم رو ،یدستش گرفت و بعد از انداختن نگاه یدستم را تو مچ
 :زد و زمزمه کرد یدستم بوسه ا یسرخ شده 

 .ببخش جون دلم بخش عمرم،-

 !زده ام خیقرار و  یب یدست ها یو لمس دست هاش تو **

. پلک دیمحابا لغز یب یخوردند، اشک یصورتم سر م یکه رو یبارون یقطره ها ونیهم گذاشتم و م یرو چشم
 .باز کردم مسخ نگاهم بود

رفتار  ینیسنگ ریز ارمینکن من کم طاقتم دووم نم ،ینجوریبشه نکن با من ا ینجوریخواستم ا یسوگند من نم-
 .شکنم تو خودم یو نگاهت، م

 زهیمن عز یبرا یبهم حق بده م.... مرتض»به صورتش و فرود اومدن آب گفت: یدست دنیکرد و با کش یمکث
کنه،  یم وونهیشدنش به تو منو د کینزد یبشم، از طرف مونیکنم که پش یکار تیخواستم تو عصبان ینم
 ینجوریبکشم، لطفاً ا سنف یخوام لحظه ا ینم یمن بدون تو حت ز،یهمه چ یمن زی... سوگند تو همه چوونهید

 «.چشمام نگاه نکن یسردت تو یانصاف، با نگاه ها ینکن با من ب

که  یجانیقلبم رو باز کرده و با حرارت و ه خیزد آروم آروم  یتوشون موج م یشمونیپر حرمش که پ یها حرف
شد. دست پا و بسته نگاهش کردم؛ من  یام فشرده م یاستخون نهیاون حرف ها گرفته بود به س دنیاز شن

شدن با  نینبودم، سر و سنگ بلدوجودم شده بود رو  یکه همه  یواقعاً بلدِ ماجرا نبودم، دلخور بودن از کس
 !قلبم رو بلد نبودم

 یتونستم از مرد یشد و من نم یاما باز نم ارمیخواستم اداش رو در ب یکردم و م یم یچه قدر هم که سع هر
 !ممکن بود ریغ رمیتونستم ازش نگاه بگ یخودش در اورده بگذرم نم ریکه قلبم رو کامل به تسخ

 ِ  گهیبغض باز شد، د ونیم یزده و نابم حبس کردم و لب هام به لبخند جانیلجبازم رو پشت احساس ه غرور
 !یعصب یازش ناراحت نبودم و حت

از عشق و دوست داشتنم نسبت بهش کم  یکرد ذره ا یم یکردم آخه چرا هر کار یخودم رو هم درک نم یحت
 !شد ینم

کرد و  یم انیاز قبل براش غل شتریشد و ب یو پر رنگ تر م شتریهر لحظه احساسم ب یناباور نیدر ع یحت و
دست هام  یباز هم من بودم که گرما به جلو کم کردم و یمن بودم که فاصله رو با برداشتن قدم نیبار، ا نیا

 یشست، ب یکرد و م یرو پاک م ونعاشقم یمحابا تن ها یمردونه اش منتقل کردم. بارون ب یرو به دست ها
قلبمون که فقط با هم بودنمون رو از  یکننده  میبه حرف تسل میو اون بارون گوش سپرد یسیتوجه به اون خ

 ...عاشقونه رو یخواست و زمزمه ها یمون م

 یکم یچشم هاش و فاصله  یتو یرگیبهم چشم دوخته بود، متقابالً با خ نشیغمگ یقرار با نگاه ها یو ب تشنه
 :لب زدم یبغض آلود و به سخت میکه از هم داشت
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 ،یکن یم تمیاذ ینجوریبدون تو برام چه قدر سخته و باز ا دنیکه نفس کش یدون یتو.... تو هم... تو هم م-
 ی...آ... آخه چرا نمیکن یکه فاصله گرفتن ازت برام حکم مرگمو داره و باز هم کار خودت رو م یدون ی... میم

چرا  یانصاف یقدر ب نیتو چرا ا ربدیدوزم... ه یچشم نم یا گهید یکه من... من به جز تو به کس یبفهم یخوا
 .کنه یم تیاذ شتریمنو ب نمونیفاصله ب نی... انیا ،یسوزون یبا حرفات دلمو م

 شیکه ته ر یبردم و در حال سشیگونه ام، دستم رو به سمت صورتِ خ یگرم رو یفرود اومدن قطره اشک با
 .تکون دادم نیو تلخم سر به طرف هیکردم با لحن پر گر یزده و سرخم لمس م خی یدست ها ریزبرش رو ز

 یزندگ نیا یلحظه  هیون تو وار عاشقتم و دوست دارم، دوست دارم... من... من بد وونهیکه د یفهم یچرا نم-
 .خوام یخوام، به خدا قسم که نم یرو نم

تلخ و پر هالهل آب  یاز صورتم به حرکت درآورد، با خنده  یطرف یبا لمس صورتش، دستش رو رو همزمان
 .لب هاش جمع کرد دنیشدند، با داخل کش یلب هاش رو که مانع از حرف زدنش م یشده رو دهیچک

 ...فتهیجنبه ام از کار ب یقلب دستپاچه و ب هویحرفات  نیترسم با ا یم-

از آبش  سیخ ی نهیدهنش رو صدا دار فرو داد و نرم و آروم سرم رو به س یبا گفتن اون حرف آب جمع شده  و
 .چسبوند

 .دمیکنم قول م یکارو نم نیا گهید-

 .آغوشش زدم ونهیم یسخت و محکم پلک

 .اون نرم شیپ گهید دمی... قول مدمیمنم قول م-

 یکیدونم عشق  یقربونت برم، م دونمیم»آروم گفت: قیعم ینفس دنیموهام فرو کرد و با کش ونهیرو م سرش
 «.من یدونه  هی

لحظه سر  یکردم، برا یاحساس لرزش م ریوصف ناپذ جانیو از اون سرما و ه میآب شده بود سیدو خ هر
 نیماش یرو که بارها تو یکردن قفل هم شد، شعر یچونه اش قرار گرفتم، نگاهمون با تالق ریبلند کردم و ز
باهاش عاشقانه زمزمه  همزمانچشم هاهم خوند که  یتو یرگیبرام خونده بود، زمزمه وار با خ کیهمراه با موز

 :کردم

 تو را به من داده بارون

 تو عمق چشماته ایدر

 کشه دلم واست یم پر

 ب من جاتهتو قل یعمر

و عطشمون هر لحظه  گهیاز هم د میبود ریناپذ یریانگار که س میکرد یرو نگاه م گهیو تشنه وار هم د مسخ
دلم از  یقلبم جا باز کرده بود و گنجشک محبسوس شده  یتو یبیبه طرز عج یشد، خوش یم شتریو ب شتریب

چشم هاش  یو گوشه  یشونیپ یجذابه و مردونه  نیسر داد. چ یباره پر گرفت و آواز خوش کی یقفس دلتنگ
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بود و اون لحظه ها خودم  یقشنگ زیبراش ضعف رفت، عشق چ یقرار یکرد و قلبم اون لحظه با ب یام م وونهید
دوستش  یبارون اونم با کس ریخواستم ز یاز خدا م یچ گهیدونستم د یم نیزم یدختر رو نیرو خوشبخت تر

 !داشتم

 !شد یبهتر و قشنگ تر هم مگه م نیا از

 ...بود یخوشبخت تینها نیا و

که دو  یپر لرزشم در حال یلرزونم از شدت سرما و صدا یکرد که با خنده و لب ها یپلک زدن نگاهم م بدون
م.... »محکم شده بودند گفتم: یاش قرار داده بودم و دست هاش دور کمرم حلقه ا نهیس یکف کف دستم رو رو

 «.سردم.... س... سردم شده یلی... خلی.خمن... خ..

در نظرم، کنار  یا گهید زیتر از عسل و هر چ نیریش یبه خودش چسبوند و با خنده ا شتریاون حرفم من رو ب با
 «!میش ضیو مر میبخور یحساب یسرما هیفکر کنم »گوشم گفت:

 یدستش رو از دور کمرم برداشت و با باال گرفتن چونه  هیو از ته قلب سر تکون دادم که  قیعم یخنده ا با
 .ابروش رو باال داد یتا عیبشدت لرزونم 

 ؟یو شبو با من صبح کن یمن بمون شیشه امشبو پ یم یچ-

 .و دلبرانه حواله چشم هاش کردم فتهیش یلبخند

 .خواد یدلم م یلیشه وگرنه خودم هم خ یکه نم یدون یم-

 زورمیکنم اصالً نم یپس وکلت نم»چشم هام گفت: یتر از قبل بغلم کرد و با براق شدن تو صیتر و حر محکم

 «.یبر

 .دمیابروم خند یتا ییچشمک و جا به جا با

 .بزار برم ربدیه ادیم یکیوقت  هی! یچ گهید-

 .دیخند سرمست

 !ستنین وونهیبرن اونا مثل من و تو د یهفت خواب به سر م ینترس همه االن تو-

را از دورم باز  شیمحکم دست ها یکردم حلقه  یم یزده و خشکم سع خی یکه با دست و انگشت ها یحال در
 .به ستوه اومده رو بهش خواهش کردم یکنم با خنده و لحن

- ً  .بزار برم لطفا

 .هم گذاشت یزده ام چشم رو خی ینیاش با ب ینیجلو اورد و با برخورد نوک ب یرو کم صورتش

 .کنم یمن کنم،یولت نم-
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 یلیمنسوخ اون حال شده بودم. آب دهن گرمم خ یباره داغ شده بود و حساب کیزده و سرمازده ام  خی تن
شده  نیگلوام سنگ یاندازه تو یآرومتر خواستم که رهام کنه. نفس ب ییجَست و با صدا نییاز گلوام پا عیسر

 !شده بودند یکیشده بود و انگار که  دهیچیهم پ یکوبنده و نامنظم قلب هامون تو یتپش ها یبود، صدا

 :آروم لب زد ییهم قرار گرفته و صدا یرو یکه با پلک ها دمیکش یتند نفس

 ....چه قد دوست دارم یدون یم-

 :قرار تر از اون لب زدم ی. بدمیتند و دستپاچه ام از گلوم خارج شدند و دوباره آب دهنم رو بلع یها نفس

 .اوهوم، اوهوم-

 .دمیلب کش رینرم و قشنگ نگاهم کرد که با ذوق دندون ز یبا لبخند دم،یعقب کش صورتم رو آروم

 مگه؟ یشد وونهیبرم د یزاریچرا نم-

 .صورتم نشست یگرمش تو نفس

 .تونم ازت دل بکنم یکار کنم نم یخب چ-

 «.رختخواب یتو میافت یهر دومون م یضیباور کن فردا از شدت مر»و پر خنده گفتم: میمال یغض با

 یرو حس نم یا گهید زیچ چینه سرما و نه ه یشمیتو پ یاصالً وقت میمن که راض»و لجباز گفت: خودخواهانه
 «.کنم

دهن و چونه ام،  یو ُسر خوردنشون رو ینیب یآب از رو یام انداخته و با فرود اومدن قطره ها یشونیبه پ ینیچ
 .چشم تاب دادم

 !کنه یهم م یچه غلو نیاُهو بب-

 «.زنمیم خیمن دارم  یول»گفتم: سمیو خ فیظر یکرد که با جمع کردن شونه ها دنیاون حرفم شروع به خند با

 یتو میبر یخوا یم»با حرکت سرش گفت: یگردِ چونه ام گذاشت و جد یبرجستگ یسبابه اش رو رو انگشت
 «هوم؟ مینیش یتا صبح همون جا م ن؟یماش

 .نگاهش کردن معترض

لبش نشوند و با پلک  یرو ی!لبخندمایشد وونهیشه، اوف رسماً زده به سرمون د یمتوجه م یکیوقت  هینه نه -
 .زد یخمار

 م؟یکرد دیاالن ما ازدواج سف یدونست یم-

 «!د؟یازدواج سف»و پر سؤال گفتم: جیو گ دیشونه و ابرو هام باال پر متعحب

 :کرد نییو کشنده اش سر باال و پا نیدلنش یلبخند ها با

 .شده یکیکاغذ نرفته باشه، قلبامون  یکه فقط رو یازدواجاوهوم -
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 «.خوادیرو دلم م اهیمن ازدواج س یول»گفتم: طنتیبه چشم هام با ش یپر ذوق نگاهش کردم و با تاب یخنده ا با

 .پر حرارت و گرمش قلبم رو نشونه رفت و با لحن نوازشگرش گوشم رو پر کرد نگاه

 .زود یلیافته، خ یاتفاق م یاونم به زود-

 «.بزار برم حاال گهیخب د»قابل پنهان نگاه خوشحال و سرمستم رو بهش دوختم و باز گفتم: ریغ یشوق با

 .دیکش یپر افسوس و نگاه ملول آه یتوجه به درخواستم با لحن یب

 یم دایام اوج پ یوونگید دمید یشدم، عسل تلخ چشماتو که م یم وونهیداشتم د یزدیباهام حرف نم یوقت-
 .کرد

 .دمیلبم رو ورچ یکردم تا یم یباز رهنشیپ زیو ر دیسف یکه با دکمه ها یزدم در حال یکم رنگ لبخند

 .یشد هیکم تنب هیخوبه پس -

 .دیلبش خند دنیگز با

 .اوهوم رسماً به غلط کردن افتادم-

رو رها کردم و با باال گرفتن نگاهم که با خوردن  رهنشیپ یوجودم دکمه ها یشده تو انیغل یباره و با ذوق کی
 «.باشه یطور نیهم شهیکاش هم یول»بستم شون گفتم: یصورتم تند تند م یبارون تو یقطره ها

 .کرد و با خنده بهم اعتراض کرد یفیظر اخم

 فتم؟یبه غلط کردن ب ادیخوشت م نیبچه پرو بب-

 .خنده سر تکون دادم با

 .ها قهیبه... به ساعت ها و دق یحت ایمون بود کاش اصالً به روز نکشه  یو آشت قهر ینه منظورم فاصله -

 ینم»، محکم و شمرده گفت:صورتم با دقت یصورتم اورد و با از نظر گذروندن تک تک اجزا کیرو باز نزد صورتش
 «.کشم یمن نم گهیکشه مطمئن باش چون اون وقت که د

اش جمع  یشونیپ یتاب خورده بودند از رو یشکل شده و حساب یفربارون فر  ریآب گرفته اش رو که ز یموها
براش غنج  یرو که باعث شده بود ته دلم حساب بشیاون حالت جذاب و دل فر دنیکردم چرا که اصالً طاقت د

که  یشونیپر یزلف ها شد؛ یبرام سخت م یلیدل کندن ازش خ ییجورا هیرو نداشتم،  دیبره و اون ضعف شد
 .کردند یم یقشنگ با روح و روانم باز

 .زدم یاش جا گرفته بود دومرتبه باال دادم و آروم پلک یشونیپ یباز رو شتریرو که با سماجت ب ییمو دسته

 ؟یجا نگه دار نیمنو ا یخوا یم یتا ک-

 .چشم هام شد رهیاش ختشنه نگاه

 .شم یدونم نم یبشم و دل بکنم اما م ریکه ازت س یتا وقت-
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 .به روش زدم یلبخند

 ؟یجا خشکم کن نیهم یخوا یپس م-

 «!ستیتابلو ن یلیه یجور نیا میبش ضیفکر کن فردا با هم مر»تر گفتم:پررنگ  یدر ادامه با خنده ا و

 «.شدنمون ضیمر یبا هم باشه حت زمونیبه بعد همه چ نیهم خوب اصالً از ا یلیخ»جواب گفت: حاضر

 .و غم زدم و سر جنبوندم یشاد تمیبا ر یلبخند

 کار کرد؟ یچ دیبا تو با میخندون یم ینجوریا یاریاشکمو در م یاونجور-

 .پلک زد متأثر

حس  یختیر یاشک م یداشت یشه وقت یحالم بد م یافته حساب یم ادمی یلطفاً، به خدا وقت ارین ادمی گهید-
 .ادیکردم نفسم داره بند م یم

 .دستم فشردم یرو محکم تو دستش

 .بهش فکر نکن گهیتموم شد د-

پر حسرت اسمم رو نجوا  یچشم هام حل کرد و با لحن یرنگش رو تو یقهوه ا یچشم ها هیچند ثان یبرا باز
 .کرد

کم طاقت شدم  یحساب تیشم، تو خواستن کم طاقتم، از دور یدارم واست کم طاقت م گهیسوگند... من د-
 ...روزا نیا

 .سراسر تلخ لب از لب باز کردم یو با لبخند دمیباره به گلوام هجوم اورده بود بلع کیکه  یبغض

 ربدیبهت دل بستم، طاقتم طاق شده... ه یسخت یروزا یوقته که کم طاقت شدم، من... من تو یلیاما من خ-
خودم  یراخودم داشته باشمت، فقط ب یخوام فقط برا یم ؟یقراره مال بش یمال تو بشم ک یما... قراره ک

 .نمتیشه فقط چشم برگردونم و کنارم بب یدلم برات تنگ م یکه وقت یطور کینزد کِ ینزد

 .لب هاش نشست یتلخ تر از من گوشه  یلبخند

 ....صبر کن گهیکمه د هیفقط  گهیکم د هی-

 یدارا ریو دست هام غ دمیزد و محکم بغلش رو چسب یزیهنوز حرفش تمام نشده بود که رعد برق تند و ت و
 یزندگ یپهنش فرو کردم، انگار که جوهره  یگردنش و سر شونه ها ونهیم دهیحلقه گردنش شد. سرم رو ترس

تازه داشتم طعم  انگارو  دمیاش رو مسخن به جون کش یوجود ی رهیشده بود، عطر و ش قیوجودم تزر یتو
اون سرما بدنم رو  یکه تو یحال ممکن و حرم و حرارت نیسر مست تر دم،یفهم یرو م یو خوش زندگ نیریش

قرار گرفت،  گهیکه صورت هامون امتداد هم د دمیآروم سرم عقب کش یا قهیسوزوند. بعد از دق یم بیعج
 یو با خنده ا یکرد حالش رو کنترل کنه با شوخ طب یم یکه سع یسرخ شده بود و در حال جانیچهره اش از ه

 «!یکن یخودت ولم نم نیبب»گفت: طنتیپر ش
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 :نگاهش کردم و تخس جواب دادم یشاک

 .ترسم یخب... خب از رعد و برق م هیمن چ ریتقص رمینخ-

 «.بزار برم گهید»آروم و پر خواهش گفتم: یکه با لحن دیباز خند و

دستش و با جمع کردن  یو آرامش بخش زد و آروم دست هاش رو باز کرد. با باز کردن حلقه  حیمل یلبخند
چه قدر  نشیکنم بب یکار م یچ دمیاصالً نفهم»سرزنشگرش با خودش گفت:آب صورتش با تأسف و لحن 

 «.خوره یمن سرما م یها یوونگیشده حاال به خاطر د سیخ

 .دمیو دلبرانه خند زیر یچشمک با

 .دیارز یبهش م ستیمهم ن-

 .کردند یم ییلب هاش خودنما یکننده اش رو فتهیقشنگ و ش یلبخند ها همچنان

 .ینشد سیخ شتریب نیتا از ا گهیبرو د-

از پهلوش  یقسمت یدرد معده اش دلواپس دستم رو رو یآور ادیکه برم با  نیهم فشردم و قبل از ا یرو یلب
 :دمیگذاشتم و پرس

 ؟یمعده ات چه طوره بهتر یراست-

 .تکون داد سر

 .اوهوم بهترم نگران نباش-

 .پلک زدم نگران

 خب؟ یریدکتر نم هی چرا

هم که رفته بودم دکتر  شیدو، سه سال پ م،یطور نیهم شهیهم یدون یو اعصابه خودت که بهتر م یاز ناراحت-
 .و گفت نیهم

 یدیکش یدرد م یداشت نییپا ی! خب بازم برو به خدا وقتش؟یدو، سه سال پ»گرد کرد و معترضاً گفتم: چشم
 «.یفهمیمن اون باال درحال جون کندن بودم م

 .کرد یاخم

 .باشه گفتم نگران نباش من عادت دارم ه،یچه حرف نیاِ ا-

 .ریبگ شاتوی. برو جواب آزمانمتیبب یاما من عادت ندارم اون جور-

 «.یلرز یاز سرما م یباشه، برو عشقم برو دار»لب اومد و دست به کمر گفت: یباز رو لبخندش

 :دمیلب برچ بچگانه
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 .گهید ایخب تو هم ب-

 :دیخند باز

باشن، برو  دهیخواب گهیاومدم فکر کنم بچه ها د نییپا ن،یاوردن شارژر از تو ماش یبه بهونه  امیباشه منم م-
 .زود باش فدات شم

 ییو ذوق زده با نگاه ها طونیش یداشتم مثل دختر بچه ها یکه عقب عقب قدم بر م یاون حرفش در حال با
 .و پر لذت ازش دور شدم رهیخ

کار خودش رو کرده  شبیکه بارون د نیر درد باز کردم؛ مثل اپ یعضالتم پلک یو کوفتگ ادیز یاحساس خستگ با
رو بهم  دیشد یسرما خوردگ هی دنیکه از راه رس فیخف ییطور سرفه ها نیداشتم و هم یبیبود و بدن درد عج

 رونمیب یبودم با لباس ها شدهام، شب رو مجبور  یراحت یدادند. به خاطر آب گرفتن لباس ها یهشدار م
از اندازه ام شده  شیشدن ب تیبه شکمم فشار اورده بود و باعث اذ یحساب نمیشلوار ج یبخوابم که دکمه ها

رو از خودم دور کردم. پتو را کنار  یکوفت یصورتم به بدنم دادم و کم یسخت همراه با مچالگ یبود. کش و قوص
مطمئن شدن از  یودم با لمس کردن براتاج بلندش پهن کرده ب یرو ختت نییرو که پا سمیخ یزدم و لباس ها

و  چیهم پ یتو یفر و خشک شده ام رو که حساب یتنم معاوضه کردم و موها یخشک بودنشون، با لباس ها
دونستم با  یام تاب دادم، چرا که م یرنگ یبا کش مو یسرم دم اسب یتاب خورده بودند بدون شونه زدن باال

 .رمیدوش بگ دیحتماً با خونهبرگشت به 

طور رخساره  نیو هم نیخنده و صحبت سامان و حس یرفتم، صدا رونیسرم انداختم و از اتاق ب یرو رو شالم
شدن در اتاقم هر سه سر به  دهیبود. با کوب دهیچیخونه پ یآشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودند تو یکه تو

در بود با باال گرفتن  ی رهیگ ستد یکه دستم همچنان رو یچرخوندند. در حال ییرایسالنِ پذ یعقب و انتها
دهنش  یرو تو یبزرگ یکه لقمه  یدر حال نیگفتم. حس ریدادم و صبح بخ یکوتاه سالم یام و لبخند گهیدست د
 «!گهید یشد ینم داریقسم خانوم، خب االنم ب کیعل»چپوند و با همون دهن پر گفت: یبه زور م

ام رو  دهیبرام تکون داد. لباس چروک یو رخساره هم دستسالم کرد  یچا دنیهمراه با نوش یبا لبخند سامان
در  یسامان که جلو یآرومم به سمت آشپزخونه رفتم. با قرار گرفتن پشت صندل یمرتب کردم و با قدم ها یکم

 نیساعت چنده حاال؟ بعدشم حس گهتو م یگ یم یچ»گفتم: نیرو به حس ییپر خنده و ادا ینشسته بود با لحن
هر روز چه  انمیحاال خوبه در جر یکن یرو مسخره م هیچه طور بق نیبب یشد زیسحر خ یامروز هیخان حاال 

 «.یش یم داریموقع از خواب ب

 دهیچسب یشد، دو دست یدماغ حس م ریز یمعطرش رو که بوش به خوب یپر بخار چا وانیکه ل یدر حال رخساره
 «.بگو واال نویهم»جنبوند و گفت: یبود سر

 :ابرو ها انداخت و پر مدعا جواب داد ونهیم یتاب نیساون حرف، ح با

من هست، واال من هر روز صبح بعد از به جا اوردن  یکارا انیخان در جر یسام نیشما دو تا هم نیگ یم یچ-
 «.رسونمیقرار مهم رو به سرانجام م ینماز صبح کل

 .کرد یزیر یدر ادامه تک خنده  و



 

 
1099 

 .خوابم یخونه تا دو سه بعد از ظهر م رمیالبته بعدشم م-

ِ  یمن هم از حرفش خنده ام گرفته. حساب دندیخند یو سامان بهش م رخساره کوک بود، سرحال بودم و  فمیک
از ته قلب. رخساره حالت متفکرانه  قیو عم لیدل یب ییسر دادن خنده ها یبهانه آماده بودم برا نیبا کوچکتر

برام  ییخدا»گفت: زیم یلواش رو نوناز  یبه خودش گرفت و با کندن تکه ا یتپوس ریز یهمراه با خنده ها یا
 یبرا دهیاون موقع صبح مغزت جواب م یاصالً چه طور یزاریسؤال شده حاال چرا اون موقع صبح باهاشون قرار م

 «!بندهیعاشقانه و البته فر یگفتن حرف ها

 .رو باال پروند یادامه شونه ا در

 !کشه مغزم باز شه و دست چپ و راستم رو از هم تشخص بدم یطول م ازدهیواال من که تا ساعت ده -

 .نگاهش کرد و با گرفتن دو دستش به سمت رخساره سر تکون داد زیتمسخرآم نیحس

 !دستمون یرو یموند یگرم که تو را گرفت وگرنه م چارهیب یِ دک نیوجداناً دم ا-

 .براش در اورد یشکلک رخساره

ً  یتو خوب-  .اصال

دستم  یمشغول کل کل شده بودند، سامان هم با فشردن دستش رو یشگیو رخساره طبق معمولِ هم نیحس
 ایتو هم برو صورتتو بشور و ب»اش قرار داشت و با گرفتن نگاه خندون و پر آرامشش گفت: یصندل یکه لبه 

 «.میبرگرد دیصبحونه ات رو بخور، قبل از ظهر با

 ً  یکه دستم رو برا یشستن دست و صورتم در حال یبرا یبه دستش آوردم و با گفتن چشم یفشار متقابال
به صورتم زدم و بعد از خشک  یرفتم. آب یبهداشت سیدهنم گرفته بودم، به سمت سرو یکنترل سرفه هام جلو

 نی. حسدمیکش کنار ستننش یرو برا یا یخارج شدم. به آشپزخانه برگشتم و صندل ییکردن صورتم از دستشو
 «اَلدنگ کو پس؟ ربدیه نیا یراست»که همچنان با اشتها مشغول خوردن بود و لپ هاش پر، گفت: یدر حال

چونه قرار دادن دست هاش،  ریو ز زیم یآرنجش رو کهیهم مشت کرده بود و با ت یدست هاش رو تو سامان
 .زدن اتاقش چرخوند دیاز آشپزخانه و د رونیبه ب یسر

 یلباسا دمیشده بود صبحم د سیخ یحساب ارهیکه رفته بود شارژرش رو ب شبیهم خواب بود، د انگار هنوز-
 .نشده داریکه تا االن ب دهیفکر کنم از سرما، خواب تو رختخوابِ گرم بهش چسب ده،یمنو پوش

کرد که چند لحظه  ربدیسر انداختن صداش، شروع به صدا زدن ه یباره با رو کی نیاون حرف سامان حس با
زد  یتنش نشسته بود باال م یتو یرنگ سامان رو که حساب یسورمه ا راهنیپ نیکه آست یدر حال ربدیبعد ه ی

 .کرد نیچشم به حس یاز گوشه  یضیوارد آشپزخانه شد. غ

 .گرفتم یرو سرت داشتم تو اتاق سامان دوش م یچته تو باز صداتو انداخت-

 :دیرفه کردن که رخساره رو بهش پرسبا اون حرف شروع کرد به س و

 ؟یانگار که سرما خورد-
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معنادار بهم انداخت و  ینگاه یچشم رینشست، ز نیکنار حس یا یصندل دنیبه سامان گفت و با کش یسالم
 .با لب و دهنش ابرو باال پروند یبا باز

 .فکر کنم-

 هی»بدونه گفت: یزیکه چ نیمنظور و بدون ا یو ب دیاش رو هورت کش ییاش، چا یشگیبا عادت بدِ هم نیحس
اما  دیاون بارون واال سامان زود تر خواب ریز یکرد یم ینداشت چه غلط دنیشارژر اوردن که اون همه طول کش

 «.جا افتاده هی ختهیدنبالت گفتم باز معده اش بهم ر امیخواستم ب یم گهیبودم د داریمن ب

کردم. رخساره  وانیداخل ل ینگ شد و تند تند شروع به هم زدن چاصورتم از استرس رنگ به ر  نیحرف حس با
چفت شده  یکردن سرش از ال به ال دندان ها کیکه انگار متوجه ماجرا شده بود با آرنج به پهلوم زد و با نزد

 «!نیخسته نباش»اش گفت:

پشت هم پر شد و شروع کردم به سرفه کردن که  ییکه به سمت رخساره برگشتم لپ هام از سرفه ها نیهم
 «!؟یتو هم سرما خورد نمیبب»اش گفت: یگوش یسامان با نگاه کردن به صفحه 

 :پر استرس زدم و با حرکت سرم جواب دادم یلبخند

 .کنم یشه خود به خود سرفه م یدارم هوا که سرد م یفصل یکه آلرژ یدون یم زهینه چ-

و بدون توجه  یفکر یکرد و در اوج ب ربدیبه من و ه یوجه ماجرا شده بود نگاه مرموزمت گهیهم که انگار د نیحس
 «!نیکرد یاوه پس آشت»گفت: یبه حضور سامان با لودگ

اش بود رو به  یصفحه گوش ی رهیما به جز سامان که همچنان خ یهرسه  رتیسراسر تعجب و پر ح یها نگاه
داد، ثابت موند. خودش  یکه زده بود باز مونده بود و آب دهنش رو سخت فرو م یکه دهنش از حرف نیحس

 ربدیاش رو ماله بکشه. ه یگبود که بتونه لود یکردن حرف دایپ یخورده بود و برا کهیاز اون حرفش  یهم حساب
رد پر ک یجمع م نیحس یمحکم به پا یزدن ضربه ا یکه لب هاش رو برا یزد و در حال یپلک محکم و پرحرص

کرد  یزد و سع یهم جمع شد و لبخند محکم یباره تو کیاز اون ضربه  نیحس یکه چهره  دیپاش کوب یتشر تو
کردن ابروش  یدستش باال اورد و با کمون یتو یاز گوش روهمون موقع بود که سامان سرش  ی. توارهیبه رو ن

 :دیپرس

 ا؟یکردن! ک یآشت-

من و »ام شدم که رخساره بالفاصله گفت: یلبم باز مشغول بهم زدن چا دنییهول کرده بود و با جو یحساب
 «.من بود ریبود، البته تقص هیهم شاهد قض نیحس گهیکم بحثمون شد د هی شبیآخه د گهیسوگندو م

نگاه کرد که  نیمغضوبش به حس یبا نگاه ها ربدیتپش قلب گرفته بودم، ه یلحظه ا یخجالت و استرس برا از
 یحرف رخساره با مسخرگ دییدر تأ ،یشونیپ یرو جیگ یدستش با حالت دنیزه مزه کرد و با کشآب دهنش رو م

کردم و خدا رو شکر ختم  همنم مداخل گهیبشه د یکش سیو گ سینمونده بود گ یزیچ شبید گهیآره د»گفت:
 «.شد ریبه خ

 «!عجب»پر خنده اش، کش دار گفت: یتکون داد و با لپ ها یسر رخساره



 

 
1101 

اش شده بود و  یغرق صفحه گوش یدونم چرا اما بدجور یفکر فرو رفت نم یزد و باز تو یلبخند کوتاه سامان
داد و رفتارش  یما ها نشون نم یبه صحبت ها یاومد چون واکنش خاص یمشغول م یبه نظر که ذهنش حساب

تمام  یمحکم چاقو دنیکشگرفتن سرش و  نییکه حرف رو عوض کنه با پا نیا یهم برا ربدیبود. ه بیعج یکم
 «.صبحونتو کوفت کن کم چرت و پرت بگو»گفت: نیکره، رو به حس دنینون و مال یرو لیاست

 .هم نبود یخاص زیکنه وگرنه چ یبزرگش م یداره الک نی:البته حسرخساره

لب  ریرو ز یزیاش که انگار چ یو مرموزش به صفحه گوش بیعج یرگیباور کرده بود با همون خ ایکه گو سامان
 یکی یبه من بد گهید ییچا هیشه  یآها، سوگند جان م»هم از جمع ما دور شده بود گفت: یخوند و کم یم

 «.زیبر ربدیه یهم واسه 

رو از آبچکن برداشتم و  یکیو کوچ لیاست ینیاز جام بلند شدم، س یچا ختنیر یو برا دمیکش یآسوده ا نفس
 یبراشون چا ینیچ یو قور یو راه راه به سمت اجاق گاز رفتم، با برداشتن کتر یا شهیش وانیدو ل دنیبا چ

سامان  یرو جلو یچا یها وانیاز ل یکیام گرفته بودم با خم شدن  گهیدستِ د یرو تو ینیکه س ی. در حالختمیر
من رو به  اون رفتار مرموزش و اون همه تو خودش بودن یکرد. حساب یو مشغول، تشکر ریگذاشتم که سر به ز

گذاشتم،  زیم یرو جلوش رو یچا ربدیبه سمت ه یفکر فرو برده بود، از سامان چشم گرفتم و با برداشتن قدم
جمع و جور و لحن  یزد و با خنده ا یزیلب هام رو از هم باز کرد که چشمک ر قیعم یلبخند شبید یآور ادیبا 

 «.سوگند خانم یمرس»بشاشش گفت:

 یم لمیتحو زیر یتمام خنده ا ییهم که با پررو نیام گرفته بود و رخساره و حسلحن تشکر کردنش خنده  از
باره از جاش بلند شد، رو به ما  کینشستم که سامان  یصندل یگذاشتم و باز رو زیم یلبه  یرو ینیدادند. س

سر  هینوش جونتون، من »دست، گفت: هیهم و مرتب کردن کمربند چرمش با  یها با فشردن لب هاش رو
 «.کار دارم نییبرم پا

سوگند بابا گفت بهت بگم امروز  یراست»رفت گفت: یم رونیکه از آشپزخانه ب یدر ادامه رو به من در حال و
 «.خانم دکتر مطب شیپ یحتماً بر

 یکردم، لبخند ینگاه هیبه بق یلیدل یب یِ تو ذوقم خورد و دستپاچه و با شرمندگ هوی یکه زد حساب یحرف با
 :دمیلب هام نشوندم و رو به سامان پرس یرو یتصنع

 چرا آخه؟-

 .فرو کرد بشیج یتو یاش رو با کالفگ یگوش

 .دونم بابا خواسته ینم-

 «.ستین یازین گهیاما من خوبم د»گفتم: ریو سر به ز ملول

 .ششونیپ میبر دیگفتم اما گفت امروز با نویمنم بهش هم-

 دیکه با نیا یو محکم به معنا یجد یکردن ابرو هاش به هم و لحن کیافتاد که با نزد ربدینگاهم به ه یا لحظه
 «.باشه ازین دیسر برو شا هیبه نظر منم »برم گفت:
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گرفتن  نییاز اون در مورد دکتر رفتنم و موضوعات مربوط به اون ماجرا حرف بزنم و با پا شتریخواست ب ینم دلم
 «.اوهوم، باشه»گفتم: عیمط ز،یم یرو یسفره  یبا لبه ها یسرم و باز

نگاهش به صفحه  هیکه  نیحس یکه دستش رو از پشت سر، سمت کله  یدرحال ربدیکه سامان رفت ه نیهم
جانانه بد و  هیپس گردن هیدستش، دراز کرد و با نثار کردن  یتو ینگاهش هم به لقمه  هیاش بود و  یگوش ی
به جانب به اون حرکت  قو معترض و ح دیز جا پرا یصندل یرو رو یارتفاع نیحواله اش کرد که حس یراهیب

 .دیبهش توپ ربدیه

 !یوحش یتکرار نشه ها پسره  گهید ادیحرکتت بدم م نیخان خوبه گفتم که چه قدر از ا ربدیترک عادت کن ه-

بود دمت  یعال یوا»گفت: ربدیبا تکون دادن سرش و حلقه کردن انگشتش رو ه دیخند یکه م یدرحال رخساره
 «.ربدیگرم ه

 .بهش رفت یچشم غره ا نیزد که حس یهم قهقه ا باز

 .پاشو برو ور دل همون شوهر کچلت میدیزهرمار هههه خند-

 .براق نگاهش شد یعصب رخساره

 .یدیاز چش خودت د یدید یدفعه هرچ نیباز شروع نکنا ا نیحس-

 دیکش ینفس بلند و پر ستوه ا ربدیکرد. ه دنیشروع به خند زیر زیبرد و ر یدر اوردن حرص رخساره لذت م از
 :دیو به سمتش چرخ

 !سامان یچه طرز حرف زدن بود جلو نیآخه ا شعوریب-

 «.دیاز دهنم پر هویدونم بابا حواسم نبود خب  یچه م»کرد و با جمع و جور کردن خنده اش گفت: یمظلوم نگاه

 .متأثر نگاهش کرد ربدیه

 .ذره شعور هیاز  غیببند بابا احمق، در-

خودم رفته بودم  یتو یکردند و من با سکوت همچنان غرق فکر بودم، حساب یزدند و بحث م یا حرف مه اون
کم پکرم  هی ربدیکردنش توسط ه دییدونم چرا اما حرف سامان و تأ یشده بودم. نم زیم ی رهیگرفته خ یو با حال

چشم هام  یتر از قبل جلو ظیغل رامها ب یگذشته و مصرف اون قرص ها تلخ یآور ادیکرده بود، هنوز هم با 
 .ام خارج شد نهیسخت و محکم از س یکه با عبورشون از ذهن و فکرم نفس ییها یشد. تلخ یم انینما

 .شدم دهیکش رونیهاش از فکر ب یو مسخره باز نیحس یصدا با

 یخر یلیخ یول یناراحت نش یکرد یقدر زود باهاش آشت نیکار کرده که ا یبا تو چ نیفهمم ا یمن اصالً نم-
 .سوگند

 .نگاهش کرد یباز چپ چپ ربدیزدم که ه یاون حرف لبخند کمرنگ با

 .! اصالً به توچهیبازم که دهنتو باز کرد-
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 .کرد یهم بدجنسانه خنده ا رخساره

کنون تو  یآشت یبرنامه  یروز از قهرتون بگذره بابا من داشتم کل هی نیذاشت یخب حداقل م گه،یراست م یول-
 .دمیچ یذهنم براتون م

! دو تا دوست گایرو ن نایتو رو خدا ا»اون ها گفت: یتأسف بار سر تکون داد و با اشاره دستش به هر دو ربدیه
 !که میبه دشمن ندار یازین گهید میمثل شما ها داشته باش

 .متعجب و با خنده شونه باال پروند نیحس

 نیکار کرده که ا یچ چارهیب یبا دختره  ستیکرد معلوم ن یصورتتم نگاه م بود عمراً تو یا گهیواال هر دختره د-
 .از دست رفته یطور

چشم و ابرو  یپوشوند کرد و با اشاره  یمحو لب هام رو م ییبه من که ساکت بودم و لبخند ها ینگاه ربدیه
سر تکون دادم. باور  ستین یزیکه چ نیو ا یمنف یهم فشردم و به نشونه  یرو یخواست بدونه که چمه، لب

 «.نییپا دیشه بر یجان م خسارهر »باره بر آشفته شده بود، گفت: کیکه  یا افهینکرد و رو به رخساره با ق

 .حواله کرد یضیهم با غ نیدر ادامه رو به حس و

- ً  .تو هم از جلو چشمم گمشو لطفا

 یچ هیبق نمیمنتظرتم، برم بب نییسوگند پا»شونه ام گفت: یاز جاش بلند شد و با گذاشتن دستش رو رخساره
 «.کنیکار م

رخساره »بود گفت: یکه مثالً شاک یکرد و با لحن خنده دار ینگاه م ربدیوار رفته به ه یبا لب و دهن نیحس
 « ...فیافته، ح یتو کارت به من نم یعنیخان  ربدیگمشو! باشه ه یگ یجان! اون وقت به من م

نکبتم با  نیا یریم یرخساره دار»به ستوه اومده گفت: یرو به رخساره با لحن ربدیحرفش رو خورد که ه اما
 «.رونیخودت ببر ب

 .هم قرار داد یرو یبا لب و دهنش چشم یابروش و باز یتا هیدر ادامه با باال دادن  و

 .باال ادین یکمم هوامون و داشته باش کس هی زهیچ-

بابا چه  گهید ایب»و با خنده گفت: دیساره لباسش رو کشکرد که رخ یو اعتراض م زدیهمچنان حرف م نیحس
 «!یزن یقدر حرف م

سمت  ییچا یرفتند از جام بلند شدم و با جمع کردن استکان ها نییکه از آشپز خونه خارج شدند و پا نیهم
 .دیبه سمتم چرخ یصندل یرفتم که رو نکیس

 !هو؟یچت شد -

 .شستن ظروف باز کردم یآب رو برا ریزدم و ش زیبهش گر میپنهان کردن اون حالم از نگاه مستق یبرا

 .یچیه... ه-
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 «.نمیبب نیبهش ایب یکنف شد هوی دمیهست د یزیچ هیچرا »گفت: مصر

 «.باال ادیم یوقت کس هی»آب بود و مردد گفتم: ریش یرو دستم

 .به رخساره گفتم حواسش باشه-

 :دادم رونیب ینفس

 .ستین یزیگفتم که چ-

 ؟یمطمئن-

کردم که انگار سرد شده بود و با طفره  زیم یاش رو یچا وانیبه ل ینگاه دم،یرو بستم و به سمتش چرخ آب
 «عوضش کنم ها؟ یخوا یهم سرد شده م تییآره، اگه چا»رفتن گفتم:

 .حلقه کرد وانیرو دور ل دستش

 .کینیکل میدنبالت که باهم بر امی... عصر مزهینه خوبه، فقط سوگند چ-

 .دمپلک ز  مغموم

 .رمیخودم م ستین یازین-

 .برمت یگفتم که م-

 .و حال دمغم قبول کردم یگرفتن افهیاصرار کرد که باالجبار با ق اونقدر

 !نه به اومدن تو ازهیدونم نه به رفتن خودم ن یکه م نیخب باشه با ا یلیخ-

هر  ازه،یمن ن زیعز ازهین»گفت: فیو لط میمال یبا لحن زیم یو با گذاشتن دستش رو دیکامل چرخ یصندل یرو
 «!نبودن یسرماخوردگ ای یمعمول یقرصا ،یکرد یکه مصرف م ییباشه قرصا یچ

 .دمیرو داخل دهنم کش نمییبهش نگاه کردم و بغ کرده لب پا یاون حرف با دلخور با

 ضم؟یمن مر یکن یتو فکر م-

 .هم رفت یباره اخم هاش تو کی

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نی! آخه ایگ یم یدار یچ یفهم یسوگند م-

 .هم فشرده کردم یگرفتن نگاهم تو ریهام رو با به ز انگشت

 !بکنم یچه فکر یکن یبا هام رفتار م ضایو مثل مر یزن یحرف م یجور نیا یخب وقت-

 .نیبش ایب-

 یچ یدینشن»گفت: دیبار با تأک نیکردم که ا یبودم و نگاهش م ستادهیا یهمون جور د،ینگاهم باال خز آروم
 «!گفتم



 

 
1105 

 .اورد کمیو نشستم که سرش رو نزد دمیرو کنار کش یا یقدم برداشتم، صندل زیبه سمت م و

 .تموم شه شهیهم یاون قرصا برا ی هیخوام قض یم ن،یمن فقط نگرانتم هم-

 :ادامه داد یسرفه ا با

 .قدر نگران و کالفه بودم نیهم دمیفهم کیبوت یهم که تو یهمون روز-

 :لب زدم ناراحت

 .ستین میزیما من چا-

به تو بفهمونم که حاله  یآخه من چه طور»لبش گفت: یگوشه  دنییاش نگاهم کرد و با جو آشفته ینگاه ها با
 «.یخوب باش شهیکنه من دوست دارم تو هم یبدِ تو حال منم بد م

 یروزا ادیافتم  یاتفاقات گذشته م ادیقرصا باشه چون... چون همش  نیحرف ا شهیخوام هم یاما منم نم-
 .کردن، سخته برام یبهم نگاه م یکه همه با ترحم و دلسوز ییروزا ادیکه گذروندم،  یسخت

از جاش  زیم یدو کف دستش رو کهیرفتم که با ت نکیگفتن اون حرف ها باز از جام بلند شدم و به طرف س با
 :چرخوند یکمر زد و لب و دهنبه  هیام قرار گرفت، دست هاش رو تک نهیبه س نهیبلند شد. به طرفم اومد و س

 آره؟ یزیاعصاب منو بهم بر ادیخوشت م-

 .کرد نیگزیآروم و نرم رو جا یپر تشرش نگاهش کردم که باز لحن یاز اون صدا ریدلگ

خودتو به  هیبا فکر کردن به مسائل پوچ سالمت یتو حق ندار یکن یم یمزخرفات نیهمچ ریآخه چرا ذهنتو درگ-
 .یخطر بنداز

 :مونده لب باز کردم در

 !ه؟یازیچه ن گهیحالم چه قدر خوبه پس د ینیب یم یاما من که گفتم خوبم تو که دار-

 .بود خم شد نییبه سمت صورتم که رو به پا یکم

 شتر،یب نانیاطم یاما فقط برا یدونم خوب یفهم، م یمن حالتو نم یکن یمن دورت بگردم آخه چرا فکر م یاله-
 .گهیقبول کن د

کم رنگ از اون همه  یدونست و لبخند یعشق و محبتم رو م یو تشنه  صیپر مهرش قِلق قلب حر یها حرف
 :و فرمانبردار سرتکون دادم عیلطافت کالم و لحن حرف زدنش، لبم رو کش داد. مط

 .یتو بخوا یباشه هر چ-

 .لبش اومد یرو یلبخند

 .نمیکه صورت قشنگتو بب ریحاال سرتو باال بگ-



 

 
1106 

خنده مون گرفته بود. چند  یبه سرفه کردن که حساب میبا هم شروع کرد ییکه سرم رو باال گرفتم دو تا نیهم و
 هویافتم اصالً حالم  یم شبید ادیهر وقت »گفت: یحیمل یمحو نگاهم شد و با لبخند یفتگیرو با ش یا قهیدق

 «.ودهم نب یوگرنه شبِ اون قدر خوب ناستیشه البته منظورم بارون و ا یخوب م

 .میشد ضیکه همون طور که گفته بودم آخرشم کار دستمون داد و مر ینیب یمنم البته م-

 «.ستمین مونیمن که پش»چونه ام گفت: یو با لمس برجستگ دیخند

 .مرتب کرد یکردم که لباسش رو کم یا خنده

 «.نییبرم پا گهیخب من د-

 :لبخند زدم تمندانهیرضا

 .نییو پا امیکم جمع و جور کنم بعد م هیها رو  نجایپس منم ا-

 .رفت رونیکرد ب یکه نگاهم م یدر حال و

آماده شدن به سمت اتاقم برم که رخساره هم باال اومد و  یخواستم برا یجمع و جور کردم و م یرو کم باال
خان که تا بهت  ربدیه ریخب ما رو هم بگ»گفت: نهیس یبا جفت کردن دست هاش رو دیخند یکه م یدرحال

 «.منتظرتم یاز ک یدون یبغلش سوگند خانوم، م یپریم یریم یو م ییدو یم یتند یبر گهیم

 .ام گذاشتم ینیب یرو رو دستم

 .کردم یشنوه، بعدشم داشتم آشپزخونه رو جمع و جور م یم یتر کس واشیرخساره -

شه گفت، به  یم میهان! البته آلرژ گهید یحالت سرما خورد نیتو چرا با ا یآخ»و پر طعنه گفت: دیباز خند و
 «.کرد یاومد و جمع و جور م یزن آقا کمال خودش بعداً م یذاشت یهرحال م

مرتب کردم و  یاخم بهش نگاه کردم و داخل اتاقم رفتم که پشت سرم وارد اتاق اومد. ملحفه تخت رو کم با
 .نشستم نهیآ یجلو یمیکردن مال شیآرا یبرا

 :دیپرس طنتشیکردن چشم هاش و لحن پر ش کیداد و با بار هیتک زیم به

 ؟یخب سوگند خانم نگفت-

 .صورتم ضربه زدم یو آروم آروم رو دمیکش رونیب فمیک یپنکک رو از تو پدِ 

 و؟یچ-

 !ایشد طونیش نیسرما خورد ینجوریکه هر دوتون ا هیچ نایبارون و ا هیقض نیکرد یآشت یخب چه طور-

 .باال انداختم یبه سمتش زدم و شونه ا یچرخ مین

منم رفتم  ارمیطاقت نم دمید یکم صبر کردم و وقت هی گهید یچیمنتظرمه ه نییخب به خودتم گفته بود که پا-
 .نیهم میشد سیخ یشدت گرفته بود و کل یبارونم از شانس ما حساب م،یو حرف زد نییپا
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پرسم  یسؤال م هیجان من »لبش گفت: دنیدندون کش ریبهم کرد و کرد و با ز یاون حرفم نگاه مرموز با
 «.راستشو بگو

 .تاب دادم ییابرو

 ؟یچه سؤال-

 :دیباره پرس کی یچشم هاش روم ثابت شده بود با تعلل یخنده و ذوقِ تو برق

 ن؟یدیهمو بوس-

گفتم. همچنان نگاهم  ینه ا نییکش اومده رو به پا ییگرد شده ام نگاهش کردم و با لب ها یچشم ها با
 .کردیم

 !یدنیمعلومه که نه بابا تو هم چه بوس-

 .پر رنگ تر شد تعجبش

 !دهیتا حاال تو رو نبوس یعنی-

 .از اون همه تعجبش کردم یا خنده

نگاه  یدرصد فکر کن بتونم تو صورت کس هی یجور نیبعدشم ا م،یرینم شیحد که پ نیتا ا گهیمعلومه که نه، د-
 یاوقات بدجنس یکنه البته گاه یرو نم یکار نیوقت همچ چیه ربدیاصالً خوده ه ،یطیشرا نیکنم اونم تو همچ

 یطیشرا نیهمچ یشناسمش اون تو یکنه اما م یم یمورد شوخ نیو در ا زارهیسر به سرم م یکنه و کل یم
 .کنه یکا رو نم نیا

 ...بود تا االن گهیبود برام آخه هر کس د بیکم عج هیچرا نکنه اون وقت؟! بعدشم خب -

 .رو با لحن قاطع و محکمم قطع کردم حرفش

که پشت سر سامان  ستین حیقدر هم وق نیبعدشم ا ذارهیاون به من احترام م ست،ین یهر کس ربدیاما ه-
 !بخواد خواهرش رو ببوسه

 :زد یشخندین

 ست؟ حانهیکار وق هیدوتا عاشق  یبه نظر تو بوسه -

 .میسامان قائل یما برا یبود که هر دو یو حرمت مینبود منظورم اون حر نیمنظورم انه -

 .کرد نییحرفم سر باال و پا دییتأ در

 .گهیداره معلومه د ربدیکه ه یبا اخالق یگ یراهم نم یالبته ب-

 « ...و دیبوسه ا نیدونه چه قدر نَسخِ ا یخدا م یول»در ادامه با خنده گفت: و
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 میعمه گلرخ وارد اتاق شد. هر دو سالم کرد یا قهیبه در زد و بعد از دق یم نشده بود که کسحرفش تما هنوز
 :دیچرخوند و پرس یزد و سالم کرد. چشم شیاز تشو یمحکم با رنگ یکه لبخند

 مزاحمتون که نشدم؟-

 .دمیبه روش پاش یجام بلند شدم و لبخند از

 .دیینه عمه جون بفرما-

 .پر سؤال نگاهش کرد رخساره

 انگار؟ یگرفته ا کمیجون  یشده گل یچ-

 «.گرفته! نه»خورد گفت: یبودنش تو چشم م یکه ظاهر یفرو داد و با لبخند یآب دهن عمه

 .رو به من کرد و

 عمه؟ رمیوقتت و بگ قهیشه چند دق یسوگند جان م-

 «.عمه جون ندیبش نیایحتماً ب»متعجب بهم نگاه کرد که گفتم: رخساره

 یتونست راحت باشه که برا یخواد حرف بزنه و قطعاً با وجود رخساره نم یم یدونستم در مورد چه موضوع یم
بارو  نیسوگند خانم ا ن،ییمن برم پا گهیخب د»هاج و واج کرد و گفت: یرفتن بهش اشاره دادم، نگاه رونیب

 «.قاصد نفرستم دنبالتا گهید اریب فیزود تشر

 .رفت رونیبا اون حرف با نگاه کنجکاوش از اتاق ب و

حرف زدن  الیکرد، انگار که خ یزد نگاهم م یصورتش موج م یکه تو یآشکار یِ رو فقط با نگران یا قهیدق چند
با گذاشتن  قهیشد. بعد از گذشت چند دق یکه به جونش افتاده بود مانع از حرف زدنش م یدینداشت و ترد

کرد همراه  یهم فشرده م یورنگ و پر پولکش رو با استرس ت یمشک یمانتو یشه هادستش که گو یدستم رو
 :دمیپرس نانیبا لبخند پر اطم

 ن؟یبگ نیخواست یم یچ گهید دیبگ-

 .شد یهم فشرده م یباالخره زبون باز کرد اما همچنان چهره اش از دلهره تو ینگاه دلواپس و تعلل با

 ...خوام یبود که اومدم باهات حرف بزنم... اوم... خب سوگند من ازت... من ازت م یخب راستش موضوع مهم-

 :کردم زیداد. نگاهم رو ر رونیزدن براش سخت بود و نفس کالفه و مضطربش رو ب حرف

 افتاده؟ یاتفاق نیخوا یاز من م یچ-

ً  ینگ یمنو به کس یباردار هیخوام قض یازت م»گفت: نشییزد و با گزش لب پا یمحکم و تند پلک  «.لطفا

 :دمیو پر ابهام پرس جیگ

 !گم ینم یزیچ یبه کس دیو گفتم تا خودتون نخوا نیازم خواست نویخب قبالً هم ا ؟یچ یعنی-
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 .رو شمرده، شمرده ضرب گرفت نیزم یشروع به پرش کرد و با پا رو زیو اضطراب انگ یعصب یبا حالت زانوهاش

 .خودمون بمونه نیب شهیهم ی... برایخوام که برا یدونم فقط... فقط ازت م یم-

 .و ناباور نگاهش کردم شوکه

 آره؟ نیکرد ین... نکنه کار ؟یچ یعنیب... بازم متوجه نشدم -

 :تکون داد نیمضطرش به طرف یبا چهره  یسر

 .س... سقط وقت گرفتم ینه.... نه هنوز، اما... اما برا-

 .کردم که آب دهنش رو فرود یچنان ناباور نگاهش مگشاد شده بود و هم تینها یهام ب چشم

 .تونم ینم ربدیشه، با وجود ه یتونم نم یفکر کردم نم یلیسوگند من خ-

 آخه؟ ادیدلت م یچه جور زندیبچه حرف م هیاز کشتن  نیدار د؟یگ یم یچ یفهم یم چیعمه ه-

و  یقلوه ا یکرد بغض خفه کننده اش رو که به گلوش هجوم آورده بود فرو بده، لب ها یم یکه سع یحال در
و فقط سه هفته  کهیکوچ یلیبچه خ نیندارم ا یچاره ا»و با اشاره به شکمش گفت: دیخوش فرمش را برچ

 « ...اشه پس

 :لبخند تلخ صحبتش رو قطع کردم با

 .میآخه چرا؟ ما با هم حرف زده بود! نیببر نیاونو از ب دیشما با کهیپس چون کوچ-

 .دست همراه ب لبه تخت چنگ زد یرنگ تخت را تو دیسف ی ملحفه

 .بشم ربدیه یخوام باعث ناراحت یترسم سوگند نم یکار کنم، م یچ یگ یخب م-

کار  نیخدا بهتون لطف کرده پس ا نیبود گهیبچه د هیحسرت داشتن  یهمه سال که تو نیاما شما بعد از ا-
 .دیجوون یلیشما خ دیریفرصت رو از خودتون نگ هی نیکنم، ا یخواهش م دیکنرو ن

 .اش خارج شد نهیاز س نیو سنگ ظیغل یآه

 .تونم خوشحال باشم ینم یکشم، ح... حت یم یکه من چه زجر یدون یگفتنش راحت اما تو نم-

شما فقط مشکل  یعنی»گفتم: دیساکت بودن با ترد یا قهیاز حال زارش، بهش چشم دوختم و بعد از دق متأثر
 «من باهاش حرف بزنم؟ نیخوایم ن،یخوا یم ربده؟یتون ه

حده  نیتون تا ا متیتصم یعنی»و جاخورده گفت: ریاون حرفم متعجب نگاهش قفل چشم هام شد و متح با
 « ...که

 .لب هام نشوندم یکه زده بودم رو یطفره رفتن از حرف یبرا یلبخند

 .کنم یکار و.... م نیاما به خاطر شما ا ستیحت نخب... خب قطعاً برام را-
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 .برداشت زیچشم هام خ یاون حرفم مثل برق گرفته ها تو با

 .بهش نگو یزیوجه چ چینه نه به ه-

 .نشیببر نیاز ب نیخوا یبه شما که باشه م د؟یبکن نیخوا یکار م یپس چ-

 :درمونده لب زد ییگرد و لرزونش رو منقبض کرد و با نگاه ها ی چونه

 .بگم یبه مهد یزیهنوز نتونستم چ یمن حت یکرد یکم درکم م هیکاش -

تخت کم  یناراحت و دمقم کرده بود، فاصله رو با حرکت به سمت جلو رو یحال درمونده و عاجزش حساب اون
رکتون آره د د،یخداست به شما پس ردش نکن هیهد نیا»بازوش گفتم: یکردم و با حرکت نوازشگر دستم رو

 دیو هضمش کن دیایکنار ب نتا با خودتو دیبه پنهونش کن گهیمدت د هیبه نظرم  ستیراهش ن نیکنم اما ا یم
 «.دیریخودتون بپذ دیاما اول با میبگ هیکه به بق میکن یم دایپ یراه هیبعدشم 

 یعنی»هم گفت: یصورتش تو یباال پروند و با جمع کردن اجزا یینرم شده بود، مردد ابرو ینظر با حرف هام کم به
 «نگهش دارم؟ یگ یتو م

 .درشت و رنگ شبش کردم یچشم ها یپر عطوفت حواله  یلبخند

 کهیکوچ یلیبچه هم االن که خ دیمدت کوتاه به خودتون زمان بد هیمدت فقط  هیکاره،  نیو درست تر نیبهتر-
 .یا گهینه کار د ربد،یو ه هیگذاشتنش با بق ونیدرم یاما برا دیفکر کن شتریب دیتون یم

 !بازم پنهونش کنم؟ یگ یم یعنی-

 دیمدت با نیا یالبته تو دیکم جمع و جور کن هیخودتون رو  دیمدت کوتاه تا بتون هیبه خاطر خودتون گفتم، -
 .دیمواظب خودتون و اون بچه باش یلیخ

رو با عمه مشغول  یساعت میمتالطمش خارج شد و به فکر فرو رفت. ن ی نهیتند از س یو نفس دیکش یپوف کالفه
 یاومدن اون بچه بدون مشکل، کم ایآرومش کنم و از به دن یو باالخره تونستم کم میکلنجار رفتن و حرف بود

بود و چه قدر که اون حالش  نشدهنگرانش محو  یبدم اما همچنان رنگ غم و عجز از چشم ها نانیبهش اطم
 .کنه یم یشه و خود خور یم تیداره اذ یلیکرده بود چرا که معلوم بود خ رمیو دلگمحزون 

تخت برداشتم  یبند بلندش از رو دنیرا با کش فمیرفته بود و مشغول عوض کردن لباس هام بودم. ک نییپا عمه
 یو قهوه ا یپرده به سمت پنجره رفتم. دستم رو به سمت چفت فلز دنیباز و کش مین یبستن پنجره  یو برا

همچنان سمت مامان و  رمیمتح مشد. چفت رو محکم کردم اما نگاه ربدیرنگ بردم که نگاهم جلب مامان و ه
زدند. چشم  یحرف م گهیبودند و با هم د ستادهیاتاقم ا یپنجره  کیاز ساختمون نزد یبود که با فاصله ا ربدیه

شد فاصله  ینیو ذره ب قیدلم نشست، نگاهم دق یتو یبیگرد شده بود و ناخودآگاه استرس عج یهام حساب
شلوارش  بیج یدست هاش رو تو ربدیشنوم. ه ینم یزیدونستم اگه پنجره رو هم باز کنم باز چ یبود و م ادیز

 قهیکرد. چند دق یگه گوش م یم یدونستم چ یمامان که نم یگرفتن سرش به حرف ها نییفرو کرده بود و با پا
 ی رهیلبم خ یگوشه  دنییکنجکاو بودم و با جو یحال نا آرومم نظاره گر شدم، حسابرو از پشت پنجره با  یا

هم در  ربدیو اشاره به پشت سرش به سمت ساختمون رفت، ه یزیاون دوتا بودم که باالخره مامان با گفتن چ
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 یدلواپس. بالفاصله با دیموهاش کش یتو هیمحکم که معلوم بود از کالفگ یتکون داد و پنجه ا یجواب سر
بارون زده  ی شهیکه از پشت ش یرو گرفتم. در حال ربدیه یو شماره  دمیکش رونیب فمیک بیام رو از ج یگوش

 :دمیپرس شیاش بدون مقدمه با تشو یکردم با جواب دادن گوش ینگاهش م

 ربد؟یشده ه یزیکار داشت چ یمامان باهات چ-

 یا قهیله نگاهش رو به سمت پنجره باال گرفت، چند دقزدنم شده بود چرا که باالفاص دیکه متوجه د نیا مثل
 .رو نگاه کرد که باز صداش زدم

 چه طور مگه؟ یچیه-

 دهیفهم یزیشده؟ نکنه چ یجور هیحالت  هویبعدشم چرا احساس کردم  ن،یگفت یم یهمه با هم چ نیوا پس ا-
 .شدم وونهیبگو د یزیچ هی ربدیآره؟ اوف ه

به همراه  هیبه اطراف انداخت که همون لحظه عمو محسن و عمه زهرا و بق یپشت سر همم نگاه یسؤال ها با
 یکم از محوطه  هیکه جلب توجه نکنه شروع به راه رفتن کرد و  نیا یاومدند و برا رونیمادرجون از ساختمان ب

 :ساختمون و پنجره دور شد، با دور شدنش باالفاصله جواب داد ریز

 !یش ینگران م یسوگند جان، چرا الک ستین یزیچ-

 واقعاً؟-

 .بعدشم برم گهیکه د نمتیبب نییپا ایتوکِ پا ب هیبرم  دیشده با رمیعشقم من د نیبب ست،یآره ن-

 :دمیباز پرس نامطمئن

 ؟یکن یرو پنهون نم یزیراستش رو بگو واقعاً که چ ربدیه-

 :زد یبه کمر چرخ دست

 .نمتیتا شلوغ نشده بب نییپا ایب ن،یهم دیبشه چند تا سؤال در مورد سامان پرس دیبا یسوگند چ-

مورد بود  یب یرو قطع کرد. انگار که نگرانم یگفتم که گوش یباشه ا یا هینگران کننده نبود و بعد از ثان لحنش
 یرفتم. همگ نییپله ها رو تند تند پا یدوشم از اتاق خارج شدم و بعد از گذر از مهتاب یرو فمیو با انداختن ک

نفر ها هم بودند مشغول  نیشلوغ شده بود، عمو محسن و زن عمو که از آخر یآماده رفتن شده بودند کم
بودند. نگاهم  ستادهیگرم حرف ا یو رخساره گوشه ا دیبا مادرجون شده بودند و عمه زهرا هم با سع یخداحافظ

 یکه اطراف باغچه  یینرده هابه  کهیاز ساختمون آقاجون با ت یرفت که با فاصله ا ربدیسمت سامان و ه
شونه  یبا قرار دادن دستش رو ربدیفکر بود و ه یسامان همچنان تو زدندیم فحر  گهیمادرجون بود، با هم د

 ربدیسامان و ه یمرموز و کنجکاوانه  یکرد. واقعاً از اون همه رفتارها یرو زمزمه م یزیاش، آروم کنار گوشش چ
حساس شده  یادیهم من ز دیدونم شا یتب کرده بود. نم یار بود و حسابطور مامان مغزم رو به انفج نیو هم
 !بودم

بود و  ربدیطرف هم چشمم به سامان و ه کیشده بودم و از  ریمشغول سالم و صبح بخ هیعمه زهرا و بق با
ازش دور شد و سمت در باغ آروم آروم گام برداشت. با رفتن  ربدیه یبازو یرو یباالخره سامان با ضربه دست
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 رونیبه دنبال سامان از باغ ب ،یظخداحاف یبه نشونه  ییبهم کرد و با حرکت چشم و ابرو ینگاه ربدیسامان ه
 .مینکرد دایپ یفرصت حرف زدن گهیرفت و د

دانشگاه  یخودشون به کالس، راه رسوندن به موقع یبرا دنیو بابا سامان به محض رس میباغ برگشته بود از
و معمولش عصرِ پنجشنبه ها رو  یشگیرفت و طبق عادت هم یشدند. مامان هم چون پنجشنبه بود مطب نم

رفتن به کالس رو  شتمکه دا یدو ساعته ا ری. به خاطر تأخکردیم یخودش با دوست هاش سپر یطبق گفته 
 .کنه یآموزشگاه خواسته بودم که جزوه ها رو برام کپ یاز بچه ها یکیشدم و از  الیبه خ

اور شده بود  ادیبرام  ییکه برام فرستاده بود قرار ساعت پنج رو با خانم دکتر رضا یامیو پ یبعد از تماس ربدیه
 یمانتو یآماده شدم و دکمه ها یعیمنتظرش بمونم. بعد از دوش گرفتنِ سر ابونیو ازم خواسته بود که سر خ

 دهیرس ربدیکه ه نیشده بود و مثل ا لندام ب یزنگ گوش یرنگم رو تند تند پشت هم بستم، صدا یاسورمه 
رو  فمیلب هام ک یو کمرنگ رو یرژ گلبه ا دنیرنگم رو سرم کردم و با کش یمقنه بلند و مشک یبود. هول هولک

که لباس  یسته بود و در حالنش ونیزیتلو یسبز رنگ جلو یکاناپه  یبرداشتم و از اتاق خارج شدم. مامان رو
سبز رنگم  یکه اون هم آماده رفتن شده بود. بارون نی. مثل اکردیفش رو جستجو میبود داخل ک دهیپوش رونیب

 یخز ها یدستم رو دنیبرداشتم و با کش یجاکفش ی رهیخورد از گ یکش م نشییو قسمت پا نیرو که دور آست
 یا فاصلهنسبتا بلند به خاطر  ییو رو به مامان با صدا دمیمرتب کردنش، پوش یرنِگ دور کالهش برا یقهوه ا

 «؟یندار یشما کار رمیمامان جون من دارم م»گفتم: میکه داشت

 ییفکر فرو رفتن با جا به جا یتو یو قدر رهیخ یباال اورد و بعد از نگاه فشیاون حرفم سرش رو از داخل ک با
 :م رو محکم صدا زداش اسم ییو دور طال کیکوچ نکیع

 سوگند؟-

و  دمینشن یگفتم اما جواب یآوردم بله ا یم رونیب یجا کفش یچرمم رو را از طبقه  یپوت ها میکه ن یحال در
متوجه  یکرد که با تکون دادن ابروهام به معن ینگاهم م زیسرم رو پرسشگرانه باال بردم، همچنان مردد و ر

 :دمینشدن از همون فاصله پرس

 ن؟یبگ نیخواست یم یزیجانم چ-

 مونیهم دودل بود، پش یگفتنش کم یزبونش اومده بود و برا یکه رو یباره از گفتن حرف کیکردم  احساس
 .بسنده کرد میمال یشده و در آخر به لبخند

 .دلم زیبرو عز یچیه-

 :دمیمصرر و کنجکاو پرس ستادن،یهام شدم و با ا نیپوت پیبستن ز الِ یخ یب

 .گهید دیخب بگ ن،یبگ نیخواست یم یزیچ هیاما -

 .کرد و انگار که در لحظه فکر کرد نییباال و پا یو دهن لب

کار  یجا هیشه آخه سر راه  یم رمید دمیرسونمت که د یخواستم بگم م ینه دخترم قشنگم برو فقط... فقط م-
 .کنم یدارم و وقت نم
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 یاما ناچاراً با حالت گهیم یردن من اون جورسر باز ک یو برا ستین اشیکردم حرف اصل یکه احساس م نیا با
صبح و حرف  یبود و مدام فکرم سمت ماجرا ریزدم. همچنان ذهنم درگ رونیکردم و از خونه ب یخداحافظ جیگ

 دونست؟ یم یزیرفت. نکنه واقعاً چ یم ربدیزدن مامان با ه

 حرف بزنه؟ ربدیبا ه دیزد اصالً چرا با ینم یپس چرا حرف اما

نشدم و با دو بوق پشت سرهم  ربدیه نیبودم که اصالً متوجه گذر از کنارِ ماش جیقدر فکرم مشغول بود و گ اون
کله اش  شهیکالفه به عقب قدم برداشتم که از پشت ش ینفس دنیمثل برق گرفته ها سر باال گرفتم. با کش

در سوار شدم و  ی رهیشردن دستگف اآب عبور کردم و ب ضیعر یسوار شدن برام تکون داد. از جو یرو به معن
 .راه افتاد یا قهیبعد از دق

 :دیاش بود پرس یکرد و حواسش جمع رانندگ یکه رو به رو نگاه م یطور همون

 !یموقع سوار شدنم تا بوق نزدن متوجه نشد یفکر یقدر تو نیشده چرا ا یچ-

 .مشغول به سمتش برگشتم یذهن با

 .لطفاً بگو یگفت یم یصبح با مامان چ-

 یم یچ»گفت: ینگاه میشلوغ اندخت و بعد از اون نگاهش سمت من سر خورد و با ن ابونِ یبه عرض خ ینگاه
 «!تو؟ یحساس شد یقدر الک نیبهت که گفتم چرا ا میبگ یخواست

 .آلود لب کج کردم قهر

 .ینه نگفت-

 .گرم فوت کرد یهاش رو باد کرد و نفس لب

 .گهیخب... خب درمورد سامان بود د-

 .نگاهش کردم نانهیب کیبار

 شده؟ یسامان! چرا مگه چ-

کم فکرش  هی ییزندا یعنیاوهوم، »گفت: یفرع ابانیکردن خ یفرمون چرخوند و بعد از بررس یرو رو دستش
کم با هم  هینه و  ایدونم  یم یزیکه چ دی، از من پرستو خودشه یلیاواخر خ نیگفت ا یسامان بود و م شیپ

 «.نیهم میحرف زد

 ؟یدونیم یزیچرا تو فکره؟ تو چخب -

بخار گرفته از سرما نشسته بودند  یها شهیش یکه رو خیشبنم و  یکنار زدم دونه ها یرو برا نیپاک ماش برف
 .هم فشرد یپرتاب لب رو ییزد و با ابروها

 !نداره انگار یتو هم تموم یسؤاال-
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 میسوگند حر نیبب»اما همچنان آروم گفت: تیاز جد یاز اون جواب رو برگردوندم که با لحن یگرفتن یا افهیق با
شه بخوام بهت بگم،  یرد و بدل م نمونیکه ب ییشه حرف ها ینم لیمن و سامانه پس دل میمن و سامان، حر

 «.تو بازگو کنم شیاونو پ یحرفا دارمگم، من حق ن یم یچ یدرک کن دوارمیست ام گهیجدا از هم د نایا یهمه 

باره از هم  کیپوستم جنب و جوش گرفته و سگرمه هام رو  ریسراسر خوب ز یاون حرف هاش حس دنیشن از
خودش  میحر یکه اون همه برا نیشدم اما نشدم چون حق با اون بود و تازه از ا یناراحت م دیباز کرده بود. با

رو با  تشیخوب شخص یاز وجه ها گهید یکیهم خوشم اومده بود و باز  یو سامان احترام قائل بودم حساب
تند، تونسته بودم بشناسم و برام از قبل هم بارز ترش کرده بود.  ییخاص و گاهاً خلق و خو یاخالق ها هیتمام

 رییبدون تغ دیبا ییزایچ هیحق با توئه »لبم نشوندم و با نگاه کردن بهش گفتم: یگوشه  میژکوند و مال یلبخند
 «.سرجاش بمونه

 ً زده تن سرد و کم  خی یها شهیزد و حواسش رو باز به رو به رو داد. ساکت بودم و از شبه روم  یلبخند متقابال
ام  یگوش زیت یکردم که صدا یرنگ ها کم کرده بود نگاه م یِ ظیرنگ شهر رو که سوز و سرما از تب تند و غل

که ازش خواسته بودم جزوه ها را برام  ،یمرادآموزشگاه بود، زهرا  یبچه ها یکیاز  امیحواسم رو نخ کش کرد. پ
. با رمیبرام نوشته بود که قبل از تمام شدن کالس به آموزشگاه برم و جزوه ها رو ازش بگ امیپ یو تو رهیبگ یکپ

آموزشگاه رو  ریرو عوض کرد و مس رشیخواستم که اون هم به خاطر من مس ربدیبالفاصله از ه امیخوندن پ
زود جزوه ها رو  یلیرا توقف کرد و ازم خواست خ نیبتاً شلوغِ آموزشگاه ماشنس ابونیخ یگرفت. جلو شیپ

 .نشه ریکه قرار مالقاتم با خانم دکتر د امیب نییو پا رمیبگ

هم پهن  یسالن سمت راست رو که حساب یآموزشگاه رو را باال رفتم. تو کیبار یراه رو یشدم و پله ها ادهیپ
رو  یا قهی. کالس هنوز تمام نشده بود و چند دقدمیالس صد و پنج رسک کیبود قدم برداشتم و نزد ضیو عر

 انیمنتظر شدن ساعت کالس به پا یا قهیدق. باالخره بعد از پنج ستادمیسالن به انتظار ا واریاتمام کنار د یبرا
بچه ها دست تکون داد و به  ونیم دنمیام با د یاز همکالس یکیو بچه ها پشت هم از خارج شدند زهرا  دیرس

اورد و به سمتم گرفت. با  رونیب فشیجزوه ها رو از ک یمختصر حیسمتم اومد، سالم کردم و بعد از توض
که آروم و با خنده و  ییبچه ها ونهیو خودم رو به پله ها رسوندم. از م دمکر  یخداحافظ عیسر یلیگرفتنشون خ

پله رسوندم  نیعبور کردم و خودم رو به آخر ،یبا عجله و عذرخواه کردندیم یط نییحرف پله ها را به سمت پا
پام قرار دادم  یرو ،را با باال آوردن زانوم فمیو ک ستادمیآموزشگاه ا یرو جلو ادهیپ یو از آموزشگاه خارج شدم. تو

از  ربدینگاهم را باال گرفتم؛ ه یلحظه ا یداخلش قرار بدم که برا یتا جزوه ها را آروم و بدون چروک خوردگ
 نیبه انتظارم به ماش یبغلش گرفته بود با ژست خاص یکه دست هاش رو تو یشده بود و در حال ادهیپ نیماش

 .زده بود هیتک

باره جلب دو  کیشدم که حواسم  فمیو ذوق، مشغول قرار دادن جزوه ها داخل ک متیبا مال یاز لبخند بعد
 ربدیهم با دادن مشخصات ه یناباور نیبودند و در ع ستادهیاز من، جلو آموزشگاه ا یاشد که با فاصله  یدختر

 !ورانداز کردنش بودند مشغول ییجورا هیو  زدندیدرموردش حرف م ن،یکنار ماش ستادنشیو اشاره به ا

که  ییو مقنعه ها شیپر آرا یاومدند. چهره ها یآموزشگاه م یجاخوده ام رو باال گرفتم؛ بنظر از بچه ها نگاه
 یمانتو شون رو هم تا آرنج زده بودند و تتو ها یها نینمونده بود! آست یتا در اومدن از سر شون باق یزیچ

بلند تر بود و سر  یکیاز اون  یکم ونش یکیکرد.  یم ییشون خودنما دیپوست سف یرو یکه حساب یچیمارپ
دهنش رو صدا دار  یکه آدامسِ تو یلند تر بود در حالکه قد و قواره اش ب یهم داشت. اون یپهن تر یشونه ها
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 نشیندا تو رو خدا بب یوا»رو به دوستش گفت: ربد،یو با اشاره به ه یخاص جانیبا ه دییجو یو تند تند م
 «.پسره نیمعرکه ست ا

 .لب فشرد یشلوغ دندون رو ابونیبه خ یاسمش ندا بود با نگاه ایداشت و گو یکه قد کوتاه تر گهید دختر

 !کردند ی! انگار که مجسمه سازبایفر وکلشیاوف ه-

 .رو بچسب افهیبابا ق هیچ کلیه-

کرده  دایپ یفیخف یلرزش نیکردند و همچن یشده بودم؛ لب هام از حرص بهم بر خورد م زیحس حسادت لبر از
که برگه  یص در حالو پر حر  یکه ذره ذره وجودم رو گداخته و داغ کرده بود. عصب یاندازه ا یبودند و حسادتِ ب

همچنان  گهید یبود و بچه ها یسرگرم گوش ربدی. هکردمیدستم خشک شده بودند از بغل نگاهشون م یها تو
 یشدم. دختر رهیکردم و مغضوب تر از قبل بهشون خ زیشدند، گوش ت یبا حرف و همهمه از آموزشگاه خارج م

من هرجور شده »آخش بلند شد، گفت: هویبه دوستش که  یکرد و با سقلمه ا کیبار یاسم بود چشم بایکه فر
ِ یب نیبا اون رام کردنپسره رو بزنم بعد از تموم  نیمخ ا دیبا  یفرصته واسه  نیپس فطرت امشب بهتر شعور

ازش گرفته بشه  یکه چه حال یوا یمانکن و با خودم ور دارم ببرمش مهمون نیچزوندنش، اوف فکر کن امشب ا
 « ...نِ یاو رام

مردمک چشم ها  اتشیباره آب دهنم رو فرو دادم، واقعاً از اون لحن حرف زدنش و اون ادب کیکه زد  یحرف با
از نظرم نامفهوم و  یاتیبود و ادب یکوچه بازار یاندازه گشاد شده بود. لحن صحبتش مثل الت و لوت ها یب

کرد که  یاش فرو کرده بود نگاه م یشگو یکه حاال سرش رو تو ربدیکه اصالً گوش نواز نبود. منتظر به ه هیکر
 .باال پروند صانهیحر یاون دوستش هم شونه ا

 !هیاما انگار منتظر کس ومدهیواال منم بدم ن-

ِ یتو بهتره با همون ام هیچ یدون یچرت نگو بابا اصالً م»تمسخر در جوابش گفت: با  «!واال یکوتوله بمون ر

نداره  یخوب یاِ تو هم خب آره درسته قد و باال»معترض گفت: یو لحن یبا دلخور گهیکه زد دختره د یاون حرف با
 «.دوسم داره یلیخ یول

 یزیشد و چ یم نییبا بغض باال پا یشوم اون دختر، مثل بچه ها یاون حرف ها و نقشه  دنیاز شن نفسم
خودش را حرکت  یکم دستم مچاله کنم. از اون همه وقاحتش رو به انفجار بودم. ینمونده بود که جزوه ها رو تو

اش  گهیو رو به دوست د دیکشعقب تر  ادینمونده بود از سرش در ب یزیداد و مقنعه اش رو که همچنان چ
 «.کنم یتوجه اش رو جلب م یچه طور نیحاال بب»گفت:

بود، شروع به قدم  ستادهیمنتظر ا ربدیکه ه ییجا ابونیخ یگه گرفته بود به درف لبه  یمیکه زد و تصم یحرف با
 یرو بالفاصله رو فمی. کدمیچپوندم و در لحظه به خودم جنب فمیداخل ک عیبرداشتن کرد. جزوه هام رو سر

با  کشیکمر بار یتو یدوشم انداختم و به پا هام سرعت دادم. با گذشتن از کنار اون دختر که با انداختن قر
به عقب،  یسرتق با نگاه یسوندم و مثل دختر بچه هار  ربدیداشت، زود تر خودم رو به ه یعشوه قدم بر م

و چفت انگشت هام کردم. در  دمیچسب یدستش رو که به کمرش زده بود دو دست صیحر عیحرکت سر هی یتو
اون دو دختر  یو جاخورده  ریمتح یو پر طعنه ام رو حواله چشم ها غرورنگاه م روزمندانهیپ یادامه هم با لبخند
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بودند؛ لبخند  ستادهیامتداد داشت ا ابونیکه در طول خ یآب یباره کور شده بود کنار جو کیکه  یکردم. با ذوق
صورتش جمع و  یگذاشته بود رو شیدندونش رو به نما یبزرگِ رو نیاون دختر که نگ یپهن و دندون نما

و درهم به مچاله  یا افهیدست چپش از سمت دوستش از جا کنده شد و با ق دنیشد و با اشاره و کش دهییاس
کنم.  یو دهن کج ارمیسرتق و حسود کم مونده بود که براشون زبون در ب یرو رفتند. مثل بچه ها ادهیسمت پ

 یرفتن اون دو دختر رو نگاه م جا یب یبرده بودم و با تکبر و احساس غرور ادیو حضورش رو از  ربدیه یحساب
 یچشم هام شده بود و با حالت رهیجذابش خ ینگاه هاسرم را باال گرفتم. با  زشیر یهاخنده یکردم که با صدا

که از خجالت گل انداخته  ییداد. دست هام رو آروم باز کردم و با لپ ها یناباور همراه با خنده سرش رو تکون م
 .دمیمعترض برچ یبودند لب

 .نخند-

دندون  ریزد، پر خنده و با ز یسوار شدن دور م یرو برا نیکه ماش یحرکت دست موهاش رو باال زد و در حال با
 «.بود یعال یعنی»گفت: یلبش همراه با چشمک دنیکش

 .رفتم و سوار شدم ارمیخودم ن یداشتم به رو یکه سع یو طور یتاب دادن چشم با

 :اعتراض لب از هم باز کردم یدادم و با خمار کردن چشم هام به معنا هیمحکم تک یصندل به

 مده نه؟خوشت او یلیکه خ نیمثل ا هیچ-

 :تمسخر و حرص ادامه دادم با

 .یبرد یلذت م شترمیآوردم ب یفکر کنم اگه همون جا دونه دونه موهاشو در م-

که هنوز هم از اون دختر  یحرکت کرد. در حال نیبعد از روشن کردن ماش یاز اون حرفم زد و با سرمست یا قهقه
پر رو  یدختره »و پرحرص گفتم: یبودم با غرولند کردن و فشردن لب هام عصب یسر و گستاخ عصب رهیخ یها

 « ...خواست یرسماً م

 :دیو با لحن بدجنسانه اش پرس دیرو با باد کردن لپ هام فرو دادم که باز خند حرفم

 هان؟ یخواست چ یم-

قدر دارم چرت و  چه نیاوف بب»گفتم: یو عصب نینگاهش کردم و با فوت کردن نفس سراسر سنگ یچپ چپ
 «!میهمه عصبان نیمن ا یاصالً؟ اونم وقت یخند یم یتو چرا دار نمیگم، بب یپرت م

 .دیاش باال پر شونه

 !گرفت یقطعاً خنده ات م یبود شیپ ی قهیچند دق یکار کنم خب تو هم اگر مثل من تماشگر ماجرا ینخندم چ-

 «.یحسود شده بود یبامزه بود مثل دختر بچه ها یلیخ یول»قشنگ گفت: یدر ادامه با چشمک و خنده ا و

 .ابروهام دادم ونهیم یتاب

اون دو تا چشماشونو که  ستیبا یجلف و سبک سره بعدشم م یاون دخترا ریهمش تقص هیمن چ ریتقص-
 «.به خودشون ندن یاجازه ا نیهمچ گهیاوردم که د یست از کاسه در م هیمدام دنبال عشقه بق
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رو که داخل  یلیپاست یجعبه  یدادن نفس رونی. با بدیخند یهم فقط م ربدیو ه زدمیغر مها مدام  رزنیپ مثل
که  ،یرنگ لیبه پاست یگاز محکم و پر حرص زدمیکه همچنان معترض غر م یاوردم و در حال رونیبود ب فمیک

 .اورد، زدم یهم تو دستم کش م یحساب

 .خواست خفه اشون کنم احمقا رو یدلم م هیچ یدون یاصالً م-

 .که از خنده پر شده بود به سمتم برگشت ییبا صدا متعجب

 !؟یخور یم لیپاست-

 .برداشتم زیصورتش خ یتو یو حرص یعصب یحالت با

 هست؟ یآره مشکل-

 .کرد یخنده دار و دادن حواسش به رو به رو خنده ا یحالت با

 .راحت باش زمینه عز-

 .زدم یپلک ینشستم و عصب خیسر جام س باز

 .شم یآروم م یجور نیو االن فقط ا میعصب هیخب مگه چ-

 .سرتکون داد یخنده دار و پُر ستوه ا یبا لحن دادیکه ابروش رو باال م یکرد و در حال ینگاه مین

 !بزرگ کنم دیرسماً بچه با رمیخوام بگ یزن که نم-

 .دستم زدم یتو لیپاست آروم و نرم به یبراش نازک کردم و گاز یچشم پشت

 !خورن؟ یم لیداره مگه فقط بچه ها پاست یچه ربط-

 .پر عشوه و حاضرجواب چشم تاب دادم یدر ادامه با لحن و

 خان؟ ربدیبکنم هوم ه ینکنم پس واسه ک یبعدشم اگه واسه تو بچگ-

لذت بخش  یدست گرفتن دستم و فشار یبهم انداخت و با تو فتهیش یهمراه با لبخند یا دارانهیخر نگاه
 «.کنن یم یبا هر پلک زدنشون برام دلبر یجور نیچشما برم که ا نیمن قربون عسل ا یاله»گفت:

 :در ادامه زمزمه کرد و

 !کار کنم یتو چ یطنتایش نیآخه من از دست ا-

 .زدم یو مغرور باز پلک فتهیخودش

 .شم یصورت خفه م نیا ریغفقط ساکت باش که من غرم رو بزنم چون در  یچیه-

 .بغلم پرسشگرانه سمتش برگشتم یتو لِ یپاست یبا نگاه به جعبه  و

 ؟یخور یم یراست-
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نه فدات بشم، »که محکم دستم رو چفتش کرده بودم گفت: لیپاست یکرد و با نگاه کردن به جعبه  یا خنده
 «.نوش جونت عشقم، خودت بخور

 .کرد یدو مرتبه نگاه و

 !تعارفت از ته دل باشه یلیفکر نکنم خ یدیکه تو اون جعبه رو سفت تو بغلت چسب یواال اون جور-

 .باز به سمتش گرفتم یام جعبه رو دو دست ینیلوحانه با جمع کردن ب ساده

 .بگو یخوا یخب اگه م-

باز  باال پروندم و یشونه ا الیخ یکرد. ب دنیشروع به خند نیبا تکون دادن سرش به طرف یحرف چیبدون ه اما
 .مشغول خوردن شدم

دست پر حرمش  یمنتظر نشسته بودم. دست سردم رو محکم تو یایصندل یرو ربدیو کنار ه میمطب بود یتو
کرد  یم یآور ادیآورد که حضورش رو بهم  یبه انگشت هام م یبار فشار محکم کی قهیگرفته بود و هر چند دق

از مراجعه  یشد. تعداد یم حکمبه دست هام، قرص و م مانشینرم و پر اطم یو چه قدر دلم از حضور و فشار ها
 دنیسالن نسبتاً بزرگ مطب نشسته بودند و با انتظار کش یچرم و متصل بهم تو یها یصندل یکننده ها رو

ِ یم یرو یمشغول ورق زدن مجله ها با  یها قرار داشت، بودند. باالخره خانم منش یکه کنار صندل یا شهیش ز
دستش به سمت اتاق خانم دکتر  یفن و چرخش نگاهش، اسمم رو صدا زد و با اشاره تل یگذاشتن گوش

مطمئن زد.  یبه دستم پلک فیظر یو همچنان فشار یکردم که با لبخند ربدیبه ه یخواست که داخل برم. نگاه
 قهید دقبه در و تعارف خانم دکتر وارد شدم. چن یازش جدا شدم و به سمت اتاق خانم دکتر رفتم. با ضربه ا

رنگ که  یچرم و مشک یصندل ی. رونمیمعمول گذشت و ازم خواست که بش یها یالپرسبه سالم و احو یا
 .خانم دکتر بود نشستم زیم کینزد

خب »هم گفت: یبلندش تو یو ناخن ها دهیکش یو با قالب کردن دست ها دیپر نشاط به روم پاش یلبخند
 «اوضاع چه طوره؟ یکن یکارا م یچ زمیعز یسوگند جان خوب

 :بغل جواب دادم یمتقابالً زدم و با جمع کردن کوله ام تو یلبخند

 .امیبه اومدنم نبود اما بابا اصرار داشتن که حتماً ب یازیممنون خوبم و هر چند که از نظرم ن-

 .کرد نییچشم، باال و پا یرو نکشیع ییبا جا به جا یسر

حالت که  ییهوی راتییاز تغ نیودن و مدام از حال و روزت و همچنطهماسب مرتب با هام در تماس ب یبله آقا-
 .هم باعث تعجبم شده بود گفتن یکم

 .چرخ دارش جا به جا شد یصندل یرو یکم

 .مینیرو بب گهیهم د یقرار یخواستم که تو لیدل نیبه هم-

 :دمیپرس یسؤال

 چرا تعجب؟-
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مدتِ به  نیا یو تو یطور ناگهانبهتر شده و اون هم به  یلیطهماسب گفت حالت نسبت به قبل خ یآقا یوقت-
 نیاز کنترل خارج شده باشه چون ا تتیکه نکنه وضع نیخورده نگران شدم، نگران از ا هی تشیواقع ،یکم نیا

در جا  یمفرِط که فرد بعد از مدت یاز افسردگ یمواقع ناش یکوتاه در بعض یدوره  کیدر عرض  یروح راتییتغ
 یشه طور یعوض م اتشیروح یو به کل دهیم هیرو رییباره تغ کیزدن و کلنجار رفتن با خودش و مشکالتش 

 نیهم یبرا بره،یبه سر م یحالت خنث یتو ییجورا کیو  رهیگ یقرار م یتفاوت یعادت و ب یبیسراش یکه تو
 .میو باهم حرف بزن نمتیبب کیگفتم از نزد

در مورد حال اون روز هام سر صحبت  ییهم فشردم و با پرسش و پاسخ ها یلب رو که خانم دکتر زد یبا حرف
گپ و  کیبه صورت  شتریتونم بگم ب یکرد و م یرو همچنان بهم گوش زد م یحرف نکات ی ونهی. ممیرو باز کرد

 یبرا یلیخانم دکتر رو دل نکاتحرف ها و  یکردن تمام تیهم رعا یدوستانه گذشت. از طرف ییگفت و راهنما
فهموند که  یمعنادارش بهم م یکرده بودم هرچند که لبخند ها انیحالم ب یناگهان رییمجاب شدنش از اون تغ

 !دونهیخوب م یلیاون حالم رو خ لیدل

ازم خواست که  یتکرار ینکات یشد و در آخر بعد از گفتن دوباره  یخانم دکتر سپر یبا حرف ها یساعت مین
مراقب باشم چرا  شتریکه ب نیکوتاه ادامه بدم و ا یتا زمان یبه خاطر روند درمان همچنان استفاده قرص هام رو

 .قبل هم بدتر کنه زرو ا تمیتونست وضع یبزرگ م یشوکه عصب کیکه طبق گفته خانم دکتر 

 یکه چ دیسؤال پرس ی. اون هم کلمیاز مطب خارج شد ربدیکردم و همراه ه یخانم دکتر تشکر و خداحافظ از
 یکردم که بعد از کل فیخانم دکتر رو بدون کم و کاست براش تعر یحرف ها یکه همه  میگفت ایشد و چ

 کیو خودش هم به بوت دکر  ادهیخونه پ یکه اون هم مثل خانم دکتر داشت، من رو جلو یو تذکرات یدلواپس
 .رفت

**** 

ً یتقر . دیرس یآروم به نظر م یجو حساببا دختر خاله اش، شبنم، گذشته بود و  یمرتض یاز نامزد یسه هفته ا با
حالش  یگفت که از بعد از شب نامزد یم نیشده بود و حس یبالفاصله باز عازم سرباز یبعد از نامزد یمرتض

 کیرو نزد ادهیپ یطور هم فکرم. تو نیهمراحت تر بشه و  المیخ یباعث شده بود که کم نیبهتر شده و ا یلیخ
 یام نگاه یگوش یداشتم. به صفحه  ینسبتاً سرد و خشک قدم برم یاون هوا یخونه بودم و آروم آروم تو

 !بود بیهم برام عج یلیکل روز رو بهم زنگ نزده بود و خ یناباور نینبود و در ع ربدیاز ه یانداختم؛ خبر

هم که داشتم، من هم نتونسته بودم بهش زنگ بزنم. انگشت  یفشرده و پشت سر هم یبا کالس ها یطرف از
از طرف  یامیو قفلش رو باز کردم. پ دمیصفحه اش کش یپر بخار رو یدادن نفس رونیرو همراه با ب زده ام خی

اون موقع جواب نداده بود  هصفحه برام نقش بست، قبل از رفتنم به کالس بهش زنگ زده بودم ک یسامان رو
 نیحرف زدن درمورد پروژه و اول یرو همون طور که از قبل گفته بود برا یفرستاده بود. دو سه روز امیو برام پ

رو باز کردم که نوشته بود  امیکارشون همراه رضا که اون هم به تهران اومده بود، به اصفهان برگشته بودند. پ
کوتاه همراه با چند تا بوس براش  یامیگرده و از حالش خبر داده بود. در جواب پ یآخر هفته برم ادیبه احتمال ز
 ربدیه یشماره  یدیشدم و بعد از ترد مونیبذارم که در لحظه پش فمیک یام رو تو یخواستم گوش یبفرستم و م

رنگ  ی گلبه ایِ بارون بیج یگفت. دستم رو تو یکه جواب داد و طبق عادت جونم دینکش یا هیرو گرفتم. به ثان
 .سالم دادمشمرده تر برداشتم. با طعنه  ییهم از سرما، قدم ها یفرو کردم و با جمع کردن شونه هام تو
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 !ربدخانیسالم ه-

 عشقم؟ یتو خوب یسالم چه طور-

 :به شکوه باز کردم لب

 !یزنگم نزد هی یزده ها حت بتیغ یامروز حساب ؟ییمعلوم هست کجا نمیخوبم بب یه-

 :گفت انهیدلجو

 .دل تنگت شده بودم لیکار داشتم وگرنه خ یشرمنده عشقم کل-

 .دمیکردن چشم هام داخل دهنم کش زیلبم رو با ر ی گوشه

 اصالً؟ ییکجا نمیکار! بب-

 :گفت یتعلل با

 .گهید کمی... آهان خب بوتیچ-

 .ساعتم انداختم یبه صفحه  یاوردم و نگاه رونیب بمیرو از ج دستم

 !ساعت! هشته که نیا-

 !مگه؟ یآره خب چ-

 یکار دار یچ یرس یبه نظر م بیو غر بیقدر عج نیتو چرا امروز ا نمیاصالً بگو بب یرفت یزودتر م شهیآخه هم-
 ؟یکن یم

 .گوشم کرد یتو یا خنده

سامان  نمیحرفا کن بب نیبود حاال ول ا ادیکم کارم ز هیفقط  گهید هیچ بیخانم کوچولو، عج یبازم کارگاه شد-
 زنگ نزد؟

چرا صبح »پراکنده، گفتم: یماش رو به غلظت بود و ابرها ک یکیچرخوندم و با نگاه به آسمون که تار یو دهن لب
. با اون گهیبمونه د دیهم با گهیگفته بود دو سه روز د نکهیبار مامان باهاش حرف زده بود مثل ا هیکه فقط 

 یدون یمونن م یخاله احترامم م یخونه  شون،یمنطقه کار شتریب یبررس یپروژه شونه واسه  ریدوستش که مد
 «اصالً؟ یتو باهاش صحبت نکرد یعنی نمیکه. بب

 .بودم ریاز بس که درگ گهینه د-

 :گفتم یو شاک معترض

 !یبه سامان هم زنگ نزد یکه حت یهست یچه کار ریدرگ ستیمعلوم ن-

 :غرولند کردم که با خنده گفت یکم و
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 سوگند خانم؟ گهیخب غراتون تموم شد د-

 .معترض و پر شکوه خوابوندم یپلک

 ...یزیچ هیخونه ام فقط  کیقطع کنم چون نزد دیهم با گهیآره، د-

 زم؟یجونم عز-

 .دلم برات تنگ شده یلیچون من خ میدید یکاش امروز همو م-

 .کرد طنتیپر ش یاون حرفم تک خنده ا با

 !یدیهم د دیاز کجا معلوم شا-

 :و جاخورده گفتم مضطرب

 .کارو نکن نیلطفاً ا ربدینه ه یدر خونه مون! وا یایب یور دار ینکنه باز به سرت بزنه و نصف شب-

 :گفت یپر عجله ا یتوجه به حرفم با لحن یب

 .خب فدات شم میزن یمهم دارم بعداً حرف م یلیکار خ هیسوگند من االن  نیبب-

 :دمیو با مرص لب برچ دلخور

 !که از منم برات مهم تره؟ یِ چه کار نیمهم! اصالً ا یلیکار خ-

 :و پر حرص رو دومرتبه باز کرد یو لج درارش که زبونم عاص دیق یب یباز خنده ها و

 !بابا یبا توام ها؟ ا یخند یچرا م-

 .زمیسوگند جان فعالً عز-

کش  یحساب نییگوشم زنگ برداشته بود. لب و لوچه ام رو به پا یکه تو یآزاد یقطع شده بود و بوق ها یگوش
 !شده بود بیو غر بیاورده بود، چه قدر که رفتارش عج

 رونیب فمیک بیرو از ج دیدر کل یچپوندم و با قرار گرفتن جلو بمیج یرو تو یبا حرص گوش ختهیآم تِ یعصبان با
 .حوصله باال رفتم یآوردم. در رو باز کردم و پله ها رو ب

 یدادم اما جواب ستین یهست و ک یدونستم ک یخونه که نم یبه اهال یهوا و بدون نگاه به اطراف سالم یب
هل دادم. با پا  یقرارشون بدم از پا کندم و گوشه ا یکه داخل جا کفش نی. کفش هام رو بدون ادمینشن

 یبرا ی. همچنان جوابفتمر  نییرو به سمت سالن پا ضیعر یرنگ، دو پله  یقهوه ا یپارکت ها یگذاشتن رو
 یپر زرق و برق همگ یسقف و لوستر ها یبه اطراف انداختم؛ چراغ ها یدوران یبودم و نگاه دهیسالمم نشن

اون همه  میداشت یمهم هیکه مهمون یزدند؛ تنها زمان یچشم م یرو با شدت تو یغلظ یین بودند و روشناروش
 یبه اطراف انداختم که چشمم رو یاومد. هاج و واج نگاه یم بیکم برام عج هیشدند و  یچراغ با هم روشن م

ماهرانه و  یکه به شکل وهیکه وسط سالن قرار داشت ثابت موند؛ پر شده بود از انواع م یا شهیبزرگ و ش زیم
تر و خوش  یها ینیریتر از ش کیکوچ یشده بود و ظرف دهیشده چ یکار نینقره و نگ یظرف یقشنگ تو ینیتزئ
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 یوش بو کننده توخ یبودم که مامان با زدن اسپر زیم رهیقرار داشت. خ یو بادوم هند وهیم ظرفرنگ که کنار 
 :دمیکرد که پر سؤال پرس یاومد سالم رونیهوا از اتاق خواب ب

 جا چه خبره؟ نیا-

 ریقدر د نیچرا ا»رنگ و پولک دارش گفت: یشال سورمه ا ی لهیاسپره رو روش قرار داد و با انداختن گ کالهک
 «؟یاومد

 .به در و پشت سرم اشاره دادم جمیدست و همون حالت گ با

 ه؟یهمه تدارک! مهمون نیچه خبره؟ ا نیاومدم نگفت ادهیپخب، خب -

 .تکون داد یمفهومش نبودم سر یمرموز که متوجه  یلبخندش پرنگ شد و با نگاه خط

 .ییجورا هیاوم -

 :دمیتر از قبل پرس پرتعجب

 اصالً بابا کجاست؟ نمیاون وقت؟ بب یچ یعنی-

بابا  یبزنه صدا یکه حرف نیق خواب اشاره داد و قبل از ادستش به اتا یتو یاون حرفم با تکون دادن اسپره  با
 .که مامان رو صدا زد دیچیخونه پ یتو

 من کجاست؟ هیآب رهنیپ نیآرزو جان ا-

 «.کردم پشت در زونشیآو»رسا کردن بلند کرد و با چرخش سرش به عقب گفت: یصداش رو برا یکم مامان

و تکون دادن  کیبار یشد با نگاه یم دهیکش نیزم یدستم بود و رو یتو فمیک کیکوچ یکه دسته  یحال در
 «چه خبره مامان جون؟ نیبگ نیخوا ینم ه،یکه واقعاً خبر نینه مثل ا»سرم گفتم:

کم رنگ شدن هم  الیمعنادار که خ یرنگش به جلو برداشت و با لبخند یو قهوه ا یطپ یها ییبا دمپا یقدم
 «.ینش یگم فقط قول بده زود عصب یم»نداشت گفت:

هم و نگاه ناباورم لب باز  یتو ییسرم چرخ زد و رنگ گرفت.با سگرمه ها یکه تو ییکه زد حدس ها یحرف با
 :کردم

 دور از چشم من؟ نیدیچ ینکنه، نکنه بازم بساط خواستگار نمیب... بب-

 دهیچیخونه پ یکرد و تو یرو زمزمه م یگبشاش و شادش آهن یبه اتاق بابا که با صدا یکه زدم نگاه یحرف با
 رید یول میو حرف بزن یایمنتظرت موندم که اول ب یلیخب خ»بود، انداخت و با چرخش سرش به سمتم گفت:

 «.تونستم بگم یپشت تلفن هم نم یکرد

 .کردم یخنده ا یو عصب ناباورانه

 !دیکن یم یشوخ-
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 .باال انداخت یمطلق و لج درار شونه ا یو با آرامش الیخ یب

 .میزد یراجع بهش حرف م یاومد یخب اگه زود تر م-

داشت که از  یکلمات زیدر آنال یبهت نگاهم رو روش ثابت کردم، انگار که به مغزم شوک وارد شده بود و سع پر
 !مسخره باشه یشوخ هیتونست  یدهن مامان خارج شده بود، از نظر خودم که فقط م

باره باعث داغ و  کیشده و  دهیانبار باروت کش یبود که تو یتیمثل کبر بشیعج مامان و اون رفتار یها حرف
با حرارت گرفتن صورتم از غضب  فمیک زیاندازه شلخته و درهمم شده بودند. آو یشعله ور شدن مغز و افکار ب

داشتم خودم رو از اون حالت شوکه خارج کنم  یگرفت. سع بیگوشم ضر ینرم تو ییرها شد و صدا نیزم یرو
 :پر حرص باز کردم یداغ و گلگون شده بودم لب تیکه از عصبان یو در حال

ً فکر نم گهی! دن؟یرو راه انداخت یبساط نیهمچ نیبگ یزیکه به من چ نیآخه چرا بدون ا-  نیا دیکن یواقعا
ً  یمیرح یکارتون لوث شده!اون از آقا  ! کهاونم.... مامان واقعا

 یزیدلم چ زیآروم باش عز»حرکت داد و آروم گفت: نییحفظ آرامشم رو به پا یو برا نییهاش رو به پا دست
 «!نشده که

 .دمیدندون کش ریلبم رو ز یگوشه  یعصب یخنده ها با

کار  نیقبالً هم ا د،یکه قبلش باهام حرف بزن ستمیبشه انگار من آدم ن نیخواست یم یچ گهینشده! د یزیچ-
 ...االن ازدواج برام زوده اون وقت نیازتون توقع نداشتم شما خودتو به من گفت گهیبارو د نیاما ا نیرو کرده بود

نوک  یکننده اش که مثل سوزن وونهیرها کردم. با همون آرامش د مهیحرفم رو ن یعصب یدادن نفس رونیب با
گم  یخب هنوز هم م»کرد گفت: یتر م یحیجر رفت و حالت گداخته ام رو یمغزم فرو م یسلول ها یتو زیت

حرف زدن اون هم  ینتونستم نه بگم بعدشم که با بابات حرف زدم و بعد از کم گهیاصرار کردن د یلیاما خ
 «.داد تیرضا

تونستم مامان  یجوره نم چیتونستم بفهممش و ه یکردم، چرا که اصالً نم ینگاهش م یرگیبا خ ریو متح جیگ
 !که از ارفتار و اخالقش داشتم یرو درک کنم اون هم با شناخت

 و منگ مزه مزه کردم جیدهنم رو گ آب

 !نیکرد یبابا رو راض یعنی ،یعنی ن؟یمامان شما واقعاً خوب-

 .رنگش شد یبادمجون یلب ها نینامفهوم و از نظرم حرص درار گوشه نش یلبخند

 !گهیبعدشم تهش نه د یش یم یقدر عصبان نیپس چرا ا یدیتو که هنوز اونا رو ند-

رو از کف سالن برداشتم و  فمیهم فشردم، با تا شدن، ک یاندازه لب هام رو محکم رو یب یحرص و خشم با
 :پر خط و نشون لب زدم یشمرده و با لحن

 دنید یواسه  یلحظه ا یبرا یکه حت نیاتاقم و اصالً توقع نداشته باش یتو رمیاالنم م نم،یخوام بب ینم-
 !دیکن یجمعش م یجور هیمهموناتون از اتاقم خارج بشم، پس خودتون 
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 یم یایم»گفت: یپوست ریز یخاص و خنده ا یاز کنارش رد شدم که با آرامش یبا گفتن اون حرف ها عصب و
 «.یایدونم که حتماً م

رو محکم فشردم و داخل شدم.  رهیو به سمت اتاقم رفتم، دستگ دمیسرعت بخش میمحکم و عصب یقدم ها به
تخت با ضرب پرتاب  یداخلش قرار داره رو ییها زیکه توجه داشته باشم چه چ نیرو بدون ا فمیپر خشم ک

 نانیشد، لحن پر اطم یمتالطمم خارج م ی نهیپشت هم از س نمیخشمگ یکردم و لبه اش نشستم. نفس ها
دست گرفته بودم و  یتو یتخت رو محکم و حرص یلبه ها مامان خشمم رو دو چندان کرده بود و با پنجه هام

 یتخت نشسته بودم و با استرس یکه لباسم رو عوض کنم رو نیشد. بدون ا یکه چنگ بر داشته م یملحفه ا
 ییبو یخواستگار هیاز قض ربدیموضوع که نکنه ه نیزدم، مدام به ا یضربه م نیزم یپا رو یاندازه با پنجه  یب

که ممکن بود داشته باشه،  یاز واکنش ییجورا هیشد و  یم و اضطرابم از قبل هم پر رنگ تر مکرد یببره فکر م
 .کرد یخبر نداشتم عمراً حرفم رو باور م یزیگفتم که از چ یبودم، مطمئاً اگر هم بهش م یوونگیرو به د

مانتوم کردم.  یحوصله شروع به باز کردن دکمه ها یتخت بلند شدم و ب یبشدت کالفه از رو ینفس دنیکش با
به  ختهیبهم ر یتخت انداختم. با فکر و ذهن یکردم و باز خودم رو رو ضیتعو یدست لباس راحت هیلباسم رو با 

آرامش رو به طور مطلق ازم ربوده  کهو پر استرس  یواه یها الیفکر و خ ظیشده بودم و هجومِ غل رهیسقف خ
 .بودند

 هویتلفنم  یِ و خش دار گوش زیت یبودم که با صدا رهینا معلوم خ یگذشته بود و متوحش به نقطه ا یساعت مین
پنجه هام موهام رو باال زدم و بعد  عیصفحه نقش بسته بود، با حرکت سر یرو ربدیه ی. شماره دمیاز جام پر

و جواب دادم که بالفاصله  دمیکش حهصف یرو یکم تسلط به خودم انگشتم رو همراه با فوت کردن نفس هیاز 
 :دیپرس

 خونه؟ یرفت-

 .دهنم رو آروم فرو دادم آب

 اوم... آره چه طور؟-

 .نه ای یدیرس نمیخواستم بب یم یچیه-

 :گفتم زیآم هیکنا یرو محکم به گوشم چسبوندم و با لحن یگوش

 یاز کارت بزن ستمین یهان؟ واال راض یچه طور شد که از کار مهمت زد یداشت یمهم یلیشد تو که کار خ یچ-
 .ربدخانیه

 :تمام گفت یالیخ یو ب ییجواب با پرو در

 .واقعاً کارم مهم بود گهیآره د ،یکن یقدر درک م نیکه ا یمرس-

 :در کنترل خشمش داشتم، گفت یکه سع ییخوردند و با صدا یدماغم با حرص تکون یها پره

 .مهم بود! واقعاً که گهیهنوزم داره م-

 .کرد یخنده ا تک
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 .گهیخب دروغ بگم؟ مهم د-

 .دیبه کار مهمتون برس دییاِ حاال که مهمه پس بفرما-

 خانومه غر و غرو؟ یش یم یحاال چرا عصبان-

 .هم فشردم یرو یمحکم پلک

 .دیکن وونهیمنو د نیخوا یاصالً امروز همتون م-

 اون وقت؟ نیهمه؟ همه ک-

 .فرستادم رونیحفظ آرامشم ب یهام رو باد کردم نفسم رو برا لپ

 ربد؟یه یندار یبرم تو کار دیکم کار دارم با هیولش کن اصالً، من -

 اون وقت؟ یچه کار-

 :محکم و پر حرص گفتم یکنم با لحن یتالف یکه کم نیا یبرا

 .مهم یلیکار خ هی-

 :گفت یآرامش و با بدجنس تیکرد و بعد از اون هم در نها یکه زدم خنده ا یحرف با

 .برو به کارت برس زمیپس مزاحمت نشم عز گهیمهمه البد مهمه د یگیم یآهان، خب وقت-

انفجار بودند، مخم داشت  یکه هر لحظه آماده  ییشه و باروت ها یکردم از سرم داره دود بلند م یم حس
 .هم فشردم یدندون رو تیو با حرص و عصبان دیکش یسوت م

 تو چت شده اصالً؟-

 :اوردم گفتم یکه اداش رو در م یدر ادامه درحال و

 !هان؟ زم؟یشم برو عز یمزاحمت نم یچ یعنی-

 .گوشم مثل مته به جون مغزم افتاده بود یپر خنده اش تو لحن

بگم  یهستم، خب البد مهمه کارت چ یا یمن اصوالً آدم منطق هیچ یدون یم ؟یچرا داغ کرد هویچت شد -
 خب؟

 :جواب دادم یتمسخر و بهت زدگ با

 !! اونم تویهست یا یخدا، تو آدم منطق یوا-

 .ام رو به اوج رسونده بود یرفتند و کالفگ یم ورتمهیاعصابم  یرو یو اون همه آرامشش حساب زیر یها خنده

 ستم؟ین هیخب آره چ-
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داشتم افسار خشمم رو که هر لحظه ممکن بود از دستم رها بشه،  یتر کردم و همچنان سع یهام رو عصب لب
 .رمیدست بگ یمحکم تو

 .پس خدا حافظ ،یگ ینه تو راست م-

 یصفحه  یمحکم انگشتم رو دنیخواست قطع نکنم با کش یبا خنده ازم م کهیبا گفتن اون جمله در حال و
ضرب گرفته بودم،  نیزم یتوجه به درخواستش قطع کردم. کالفه تر از قبل با نوک پا رو یتماس رو ب ،یلمس

 !کنند وونهیداده بودند که من رو د انگار که همه دست به دست هم

تختم رو به پا  نییپا یِ پشم یها یینکرده بود. دمپا رمیاون همه شوکه و متح ربدیرفتار ه یبه اندزه  یزیچ چیه
رفتم  یاتاق راه م یکند، تو یام که پوست لبم رو مضطرب م گهیدست به کمر و دست د هیزدن  هیکردم و با تک

مامان  یشد؛ با صدا دهیسمت در اتاق کش هشدم. نگاهم ناخوداگا فونیبلندِ آ یصدا یکه همون لحظه متوجه 
 !اوردند فیمجهول تشر یگفت اومدن، متوجه شدم که باالخره خواستگار ها یزد و م یکه بابا رو صدا م

شوش . آشفته و مدمیکوب نیزم یرو ییدو برابر شده بود و مثل بچه ها با مشت کردن دست هام پا تمیعصبان
 هیرو با چرخوندن پا یرژ تینشستم و با عصبان شیآرا زیم یبکنم، جلو دیکار با یدونستم چ یبودم و واقعاً نم

 .به در داخل اتاق اومد یمامان با ضربه ا قهیکردم که بعد از گذشت چند دق یم نییاش باال و پا

 .پر تعجب بهم کرد ینگاه

 یهم رسم یلیمراسم خ نیا ا،یزشته حاضرش و ب ،یقدر لجباز نی! تو چرا ایسوگند تو که هنوز آماده نشد-
 .ایلباس ساده بپوش و ب هی یکن تیخواد خودت و اذ یپس نم ستین

 .به سمتش زدم یچرخ مین یصندل یگنگ و ناباور نگاهش کردم و رو یخنده ا با

 !ستین یرسم نیگ یدرک کنم اون وقت م نیرو که کرد ی! من هنوز نتونستم کارد؟یگ یم یمعلوم هست چ-

 «.ایسوگند منتظرم زود ب»از اتاق آروم گفت: رونیبه ب یدستش گرفته بود و با نگاه یدر رو تو ی رهیگ دست

 .و تخس سر باال گرفتم و چشم گرد کردم لجباز

 .دیاصرار نکن نیاز ا شتریوجه، پس ب چیبه ه امینم-

چشم بود و با رژش ست شده بود،  یتو یاش که حساب یاشاره اش رو با ناخن بلند و الک بادمجون انگشت
 .داد یدر امتداد صورتم تکون

 .صدات نکنما گهید-

دستم بود محکم و  یکه تو یو با رژ دمیکوب زیم یرفت که مشتم رو کنترل شده رو رونیبا اون حرف از اتاق ب و
و برش  دمیکش زیم یدستم رو روکردم و باز هم تلفنم به صدا در اومد.  نهیکردن آ یشروع به خط خط یحرص

 !بود ربدیداشتم و البته که باز هم ه

 ً قطع کردن نداشت و به ناچار مجبور شدم که  الیجوابش رو بدم اما خ تیاون وضع یخواستم تو یدلم نم اصال
 :که جواب دادم معترض گفت نیجواب بدم. هم
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 آخه؟ یدیچرا جواب تلفنم و نم-

 .دمیآشپز خونه بودم نشن یخب تو زهیچ-

 :تعجبب و مرموز گفت پر

 !شپز خونه یتو-

 .دیاز تعجبش باال پر یاراد ریام غ شونه

 مگه حاال؟ هیآره خب چ-

 شده؟ یزیتو، چ یقدر عصبان نیچته چرا ا نمیبگو بب یچیه-

 :جواب دادم یلحن پر طفره ا با

شده، نه به امروزت  تیزیچ هیکه تو  نیحاال! مثل ا یزن یقدر زنگ م نیتو چرا ا نمینشده که بب یزین... نه چ-
 !نه به االنت

 یسؤال و جوابم م یجور نیدونسنم ا ینم ارمیگفتم زنگ بزنم و از دلت در ب یخب فکر کردم که ازم دلخور شد-
 !یکن

 :کردم گفتم یم یدستم باز یکه مضطراب با رژ تو یحال در

شه  یکم بخوابم م هیخوام  یبزنم از کالس که اومدم خستم متونم حرف  یمن االن نم نیبب ستم،یدلخور ن-
 م؟یبعداً حرف بزن

 :دیتر و جاخورده پرس متعحب

 !دنهیچه وقت خواب نیتو؟ ا یقدر هول و مضطرب نیچرا ا هیجور نی! سوگند اصالً چرا صدات ایبخواب-

 .من! نه گفتم که فقط خستم-

 :رو مکث کرد و بعد از اون با لحن همچنان مرموزش گفت یا هیثان چند

 رون؟یب یایاز اتاقت ب یخوا ینم یعنیاِ -

 .ستادیمغزم از فکر ا یلحظه ا یکه زده بود برا یحرف از

 !یچ یعنیمتوجه نشدم -

 .لحنش اوج گرفت یتو یا خنده

 !کنه اونم اگه خاستگار باشه یقدر معطل نم نیکه آدم مهمونو ا نیا یعنی-

 :آب دهنم لب باز کردم دنیباورانه و با بلع نا

 ؟یگ یم یمعلوم هست چ ربدیه-
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 .واال چشممون به در خشک شد، دق کردم بابا گه،ید رونیب دیاریب فیگم از اتاقتون تشر یسوگند خانوم م-

 :کردم یو بهت خنده ا یناباور ونهیم

 آره؟ یکن یم یش... شوخ-

 :گفت اشیو با لحن بشاش و پر شوخ دیباز خند سرمست

 .میبر دیهم با گهید یچون دو، سه جا گه،ید میپس ما بر یایاگه نم-

شدند، ضربان قلبم  یام خارج م ینیزده که پشت هم از ب جانیه ییداغ شده بود و و نفس ها یحساب صورتم
باره پر شده بودند. تمام  کی یکه شروع به قل قل کرده و مثل چشمه ا ییمحابا شدت گرفته بود و چشم ها یب

و اشک هام  رمیخودم رو بگ ینکنم اما نتونستم جلو هیکردم گر یم یصورتم رو منقبض کرده بودم و سع یاجزا
 :پر التماس گفتم یو لحن هیصورتم سر خوردند، منقلب شده بودم و با گر یرو یهُر

 ...لطفاً م... من ربد،ینکن ه یتو رو خدا با من شوخ-

 :دیسپر  شوکه

 !یکن یم هیگر یسوگند دار-

 :گفتم هیاشک هام رو پس زدم و مثل بچه ها با گر یپشت دست و کالفگ با

 .یذاریسر به سرم م یجور نیو تو هم ا ختهیخب اعصابم بهم ر-

 .انگار گند زدم یگم ول یبجون خودت راست م ،یدور اون اشکات بگردم من، آخه چه سر به سر-

 :هم گنگ به اون حالتم اضافه شده بود لب زدم یام شدت گرفته بود و خنده ا هیکه گر یدرحال

 !پس مامانم یاما... چ... چه طور-

 .خواستم خوشحالت کنم یسرم م رینکن، خ هیگر یجور نیا ربدیسوگند مرگ ه-

 :کرد یمکث

ک کرد حاال خوده بهم کم یلیدونه امشبم خ یشه که م یم یمدت هی یعنیدونه،  یم زویآره مامانت همه چ-
 .کنه یم فیبرات تعر ییزندا

 :کردم که عاجزانه گفت یگوش یتو یهق هق

بهونه اومدم  هیکنه، من به  یم هیگر یچه طور نشیخدا بب یکم آروم باش، ببخش ا هیسوگند، دردت بسرم -
 .حالم ها نیتو بهتر یزن یگند م یدار یکن یکار م یچ نیکه با تو حرف بزنم اون وقت تو بب نییپا

 :دمیدلخور لب برچ دمیخند یم هیگر ونهیکه م یحال در

 .بود نیپس کار مهمت ا یبد یلیخ ،یبدجنس یلیخ-
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 .یکن یحد مقاومت م نیدونستم تا ا یکنم نم زتیخواستم مثالً سوپرا یم شعوریکار کنم منه ب یخب چ-

 :با در ادامه خنده گفت و

چون تا  رونیب ایاز اتاقت ب یباال تو هم زود امیمقامت بسه من االن م گهیاما د ن،ینه خوشم اومد آفر یول-
 .وفق بدم هیقض نیتالش کردم خودمو با ا یلیاالنشم خ نیهم

 :دمیاشکم رو پس زدم و با خنده پرس یمونده  ته

 ه؟یکدوم قض ؟یچه وفق-

 :گوشم رو پر کرد تمشیخوش ر ی خنده

 .کنم یمراسما حال نم نیبا ا یلیکار کنم من خ یچ ستیخب مدلم ن گه،ید یخاستگار نیهم-

 .ربدخانیخدمتتون ه امیب ییچا ینیخب پس توقع نداشته باش که منم با س استیجور نیاِ ا-

 برمت،یدارم م یو ور م رمیگ یبه من باش که دستتو م ادیکارم اصالً خوشم نم نیچون از ا یکن یاتفاقاً خوب م-
 .تمام

رژ لب سرخ رنِگ  یها یخط خط ونهیخودم از م یو بررس نهیبه آ یباز بهم غالب شده بود و با نگاه جانیه
 :گفتم یزدگ جانیپر استرس همراه با ه یروش، با لحن

 !رونیب امیب دیاالن من با یعنی یوا-

 :زد یا قهقهه

 !امیمن ب یخوا ینه پس م-

 !که از حال رفتم نمیو تو رو تو سالن بب رونیب امیمن ب ربدیاوف ه-

 .زد یا قهقهه

بعد  ی قهیکم به خودت برس و چند دف هیدختر خوب  هیحاال هم مثل  رمتیگ یخودم م ینترس از حال رفت-
تونم رو حرفش حرف  یسخت پسنده گفته باشم، اون نپسنده منم نم یلیمامان من خ نیبب ار،یب فیهم تشر

 .بزنم

 .کردم دنیتکون سرم شروع به خندخنده ام گرفته بود و با  یحرفش حساب از

 .با خودته، خب فعالً عروس خانوم گهیگفتم د ینخند جد-

 ختهیو اون حالم که آم نهیآ یخودم تو دنیداشتم و از د یبیعج جانیرو قطع کرد. ه یبا گفتن اون حرف گوش و
برام سخت  یاز ذوق، غم و اضطراب بود، خنده ام گرفته بود. هنوز هم نتونسته بودم باور کنم، هضمش کم یا

 .دمیفهم یم وحرف ها و رفتار سراسر خونسردانه و مطمئن مامان ر لیبود و تازه دل
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کردم،  یگاه مبه خودم ن نهیآ یتو جیو مه زیدلهره انگ یاندازه و حس یب یو منگ بودم و با استرس جیگ همچنان
صورتم وجود داشت. بالفاصله دستم رو سمت کرم پودرِ  یهنوز رو هیبود و اثرات و ردِ گر دهیرنگ از صورتم پر

که سمت صورتم ببرمش مامان  نیو قبل از ا مرنگ رو برداشت یبردم و بازش کردم، پَد نرم و گلبه ا زیم یرو
 یکه در رو پشت سرش م یشد، درحال دهیسمتش کش نهیز آبار بدون در زدن. نگاهم ا نیداخل اتاق اومد اما ا

از خجالت بهم دست  یدونست حس یرو م زیکه مامان همه چ نیمعنادار زد و به طرفم اومد. از ا یبست لبخند
بود و با خم شدن و  ستادهیسرم ا یتر اومد، باال کیرو ازش برگردونم که نزد تمصور  یداده بود و با شرمزدگ

نگاه کردن و پر شدن  یا قهیاوردن دستش به سمت صورتم، چونه ام رو به طرف خودش چرخوند که بعد از دق
 بهشونه و کمرم  یبغلش کردم. دستش نوازشگر رو عیبلند شدم و سر یصندل یزالل از رو یچشم هام از اشک

از اتاقت  یخوا یکه هنوزم نم نیمثل ا»وار گفت: کنار گوشم زمزمه فشیلط یحرکت در اومد و آروم و با صدا
 «.یایب رونیب

گفتم که من رو کنار  "یمامان" هیبه سر شونه هاش با گر یشونه اش قرار دادم و با فشار محکم یرو رو سرم
گرفته  نییکه سرش رو به سمت صورتم که پا یآروم بهم، در حال یدست گرفتن بازو هام و تکون یو با تو دیکش

 «.نمیکن بب امنکن دختر قشنگم نگ هینکن سوگندم، گر هیگر»بودمش، خم کرده بود گفت:

شد و  دهیپر حرم و سرخ شده ام کش یگونه ها یکه سرم رو باال گرفتم دستش از بازوم رها شد و رو نیهم
 یدستم رو تو که دمیدندون کش ریاشک ز یقطرات بعد دنیچک یپاک کرد. لبم رو برا یاشک هام رو به نرم

و  نیو دلنش حیمل یتخت نشوند. با لبخند ینشست من رو هم رو یتخت م یکه رو یدستش گرفت و در حال
 .سوق دادن نگاه مهربون و پر مهرش بهم، لب از هم باز کرد

 یپس بدون که ب ؟یستینشسته ن رونیکه اون ب یوار عاشق اون آدم وونهیمگه د ،یخواست ینم نویمگه هم-
 .تابانه منتظرته

که باهاش داشتم، معذب و شرم زده  یتیمیو صم یراحت یاون حرف ها از مامان با وجود همه  دنیقدر شن چه
کردم  یرنگ تخت نگاه م دیو سف زیگل ر یگرفته بودم و با نگاه اشک آلودم به رو تخت نییکرد. سرم رو پا یام م

 .زده ام از استرس، اورد خی یها تمطمئن به انگش یارزد و فش بیآروم و گوش نوازش بهم نه یکه با صدا

 یشم؟! فکر کرد یم یدونه دخترم عاشق شده عصبان هیکه بفهمم  نیاز عشق ندارم و از ا یدرک یچرا فکر کرد-
 !کنم یاگه بفهمم سرزنشت م

 :سکوتم ادامه داد با

 .ینکرد یتو که کار بد یکش یچرا خجالت م ریسرتو باال بگ-

 .اشک رو کنار زد یو خوش فرمش باز قطره ها دهیکش یدرجه و آروم سرم رو باال بردم که با انگشت ها درجه

رو  یزیچ هیخوام  یتمام منتظرته اما قبلش م هیقرارینفر با ب هی رونیطولش بدم چون اون ب یلیخوام خ ینم-
که از دوران  میمیصم یاز دوستا یکیبگمش البته به جز  یکه تا حاال نتونستم به کس یزیکنم، چ فیبرات تعر

 .کنارم بوده و هست شهیو هم میبا هم بود رستانیدب
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که انگار به  یو طور دیکش یکه نفس ختمیسراسر آرامشش ر یچشم ها یبرق گرفته از اشکم رو تو یها چشم
دستش  یزد. دستم رو در همون حال تو قیمعنادار و عم یهمراه با لبخند یگذشته ها سفر کرده باشه پلک آروم

 .خوش فرمش از هم باز شد یگرفت و لب ها

که االن موقعشه بهش عمل  یقول هیبه خودم دادم،  یقول هیدخترونه  یاالیخ یو با کل یتو اوج جوون یروز هی-
 .کنم

 .دنیشن یچشم هاش نشسته بود گوش شدم برا یاهیس ونهیکه کنج لب و م یاز راز و حرف کنجکاو

 .حال نیشور و هم نیسن، هم نیهم یمثل تو عاشق شدم، درست تو یروز هیمنم -

اش، قفل  نهیاز س یاومدن نفس رونیتر شد و با پر رنگ شدن خط لبخندش و ب قیپر سؤالم دق یها چشم
 .رو که راز دلش رو پنهون کرده بود، باز کرد یصندوقچه ا

 هیخوام با گفتن  یبازش کنم فقط م یلیخوام خ یو خسته کننده باشه و نم یکم طوالن هی دیداستانش شا-
 .که به خودم داده بودم برسم و عمل کردنش یبه قول زایچ یسر

 :قصه گو که به خاطرات سفر کرده بود، ادامه داد یبا لحن یدوباره و تازه کردن نفس یسکوت با

براش  دیکه با ییها نهیآب خوردنه اما تاوان و هزو هجا کردنش مثل  یآسون یعاشقم شدم، عاشق! کلمه -
 .اوقات کمر خم کن یداد سخته و گاه

 :دیلب برچ دنیشن ینگاه منتظر و پر شوقم برا دنیکرد که با د یمکث

 یبه خاطرش نذر کردم، نذر کردم که اگه کس یاون حس شده بودم که حت ریوار درگ وونهیو د قیاون قدر عم-
من، نسبت بهم داشته باشه و بشه، تا آخر  یرو که دوستش دارم، اون هم متقابالً همون حس رو به اندازه 

سالهاست که من هر پنج شنبه  النپخش کنم و ا ینیریمحلمون و اون جا ش یعمرم هر پنج شنبه برم امامزاده 
بفهمه نذرم رو ادا  یکه کس نیا بدون ارو اون ج یهمون امازاده و چند ساعت میریم گهیبا همون دوستم با هم د

 .که خدا اجابتش کرد برام یبه اون قسم و نذر بندمینذر کردم و همچنان پا یکنم، تو اوج جوون یم

 .جاخورده به مامان چشم دوخته بودم ییزده و با چشم ها رتیح

ون زمان مادر بزرگت دونستن، ا یمسائل رو درست و به جا نم نیا یلیخب راستش خانواده ها اون زمانا خ-
. خواستنیو صالح بچه شون رو م ریخ ینبود فقط مثل هر مادر و پدر یمخالفت کرد خب قصدش بد یلیخ

 کردیامونم م یرضا ب یدلتنگ یوقت خواستیخواست کنارم باشه... دلم م یکه دلم م یمخالفت کرد اونم وقت
 یبده، بگه من هستم همه چ دارشوید یبهم وعده  ی... حتیبغلم کنه موهامو با نوازش موهام آرومم کنه حت

 مویاما عاشق شتریب یکرد و حت یمادر خواستمیخب نبود کنارم نبود، اون جور که م ی... ولکنمیرو درست م
 ...دیند

 .فرستاد رونیب یسخت نفس

بود  یجور نیخودشون بودن و اون زمان ا یمادر و پدرا یمایتصم رویالبته حقم داشتن چون پدر و مادر منم پ-
وسط  نینداشت اما ا هیقض یتو یریبود تأث یاگر اون حرف اشتباه هم م یحرف حرفِ بزرگترا بود و حت گه،ید
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 یلیتالش کرد، خ یلیبود که خ امرزمیخدا ب یالیبود و تونست درکم کنه عمه ل دهیکه درد عشق کش یتنها کس
دلم برسم  یکه از عشق ناکامش داشت باعث شد که من به خواسته  یمنو دوست داشت و اون درک و تجربه ا

به دست  یبرا دنامیهام واسه دونستن حس بابات، تقال و جنگ یتاب یاتفاقا افتاد، ب یلیالبته آسونم نبود خ
داستان  نیا فیدونم زمان بره تعر یو م یلیمفصله خ یلیهر دومون... خ یدنایاوردنش، پشتش موندن و جنگ

 .اش که به تو ربط داره ی.... و اما قسمتیمیراز قد نیو ا

 .ناباور و همچنان کنجکاوم زد یرو به چشم ها یلبخند

 .دادم یقول هیشدن قلب هامون بود که به خودم  یکیهمون زمان و با -

 .تر لب هاش رو کش داد ظیگرم و پر محبتش محکم فشرد و لبخندش غل یرو با دست ها دستم

که دوسش داره  یبکنم تا اون و به کس یروز دختر دار شدم و دخترم عاشق شد هر کار هیقول دادم اگه -
که دوسش داره و  یکس یتو دلش نمونه، حسرته گرفتن دستا یزیچ نیوقت حسرت همچ چیبرسونم و ه

 .عاشقشه... حسرت لمس عشق

 .و پر مهر نگاه کرد قیچشم ها عم یزدم که تو یبغض لبخند ونهیم

چون نتونستم  ریکم د هیاما  دمیکه من بفهمم! درسته فهم نیبدون ا یعاشق شد ،یدونه دختر من هیسوگند تو -
 یختیر ییکه تو تنها ییسخت کنارت باشم و آرومت کنم، نتونستم غصه هاتو بخورم، نتونستم اشکا یتو روزا

 .دلم، ببخش منو زیپاک کنم، من و ببخش عز

زانو و  یکردم، دست هاش رو که چفت شده رو یه بود نگاهش متار کرد یرو کم دمیکه د یاشک یهاله  با
آخر هفته  یقرار ها لیقرار داشتند، به سمت صورتم بردم و محکم به لب هام فشردمشون، تازه دل رشیدامن حر
با  یو وقت گذرون دنید ی بهونهادا کردن اون نذر بود که عصر هر پنج شنبه به  یپس برا دم؛یفهم یاش رو م

 !زد یم رونیدوست هاش از خونه ب

دوست داشتند  یلیرو خ گهیقدر که تصور عشق مامان و بابا و کار مامان برام قشنگ و لذت بخش بود. هم د چه
 یاشک یبوده و بابا فقط خواستگار مامان بوده. چشم ها یازدواج معمول هیکردم ازدواج شون  یفکر م شهیاما هم
 .گرفت رارق حشیمل یدهنده و چهره  نینگاه تسک یگرفت و باز راستا یام برق

 نیباال و هم امیخواستم ب یم یحرف زدم، خب راستش وقت ربدیباغ با ه یتو ،یمرتض یِ اون روز بعداز نامزد-
 یزیخواستم چ ینم ن،یآشپزخونه مشغول حرف زدن بود یشما دو تا شدم که تو یکه در رو باز کردم متوجه 

 ...رو گوش کنم اما

 .دیهم، باال پر یابروش با بافشردن لب هاش رو یتا

وقت بد نشه قبل از پا  هیو  ادیکه بابات باال ن نیبه خاطر ا یحت دم،یاز حرفاتون رو شن یاما ناخواسته کم-
 یزیچ هیطرف و  هیبهونه کشوندمش  هیاز اون جا دورش کنم با  یجور هیکه  نیا یپله ها برا یگذاشتنش رو

 ریدرگ یمشغول حرف شد. فکرم حساب هیقو باباتم با زهرا ب نییاومد پا ربدیبعدشم که هبراش سر هم کردم، 
رو نکرده بودم.  ربدیکم برام سخت بود چون اصالً فکر ه هیکم جا خورده بودم و اولش باور کردنش  هیشده بود 

 .گرفتم که باهاش حرف بزنم مینبود و تصم یادیز یگرفتنم فاصله  میفکر کردن و تصم نیب
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دونم  یکردم نم یمامان گوش م یو به حرف ها چوندمیپ یدور انگشت هام م یریشالم رو با سر به ز ی گوشه
 یاش خارج شد تو نهیکه از س ینفس یگرفته بود. صدا دنیپوستم خز رینرم از خجالت ز یاما باز هم حس

 :ادهم قرار دادن پاش ادادمه د یو با رو دیچیگوشم پ

 چارهیباز کردم، ب یجور هیدست و اون دست کردن و تعلل سر حرف رو  نیکم ا هیرفتم و با  دمشیتنها د یوقت-
رو  ربدیکرد، ه یمنو گوش م یانداخته بود و حرفا نییجاخورده بود و با خجالت فقط سرش رو پا یاونم حساب

 ییو با حرف ها زهیبرام عز یلیخ دن،یخودم قد کش یچشما یشناسم چون اون و سامان جلو یخوب م یلیخ
مطب  ادیازش خواستم ب میحرف بزن شتریکه ب نیا یهم تو رو دوست داره در آخرم برا یلیخ دمیفهم میکه زد

 .مفصل تر میو باز حرف زد میرو مالقات کرد گهیهم د یکه دو سه بار

مامان قوت  یکردم. حرف ها یم یشالم باز یها شهیتر کردم، همچنان با انگشت و ر فیخف یرو با استرس لبم
از هم  ینشون دادن لبخند یبود و آروم آروم برا زونیکه از استرس گر ییبهم داده بودند و لب ها یبیقلب عج

 هیکردم اگه  یفکر م شهیهم»گفت: هپر شکو یشدند. با سکوت ادامه دار من همراه با نگاه و لبخند یباز م
مورد  نیبا هم در ا یکنم و کل یذوق م یبفهمم حساب یو منم وقت یزاریم ونیرماول با من د یعاشق بش یروز

اون قرصا  یماجرا یکه حت یما فاصله انداخت، طور نیب یلیخ زایچ یسر هیکار کنم که  یاما چ میزن یحرف م
کنم که  یم یاالن هر کار یبکنم ول یخوام کمک کنم، اونجا نتونستم کار یاما االن م دمیفهم رید یلیرو هم خ

 یهر دو هیدونم که دلواپس یو راه درست. م یالبته بدونه اشتباه کردن سوق دادنت تو یفقط خوشحال باش
 یهردوتون سخته اما نگران نباش وقت یدونم چه قدر برا یکرد و م فیو برام تعر زیهمه چ ربدیشما سامانه، ه

 «.بدم حیرو براش توض هیقض یرجو هیکنم که  یرو م میزنم و تمام سع یبرگرده باهاش حرف م

 .دستم زد یآروم رو یو با دستش ضربه ا دیبلند کش یبا تکون دادن سرش نفس همراه

شوکه شده بود اما گفتم  یبود منم با بابات حرف زدم که اولش حساب ربدیخوده ه شنهادیو امشب، امشب پ-
 فهمتشیبهتر از من م یلیکه عشق رو درک نکنه خ ستین یآدم ن،یو گفتم که عاشق شد نیکه بهم عالقه دار

 نیزدم از حال خوبِ ا حرفاما سرسخت! حرف زدم و  نیریش یکلمه  نیبه ا میچون من و اون هم مبتال بود
 یهم اظهار خوشحال هیقض نیرو دوست داره و از ا ربدیه یلینگاهت، اونم خ قیعم یروزات براش گفتم از لبخندا

روز هر دوتون رو تنها  نیا یتو دیو نبا کنیباشه بهم نزد یگفت هرچ یم مین بمونکرد خواست منتظر ساما
 .شمارو حرف آخرم کردم یطاقت یب نکهیو باهاش حرف زدم و ا انهیبزاره اما مجبور شدم دروغ بگم که در جر

از اندازه ام  شیب یِ که از خوشحال یکه چونه ام از بغض یگرفت و در حال ظیغل یهام از شور و شوق برق چشم
از  شتریکرده بود قدر شناسانه نگاهش کردم، چه قدر که اون لحظه مامان رو ب دایگرفت لرزش پ ینشأت م

 مونینگفته بودم واقعاً پش ور زیکه چرا از همون روز اول بهش همه چ نیاز ا یدوست داشتم و حت شهیهم
 یبغلش کردم. محکم تنش رو تو عیسر یلیخ چشم هام یاشک تو یدندون فشردم و با حلقه  ریبودم. لبم رو ز

 «.یلیدوستون دارم خ یلیمامان، خ نیچه قدر خوبه که هست»لب گفتم: ریآغوشم فشردم و ز

 .زده از شالم پر مهر حرکت کرد رونیب یدسته مو یرو دستش

 .دوست دارم دختر قشنگم یلیمنم خ-
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 یدینکنه ترس یدیترس یاز چ ،یچرا بهم نگفت»دست گرفتن صورتم گفت: یبا اون حرف من رو عقب زد و با تو و
 «شه عشق رو درک نکرد؟ یدرکت نکنم؟ اما مگه م

 :دمیبغض لب برچ با

حال خوب و بده منه، م... من  لیدل گهیخواستم از دستش بدم چون... چون اون االن د یمامان من... من نم-
 .کنم یخواد بدون اون زندگ یدلم نم یحت

 .نگو ینجوریا گهیآخه؟ د هیچه حرف نیدلم ا زیعز-

 .کرده نگاه باال گرفتم بغ

اون جور که  زیکنم که همه چ یهم تو و هم سامان و تمام تالشم رو م نیخوب باش شهیمن دوست دارم هم-
 .دیمن زیکنم، شما همه چ یرو م میبره تمام سع شیپ نیخوا یم

کردم  یشیهام باز به لبخند باز شد، با نگاه همچنان قدرشناسانه ام و فشردن لب هام، نگاه گرمش رو ستا لب
ً یو آروم اما عم  «.ممنون، ممنونم از تون»از ته دل گفتم: قا

 .انداخت نیچ ف،یظر یو شادش اخم نیدلنش یچهره  ونهیم

زشته گل رخ رو  زمیپاشو عز نتت،یبب یجور نیاکم به خودت برس بده  هیحاال هم پاشو  م،یندار هیگر گهید-
 .تنها گذاشتم

 .دمیحال ملتهب و پر تب و تابم خند ونهیم

 .چشم مامان جون-

پس »داشت گفت:  یکه به طرف در قدم بر م یهر دو دستم از جاش بلند شد و درحال یرو یکاشتن بوسه ا با
 «.زود

و به  دمیاز جام پر عیدست پاچه ام کرده بود سر یاندازه که حساب یب یجانیکه مامان رفت با شور و ه نیهم
قرمز و  یبا چهارخونه ها یرهنیرو انتخاب کردم؛ پ یهام رفتم. با وسواس و اضطراب لباس یطرف کمد لباس

 با یرنگم حساب یشلوار قد نود و مشک باخورد، به تن کردم که  یزانو ام بود و از بغل چاک م یکه تا باال یمشک
به سمت در قدم برداشتم.  نهیآ یخودم تو یکه آماده شدم و با بررس نیهم هماهنگ شده بودند. بعد از ا
در رو فشردم و  ی رهیبرم، دستگ رونیخواست از اتاق ب یمامان که ازم م یهمچنان استرس داشتم و با صدا

رنگ راه گرفتم  یقهوه ا یکت هاپار  یمحکم رو ییو با قدم ها دمیکش یقیباالخره از اتاق خارج شدم. نفس عم
مجللش کرده بودند، رفتم. آب دهنم خشک  یسقف حساب دیزرد و سف یو به طرف سالن که نور و چراغ ها

و  زونیلحظه احساس کردم که ممکنه از حال برم. نگاه گر هی یباره داغ کرده بود حت کیشده بود و مغزم 
سالن نبود، نگاهم  یتو یزدم اما کس یجست و جوگرم چرخ یرو باال گرفتم و سالن رو با چشم ها امدستپاچه 

 .عمه و مامان که گرم حرف بودند توجه ام رو جلب کرد یشد، صدا دهیسمت آشپزخونه کش

کردم.  ینرمم ط یسالن تا آشپزخونه رو با گام ها ریو مس دمیدور کردن دلهره چند نفس کوتاه کش یبرا همچنان
سراسر خوشحال و پر خنده اش  ی. با چهره دیحضورم شد و به سمتم چرخکه سالم کردم عمه متوجه  نیهم
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و با گفتن  دیبغلش کش یمن رو تو ضشیسمتم قدم گرفت، با لبخند عر دیرس یذوق زده به نظر م یکه حساب
اش باعت شده  یمیاما با رفتار گرم و صم دمیکش یکم از عمه خجالت م هیکرد.  یاظهار خوشحال یکل کیتبر

و ذوق عمه از اون وصلت که  میرو با عمه و مامان گرم حرف بود یا قهیجالتم کم رنگ تر بشه، چند دقبود که خ
که چرا زودتر بهش نگفتم  نیبابت ا شیا یبود و البته دلخور تهمندانه اش موج گرف تیلحن بشاش و رضا یتو

 یعمو مهد ایکه گو اشیگله مند بود. با عمه همچنان مشغول گپ و گفت بودم که با زنگ خوردن گوش یو کم
اون مجلس قصد  یاوردن مادرجون و حضورش تو یبرا یرفت. عمو مهد نییبود، از آشپز خونه خارج شد و پا

هم  یکه عمو مهد نیو مثل ا کرده بود که عمو محسن زود تر از اون به سمت باغ راه افتاده بود رورفتن به باغ 
بود و  ستادهیرنگ ا یو طوس یخواست با عمه حرف بزنه. رو به مامان که کنار اجاق صفحه ا یمورد م نیدر هم

سمت  کیانداختن به  نیکرد پرسشگرانه و با چ یسوخته رو داخل تابه برعکس م یو کم ییطال یبادمجون ها
 :دمیصورتم آروم پرس

 ربد؟یبابا و... اوم... ه یعنیکجان،  هیپس بق-

واال »هاشور شده اش گفت: یابروه ها ونهیم یداد و با لبخند و تاب هیبراق اجاق تک یرو کنار صفحه  یچوب قاشق
 «.با بابات حرف بزنه و االنم فکر کنم تو تراس باشن ییخواست تنها ربدیکه ه میزد یحرف م

 «!اون خواست؟»متعجب گفتم: پر

 .شد انیدستش با لبخندش نما هیو  زیر یها دندون

 !گهید ربدهیببره، ه شیپ زویخواد همه چ یم ییکه خودش تنها نیاوهوم مثل ا-

داخل  یبرا گهیشدم که بهم د ربدیبابا و ه یصدا یبردم که همون لحظه متوجه  یتعجب به سر م یتو همچنان
 ستادهیرنگ ا یاف و قهوه ا یبعد هم داخل اومدند. پشت اپن ام د ی قهیکردند و چند دق یاومدن تعارف م

 یرو به بابا با فشردن لب و گره  م،نگاهم رو از مامان به سمتشون چرخوند عیسر ربدیبابا و ه دنیبودم و با د
لب هاش جا خوش کرده بود، جواب  یرو یمندانه ا تیکه لبخند رضا یهم سالم کردم. در حال یدست هام تو

 «بابا جان؟ یخوب»مم رو داد و با لحن پر محبت و معنادارش گفت:سال

 «.م... ممنون بابا جون»بود نگاه کنم و هول گفتم: ستادهیکه کنار بابا ا ربدینتونسته بودم به ه هنوز

پر بهتم روش ثابت  ی. چشم هادیبه خودم جرأت دادم و نگاهم آروم به سمتش خز یا قهیبعد از دق باالخره
به تن کرده بود که  ورپول،یفوتبال محبوبش ل میاز ت یبا مارک یو اسپرتِ مشک یست لباس راحتد هیشد؛ 

 !اال خاستگار خوردیم یزیظاهرش به هر چ

حال هنوز هم پر ابهت و پر جذبه  نیاش خنده ام گرفته بود اما با ا یالیخ یو ب یاز اون همه راحت یلحظه ا یبرا
 یبرنده  نیمردونه و چ یچهره  دنیهم جذاب شده بود. چه قدر که دلم از د شهیو مثل هم دیرس یبه نظر م

 یموها یرو یرفته بود. بابا دست عفقسمت کرده بود، براش ض یمساو هیاش که قلبم رو به دو نم یشونیپ
و با نگاه به ساعت صفحه بزرگ و  دیداشتند کش نشونیماب یهم وضوح کن دیسف یرنگش که تار ها یمشک
شلوارش فرو کرده بود با زدن  بیج یکه دست هاش رو تو یهم درحال ربدیش به سمت سالن رفت. ها ییطال

که بهم وارد شده  یجانیبا گزش لبم از ه ی. لبخندرفتقشنگ پشت سر بابا به طرف سالن  یلبخند و چشمک
 .دندیبود زدم و شونه هام هام ناخواسته باال پر
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کنترل شده مشغول  یمعروف و خوش عطرش بود و من هم با استرس یدر تدارک زرشک پلو یحساب مامان
 یم زیکه برگ زرد رنگ و نازک کاهو رو ر یاپن بود و در حال یساالد شده بودم. سبد رو یخورد کردن کاهو برا

 یهمچنان با بابا حرف م ربدیه ؛کردم یاز هم و نشسته بودند نگاه م یکم یرو که با فاصله  ربدیکردم بابا و ه
ابرو هاش  نیکه ب تیاز اون همه جد قیعم ینیبه خودش گرفته بود و چ یا یجد ی افهیهم ق یزد و حساب

خوشم اومده بود و  یخواستگار ی هیبردن قض شیپ یبرا شیتاز کیافتاده بود. چه قدر از اون همه جسارت و 
 یگوشه ا هیمبل  یرو یخاستگار یاون تو ربدیبرعکس ه فتادم،ا یمرتض یمراسم خواستگار ادی یلحظه ا یبرا

همه  ییجورا هیبود و  لکسیراحت و ر یلیخ ربدیکرد اما ه یگوش م هیبق یساکت نشسته بود و به حرف ها
صحبت  یکنجکاو بودم بدونم که با بابا درمورد چ یلیتر شد خ زیکردم و گوش هام ت زیکاره خودش بود. چشم ر

 !دیرس یمند بنظر م تیو اون همه خوشحال و رضا یاون جوربابا  یبا گفتند که چهره  اه یکردند و چ

قبل از شلوغ شدن جمع و  ربدیشده بود که من و ه نیبودند و قرار بر ا ومدهیو عمو محسن هنوز ن مادرجون
و بابا خنده مون گرفته بود هر  یاز اون درخواست عمو مهد یکه خودمون حساب میبا هم حرف بزن یمجلس کم
آخر رو  یداشتند که حرف ها صرارگفتن نمونده اما باز هم ا یبرا یدونستند حرف یم شیهم کم ب هیچند که بق

 یهر دو یچون همه از جواب من و خواسته  میریبگ میمسائل خودمون تصم یسریو در مورد  میبزن گهیبا هم د
به باغ رفته بود. جز عمو اوردنش  یمادرجون که عمو محسن برا یما مطمئن شده بودند و فقط مونده بود اجازه 

هم همراهش نبود،  نیحس یکه اون هم خودش تنها اومده بود حت میرو نخواسته بود یا گهیمحسن کس د
زنگ زده بود و اجازه گرفته  ادین شیپ یو کدورت یکه دلخور نیا یهم برا دیاحترام به عمو حم یالبته بابا از رو

 جورو هر  میقرارشون ند تیموقع یهم خواسته بود که تو یبود و عمو مهد دهیتراش یبهونه ا ومدنین یبود اما برا
 .میکه خودشون راحتند و بهشون احترام بزار

دست  هیرو با قامت بلندشون  ادهیپ یکاجِ تو یبود و درخت ها ینسبتاً پر سوز یهوا م،یبود ستادهیتراس ا یتو
بارون زا  یروشن به خاطر ابر ها مهین یشده بودند، همه جا ساکت بود و آسمون دینرم و سف یپوشِ برف دیسف

هم قرار دادن پاش و با خنده  یزده بود و با رو کهیت واریبه د ربدیدادند. ه یکه خبر از بارش برف و بارون رو م
 یپر برقش تو یرو به چشم ها ریوصف ناپذ یو با ذوق یکرد که با تکون سر یو پر رنگ بهم نگاه م قیعم ییها

 «؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا هیچ»کم رنگ گفتم: یکیاون تار

 «.عروس خانم دییخب بفرما ،یچیه»و با خنده گفت: دیزندون کش ریز یلب

هم  یحرف زدن خنده ام گرفته بود و با خنده لب رو یلفظ عروس خانم و اون خلوتمون برا دنیهم از شن خودم
 .فشردم

 گفتن مونده؟ یهم برا یحرف ییخدا-

 .دیخند کیت کهیت

 ای! میرو انتخاب نکرد یعقد و عروس خیو فقط تار ستین یازیبگم نه ن ییدا یجلو یخواست ینه تو رو خدا م-
 !نمونده هان یو حرف میبگم شبانه روز با هم بود یخواست یم

 .دهنم گرفتم یکنترل خنده ام جلو یرو برا دستم

 .خب یگ یآره راست م-
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لباس  یطور نیتو چرا ا یراست»گفتم: دنشیسر و تا پاش و مدل لباس پوش یکردن دوباره  زیدر ادامه با آنال و
 «!ربدخانیه یخاستگار یاورد فیانگار نه انگار که تشر یدیپوش

و با پروندن هر دو شونه اش رو به باال  بیکرد، دست به ج یخودش رو نگاه یاون حرفم اون هم سرتا پا با
 «!امیکت و شلوار تنم کنمو ب ینکنه انتظار داشت ستیگفتم که مدلم ن»گفت: الیخیب

 .تر یکم رسم هیخب القل  ینه ول-

 .باال داد ییو ابرو دیکه زدم با تمسخر خند یحرف با

 .از شما سوگند خانم دمیهم که ما ند ییهان! چا تی! اصالً کو چادر گل گلیرفتار کرد ینکه تو رسم-

 رونیشلوارش ب بیگرفت، دست هاش رو از ج یسنگ واریرو از د اشهیخنده که تک ریزدم زبا اون حرفش  و
 .و من رو به سمت خودش کشوند دیاورد و دستم رو کش

 .دلتنگت شده بودم یتو رو که امروز حساب نمتیبب نجایا ایب-

 هی ربدیه یکن یکار م یچ»زدم گفتم: یم دیکه از پشت پرده داخل رو د یکش دار در حال یو با لحن معترض
 «.ادیم یوقت کس

 ایکنه ب یرفع م مویفقط بغل کردنت دلتنگ»و نگاه خمارش گفت: واشیهم خوابوند و با لحن  یآروم رو یپلک
 «.من یجا عشق کوچولو نیا

 .زد قیعم یموها و سر شونه هام لبخند ونهیم قیعم ینفس دنیکرد با کش یکه بغلم م یدر حال و

 سهیبود قلبم وا کینزد جانینگو از ه گهیامشبم که د ،یچ یعنی یفهمم زندگ یکنم تازه م یعطرتو که حس م-
 .دارم که نگو انگار رو هوام سوگند یحال هیاصالً 

 .آغوش گرم و نرمش جا دادم یبچه گربه تو هیخودم رو مثل  لوس

 .شه یمن که هنوزم باورم نم-

 .دیبازوم کش یرو یاز دلتنگ صیرو آروم اما حر دستش

 .و شد میباورت شه، خواست-

تار کرده  دنشید یچشم هام رو برا یلعنت یکه بازم اون اشک ها یرو آروم و درجه دار باال گرفتم و درحال سرم
 «.که خواب نباشه دوارمیام»بودند گفتم:

 .ابرو هاش رو گرفت ی ونهیم نیریش یاخم

 .شم گفته باشم یوگرنه منصرف م اینکن هیاِ سوگند باز گر-

 بهم؟ یچرا نگفت یبد یلیخ یول-

 .بشه واست زیدونم خواستم سوپرا یچه م-
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 ؟یک یدونه، اصالً چه طور یرو م زیکه مامان همه چ نینه ا-

 یحرف م یبا مامانت راجع به چ یاون روز تو باغ گفت ادتهی ،یاش رو نداشته باش یآمادگ دیخب گفتم شا-
 م؟یزد

 .دمیاش کوب نهیس یآروم رو یمشت

 .راجب سامانه یو گفت یکرد یتو بدجنس اما-

 .دیدستش گرفت و بوس یپلکش تو هیهم گذاشتن  یرو با رو مشتم

فکر  میراجع تو حرف زد شتریب ییطور بود اما با زندا نیهم هم یالبته حرفام درمورد سامان دروغ نبود تا حدود-
شوکه شده  یخودمم حساب م،یبعدشم که ازم خواست حرف بزن دهیکنم بهت گفته باشه که مارو باال با هم د

 ییخدا یشد واقعاً، ول یکنم چون نم ارتونستم انک یبگم نم یکار کنم و چ یدونستم چ یبودم و از خجالت نم
 .ماهن یلیخ ییهستن آرزو خانم، حرف ندارن خدا یتیو باشخص یخانم منطق یلیخ

 گهیبعد اون روز گفت برم مطب، د»رو باال زد و در ادامه گفت: جمع کردم که موهاش یهام رو با لبخند لب
هم خوب برخورد کردن من که واقعاً جاخورده بودم و چه قدر  یلیخ میحرف زد یرفتم مطب و کل یدوسه بار

 «.کردم فیراحت براشون تعر الیبا خ زویراحت حرفامو زدم و همه چ یلیکه خ یو با درک، طور یمنطق

 .کردم نییرو با انگشت هام آروم باال و پا شرتشیسو پیز

 نیشدم تا ا ریغافلگ یماجرا حساب نیاما خودمم از ا یبا درکه و منطق یلیخ هیجور نیهم شهیاوهوم مامانم هم-
 واکنشش چه طور بود؟ یعنینگفت؟  یزیچ دیفهم یوقت یعمه چ نمیبب رم،یتونستم بپذ یحدش رو نم

مان و هم بابا، خب رک و راست حرفمو زدم گفتم که بهت عالقه دارم و دونن هم ما یهست که م یچند روز-
 .طور نیتو هم هم

 .تاب داد یو خنده چشم یفتگیبا خودش و

 !ادیخوشم ب یکرد من از دختر یوقت فکرش رو نم چیشد چون به قول خودش ه یمامانم که اولش باورش نم-

 .کنترل شده ام براش نازک کردم یمعترضاً همراه با خنده  یچشم پشت

 !اوهو-

 «.که از تو خوشم اومده سوگند خانم هیاتفاقِ بزرگ یلیخ گهیبله د»باال انداخت و در جواب گفت: ییخنده ابرو با

 !تو یچه قدر هم که اعتماد بنفس دار-

 .کرد یا خنده

شده بودم و کالً اعتماد به  دیام از خودم نا یلیخ یاون همه در برابرم مقاومت کرد یوقت یول یشوخ یحاال ب-
 .بزنه نمیدسته رد به س یکردم کس ینفسمو از دست داده بودم چون فکرشم نم

ً یدق-  .نویقبول کن ا یبود فتهیلج درار و خودش یلیحسه من بود البته تو خ هیحست شب قا
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 !چه کنم گهیمدلمه د-

 .دمیلباسش رو باال کش پیتر ز محکم

 اش؟ هیخب بق یگفت یراجع به واکنش عمه م یداشت نمیاصالً ولش کن بگو بب-

 .دست گرفت یتو قشیام رو با نگاه گرم و عم چونه

چند  نیخوشحال شد و با بابا حرف زد و کالً ا یلیواقعاً شوکه شده بود اما بعدش خ دیفهم یوقت گهید یچیه-
االن  گهیا خودم گفتم که درفتن سامان شدم ب یزدم بعدشم که متوجه  یحرف م نایروز رو همش با بابا ا

که سامان نباشه  ین بهت گفتم وقتیکه مدام در رفت و آمده به اصفهان به خاطر هم دونستمیم یعنیموقعشه. 
 .میکن یمون رو عمل میتصم دیبا

 .ام خارج شد نهیمتالطم از س یهم گذاشتم و نفس یهام رو محکم رو پلک

گفت خدا  دیبابا که به عمو حم دن؟ینشون م یبفهمن چه واکنش یوقت هیبق یعنیاسترس دارم  یلیراستش خ-
چه  نیاالن بب گهیام کنه دخفه یمرتض یخواست تو نامزد یم شمیشده همون جور یدونه زن عمو چه حال یم

 .دهیچ یبساط

صورتم طره  یاش موهام رو که تو گهینگه داشتنم پشتم قرار داده بود با دست د یدستش رو برا هیکه  یدرحال
 .نسبتاً بلندش نسشت یشونیپ ی ونهیقشنگ م یو خطوط نیشده بودند پشت گوشم قرار داد، چ

امشبو  هیقض زنهیکه حرف م یازش خواستم که با هر کس زدیمامانم با تلفن حرف م یامروز وقت هیچ یدونیم-
 یا گهیحرفه د چیه یبرا ییو جا میخواست یمن و تو همو م یعنیبگه که ما،  یا یاضاف حِ یتوض چیبگه و بدون ه

 .تو هم نباشه یبرا ستیمهم ن هیبق یمن حرفا ینمونه، سوگند برا یباق

 .زدم یپلک مضطرب

 دوننن؟ یاالن همه م یعنی-

 یول انیخواست ب یکه دلشون م نیزنگ زد و ازشون اجازه گرفت و ا ناهمیبه پدربزرگم ا یمامان حت باً،یتقر-
 نمیگفت بب کیاز االن تبر یخوشحال بود و کل یلینشد، تازه سحرم خ گهیحال بود د ضیکم مر هیخب پدربزرگم 
 !بهت زنگ نزد؟

 .زنهیحتماً م ینه ول-

تازه خودتم که با بابام  یهمه کارو کرد نیا یتو ک ربدیه یوا»گرد شده گفتم: ییو چشم ها جانیدر ادامه با ه و
 «لبش بود؟ یلبخند رو یکه اون جور یبهش گفت یچ یراست نمیبب یحرف زد

حرف بزنم بهتره  ییگفتم رک و راست با دا گه،ید میحرف زد»لب داشت گفت: یکه رو یزد و با لبخند یچشمک
 یدوست داشتنتو کردم و االنم پاش م یمونم، ادعا یکه کردم موندم و م ییادعا یاما پا میگفت ایحاال بماند چ

 «.کشم ینم دستام نگم اما از خواستهج یشده به خاطرت با همه بجنگم، م یموندم حت
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 یکه زده بود بهش نگاه م ییتمام، از حرف ها یاش رو محکم تر از قبل چنگ زدم و با خوشحال نهیو س آغوش
 .دیکش یخودش جا داده بود آه یغم رو تو یکه ناگهان ییحالش دگرگون شد و با صدا کبارهیکردم که 

خوام  یکنم قدرتشو ندارم... نم یاحساس م یعنی سمیتونم وا ینفر نم هی یوسط فقط جلو نیا هیچ یدونیم-
در موردم بکنه  یرو بفهمه و فکر بد هیقض نیکه ا نیسامان رو از دستش بدم، اون جون منه داداشمه فکر ا

 بازم اکنه ام یدرست م زویکه مامانت گفت همه چ نیبا ا زارهیراحتم نم یا هیثان

 .نگرانم

 .اهش کردمنگ ریو دلگ مغموم

 .شهیم یخال هویخب ته دل منم  یگیم یجور نیتو که ا-

 .رو با تأثر تکون داد سرش

 میکم خودخواه باش هی ایاصالً ب میجز خودمون فکر نکن یزیامشبو به چ ایخوام اصالً ولش کن ب یمعذرت م-
 هان؟

موضوع برخورد کنه اصالً ممکن هست بودن  نیچه طور با ا دونهیبرگرده خدا م یاما حق باتوئه منم نگرانم، وقت-
 ره؟یمن و تو رو با هم بپذ

 ً  .لبم گذاشت یانگشت رو معترضا

 .میدرموردش حرف نزن گهید ایبهش فکر نکن منم اشتباه کردم که گفتم پس ب گهیسوگند د-

 .سر تکون دادم عیمط

 .اوهوم-

 یخمار و قهوه ا یاون هم با چشم هاشده بودم و  رهیمحکم تر شد، بهش خ فمیبازوش دور تن نح ی حلقه
 یاون مدت کم دلتنگ اون نگاه ها یبند اورده بودند، بهم زل زده بود. چه قدر که تو یرنگش که نفسم رو حساب

کردم  یکه بهش نگاه م یشدم. درحال ینم ریاز نگاه کردن بهشون س ییجورا هیقشنگ و تبدارش شده بودم و 
بهت  یزیچ هیخوام  یم»کرد، با لحن آرومم گفتم: یپر تب و تاب نگاهم م یپهن و نگاه یو اون هم با لبخند

 «.بگم

 .جون دلم، بگو عمرم-

 یاریکم م ،یش یها م وونهیکنه، مثل د یذره ذره وجود آدمو آب م ،یلیخ هیحس بد یلیخ یدلتنگ هیچ یدونیم-
 یم ریه ساعته به در، زمان برات دهمش چشت ب ،یکن دایاز اون آدم پ یرد هیکه همه جا  یزنیم واریبه در و د

شه چون... چون حواست خودش پرت هست،  یاما نم یکن گهید یحواستو پرت کارا یکن یم یگذره همش سع
 ...کالم کهیت هیرفتار،  هیلبخند،  هیاوردن  ادیاونم با به  یکن یهر دفعه بغض م

 .دمیو پر درد کش ظیغل یآه

 ...و دلتنگ یهمش دلتنگ ،یکنیهمش تصور م ،یه... همش منتظر ،یدیقورتش م قینفس عم هیاما با -
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 هیچشم هاش غرق شدم و با همون لحن پر گر یزده ام انداخت، تو خی یبه چونه  یتر شد و لرزش ظیغل بغضم
 :لب زدم

که  یکه گفتم حال و روز منه وقت یینایهام، ه... همه ا وونهیمثل د یستین اره،ینفسه منو بند م یدلتنگ ربدیه-
 .دلتنگتم یوقت ،یستیتو ن

 .زد یکه محکم کمرم رو چنگ م یمن شده بود و دست یپلک زدن با نگاه متأثرش ماتِ حرف ها بدون

 .بغض خفه کننده ام زدم ونهیم یلبخند

 یو م یایم یدوباره اته، وقت دنید دیکنه... ام یرو برام آسون م یو دلتنگ یهمه دور نیکه ا هیچ یدون یاما م-
 .نبودم قراریو ب تابیانگار اصالً ب برم،یم ادیو از و همه کس زیلمس کردن همه چ هیبغل،  هینگاه و  هیو با  نمتیب

آب دهنش رو  یلمس کردم که آروم چشم هاش رو بست و به سخت صیدست صورتش رو نوازشگر و حر با
 .قورت داد

و خوش  نیو اون لحظه خودم رو خوشبختر هیته خوشبخت نیگم ا یکنم با خودم م یصورتتو لمس م یوقت-
آرامش رو  نیشتریترسم و ب ینم یزیاز چ گهید یکن یکه بغلم م نیدونم، ه... هم یم نیزم یشانس دختره رو

 .آغوش گرمت دارم نیمردونت و ا یبازوها نِ یب

 .دمیباره بلع کیاش چسبوندم و عطرش رو  نهیسرم رو به س محکم

 .شم، مست و سرخوش یخودم گم م االتیخ یعطرت تو دنِهیبا نفس کش-

 .تلخ بهم نگاه کرد و با لحن متأثر و مغمومش لب باز کرد یاش خارج شد و با لبخند نهیآه مانند از س ینفس

 گهیبتونم وابسته ات بشم چون االن د نیاز ا شتریب گهیکنم د یفکر نم ،یکن وونهیمنو با حرفات د یخوا یباز م-
 .وجودم یسوگند همه  یدم من شدوجو یتو همه  ،یتمام من

موهام فرو کرد و  یلب هام نشست که پنجه اش رو از کنار گوشم تو یبا فرو دادن بغضم رو نیغمگ یلبخند
 .رو بوسه زد میشونینرم پ

 .تونم بکنم ینم یا گهیکار د تیشونیپ یبوسه اونم رو هیکه جز  یاون قدر پاک-

به توان ده برسون، اون وقت  یرو که گفت ییزایچ»موهام گفت: یهم فشرد و با حرکت دستش تو یرو لب
 «.که ازت دورم و دلتنگ یحال من وقت شهیم

 :منقلب ادامه داد یشمرده و با حالت شمرده

تونه تحملش کنه، سر همه داد  ینم یشکیپسر بد اخالق و بدعنق که ه هیشم  یمن تمام روز م یستیتو که ن-
که خوشحالت کنم مجبور شدم به  نیاما امروز به خاطر ا شمیکالفه م رم،یگ ینه مبهو یالک زنم،یزنم، غر م یم
 .رحمانه تن بدم یب یدلتنگ نیا

 .دستش که کنار گوشم قرار داشت گذاشتم یبچه ها بغ کرده نگاهش کردم و دستم رو رو مثل



 

 
1142 

 .رمیمیم یاگه ولم کن ،یوقت ولم نکن هی-

 .پر غم نگاهم کردم یو با لبخند درمونده

 .سوگند یکنه، تو قلب من یبدونه قلبش زندگ تونهیمگه آدم م یزنیکه م هیچه حرف نیآخه ا ،یقبالً هم گفت-

 .دهنش رو آروم آروم و صدا دار فرو داد آب

 .رمیمیتونم، چون ولت کنم خودم م ینم-

 .دمیغم خند ونهیذوق م با

 خوابه؟ هینکنه امشب -

 :چسبوند نشیرو محکم به س سرم

 ...ستیمن، ن زکیعز ستین

و عمه  یاومده بودند. بابا، عمو محسن و عمو مهد گهیهم د دیده بود و مادر جون و عمو حم کینزد ساعت
کرد. من هم که دائماً از  یگوش م شترینشسته بود و ب یمبل یهم رو ربدیگرم حرف شده بودند، ه یحساب

 یتونستم رو یاصالً نم استرسو  جانیسالن به اتاق و از اون جا هم به آشپزخونه در رفت و آمد بودم و از ه
بار با نگاه دنبال کننده  کی قهیآشکارم شده بود چند دق یاون دستپاچگ یهم که متوجه  ربدیپام بند بشم. ه

 .داد یسر برام تکون م یاش و پوزخند

 ربدیبود، با اجازه گرفتن از مادرجون حرف ها در مورد من و ه دهیکه مامان تدارک د یاز خوردن شام مفصل عدب
 یکه داشتم حساب یرفت با وجود دلهره ا یم شیاون قدر خوب پ زیکه همه چ نیگرفته شد و از ا شیتر پ یجد

از  تینها یبود. مادرجون هم ب هبخش وجودم رو کامالً پر کرد تیمطلوب و رضا یخوشحال بودم و احساس
 .شدیاز لبش پاک نم یا قهیکه از دق قیعم یماجرا خوشحال بود و لبخند دنیفهم

اون  دنیکه با شن میو عقد رو با هم برگزار کن یشد که هفته بعد جشن نامزد نیزده شده قرار بر ا یحرف ها با
بلندِ  تینها یسرد و تپش ب یقلب شدم، دست هاو من ریمتح یالحظه یکننده و دور از باور برا ریخبر غافلگ

از  یفشارم بود که حس یمضطرب و افتادگ حال یایاورد گو یام فشار م یاستخوان ی نهیقلبم که ناباورانه به س
استرسم رو دو چندان کرده بود و  ونیساق پام انداخته بود، ترس از حال رفتنم اون م یو لرزش رو تو یسست

بابا مشهود بود؛ چرا که  یحرف ها یکم رنگ تو یزده شده مخالفت یحرف ها ونیدر کنترلش داشتم. م یسع
که  میبرگزار کن گهیرا با هم د یو بعد از اون هم عقد و عروس مینامزد بمون یمدت یابود که فعالً بر  دهیعق نیبر ا

بود  ربدیه یتحت خواسته ها یحساب ایراحت بتونم درسم رو بخونم اما عمه که گو الیمن هم با خ یجور نیا
کرده بود،  بموافق و به موقع مامان که به کمک عمه شتا یحرف ها نیاز اندازه و همچن شیب یبا اصرار ها

 ینیریبلند ش هیعمو محسن و مادرجون مامان ظرف پا کیبابا هم صد در صد شد. با دست زدن و تبر تیرضا
که گرفته  ییفکر همه جا رو کرده بود و با حلقه ها یحساب ربدیبرداشت و مشغول تعارف شد. ه زیم یرو از رو

ً نامزد شد کنترل  یو قشنگ بود برام و شوق فیلط بخوا هیمثل  زی. همه چمیبود و دست کردنشون رسما
ث شده بود احساس و پرواز که باع یاز سبک بال ینا آروم و لرزون کرده بود، حس یکه ته دلم رو حساب ینشدن
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که دو طرف  یفاصله گرفته بودند. مادرجون درحال نیکه با بال زدن از زم ییکنم و پاها یم ریابر ها س یکنم رو
 :مندش آروم لب باز کرد تیو رضا نیهمراه با نگاه دلنش یدنیبغل کش یوبا ت دیبوس یصورتم رو م

 .دختر قشنگم نیان شاالله خوشبخت بش-

صورت  یرو یبعد از نواختن بوسه ا ربدیکه ه دیآغوش کش یرو تو ربدیه یبلند و باال بتیبعد از اون هم ه و
ما،  یپر مهر به هر دو یو مادرجون هم با نگاه دیرو بوس فشیمادرجون با خم شدن دست چروک افتاده و نح

عمه و مادرجون تر شد و چهره  یهاآقاجون چشم  ادیبا زنده شدن  ونیلب زمزمه کرد که اون م ریرو ز ییدعا
به  ظیغل یبغض یلحظه ا یخود من هم برا یکرده بود. حت رشونیمغموم عمو محسن و بابا که سر به ز یها

اشک هام  زشیاز ر یریدر جلوگ یچشم هام رو پر کرد و با چفت کردن دندون هام سع یگلوم چنگ زد و کاسه 
 یمورد شوخ نیو چه قدر که با هام در ا نهیاس عروس ببلب یخواست من رو تو یداشتم، چه قدر که دلش م

که به  ینیداشت جو رو از او حال غمگ یزود از ما گرفت. مامان سع یلیکرد اما عجل مهلت نداد و اون رو خ یم
باز خنده  یقیمتذکر شد که با گذشت دقا هیخودش گرفته بود خارج کنه و با خنده و لحن متعرضش به بابا و بق

 یچشمش رو با گوشه  یمحو قطره اشک گوشه  ی. مادرجون هم با زدن لبخنددیصورت ها دو یو نشاط تو
سرش خورده بود، گرفت و نگاه  یمعروف بود و دو تا، تا رو "دار شیر ینایمِ "رنگش که به  یشال بلند و مشک

 .کرد ربدیمن و ه یچشم ها یمهربونش رو حواله 

پر  یکرده بود به حلقه  یاشک یکه چشم هام رو کم یاز شاد یقه اتند و پر التهاب فوت کردم و با حل ینفس
نگاه کردم که اون هم حالش  ربدیبه لبخند باز شده بود، به ه تینها یانگشتم نگاه کردم. لب هام ب یبرق تو

نسبتاً  یِ شونیپ یعرق رو زیر یبارش و دونه ها کی قهیچند دق یاز حال من نداشت و سرخ شدن ها یدست کم
بود و  دهیفا یدر کنترلش داشت اما ب یآشکارش داشت. هر چند که سع جانیگواه حال مشوش و ه بلندش

چشم  یرو تو جشیهمچنان حال پر شور و مه نیزم یپارکت ها یمبل و ضرب گرفتن پاش رو یبا نشستن رو
 .زد یم

 یمون باز از خنده رنگ و لعاب گرفت، از فضا کیعمو محسن مجلسِ گرم و کوچ یها یو شوخ ییبذله گو با
 .سالن اِکو انداخته بود یتو یبابا و عمو مهد یقهقهه ها یدور شده بودند و صدا یکم ینامزد

 ی برهیو یکردم که صدا ینرم خشک م یبا دستمال میشسته شده رو که با کمک مامان شسته بود یها ظرف
 .سر خم کردم یتوجه ام رو جلب کرد. به سمت گوش زیم یو جا به جاشدن کمش رو یگوش

 ربدیکه از طرف ه یامیخوندن پ یام رو برا یانداختم و گوش زیم یبود، دستمال رو بالفاصله رو ربدیه ی شماره
رو باز  امیکرد پ یکه نشسته بود گردش م ییکه نگاهم سمت سالن و جا یبرداشتم. در حال زیم یبود از رو

 از طرفش "یدوست دارم"که  امیاون پ دنیکردم. با د

پاش رو  کینگاه کردم؛  ربدیو باز به ه دمیآروم و کنترل شده سر دادم. با ذوق لب گز یسرمست خنده ا بود
مرموزش که  یکرد و لبخند ها یمبل نگاهم م یدسته  یآرنجش رو کهیاش انداخته بود و با ت گهید یپا یرو

کردم که بعد از چک کردن  پیتا اشبر  یا وونهید عیسر یلی. در جواب خرهیباعث شده بودند من هم خنده ام بگ
 ونهیخودش رو باز م ،یجد یخاص و محو کردن خنده اش با حالت یبا ژست یاش و باال انداختن شونه ا یگوش

 یتو یو نگاهم باز به سمت حلقه  دمیکش یاز لذت نفس یو با حس قیاون ها قرار داد. عم یجمع و حرف ها
هم  یدندون هام رو جانیکرده بود که با ه دایبلند پ یتپش یمگیکرد، قلبم هول و با سراس دایدستم سوق پ
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به سالن و مجدداً به حلقه،  یو با نگاه دمیام کشرنگ و ساده دیسف یاون حلقه  یچفت شدند. دستم رو رو
ِ یوصف ناپذ یم. از شادو به لبم چسبوند دمیدستم رو سمت لب هام بردم و محکم اون حلقه رو بوس قلبم،  ر

و  یشدند و خنک یدلم آب م یبرف تو یکه مثل گوله ها یاز آرامش و خوشبخت یشناختم، حس یمسر از پا ن
هم گذاشتم از ته دل خدا رو شکر گفتم  یکردم. چشم رو یحس م یپر حرارت دلم رو به خوب شیکم شدن آت

 .رو آروم زمزمه کردم ییو دعا

طور مادرجون گذشته بود. بعد از جمع و جور کردن سالن  نیو هم یاز رفتن عمو محسن و عمه گل یساعت کی
سر  یها یراه رو به روم قرار گرفت. دکمه  ی ونهیاتاقم شدم که بابا م یراه دنیخواب یو کمک به مامان، برا

 یو کم تر کردن فاصله و توبه جلو  یشد، باز کرد و با برداشتن قدم یخواب آماده م یبرا ایدستش رو که گو
 ی هینگاه پر مهر و پدرانه اش رو هد یا هیچند ثان یفرق سرم زد، با مکث یرو یدست گرفتن صورتم بوسه ا

 .چشم هام کرد

و  یباش یطور نیهم شهیخواد هم یدلم م زم،یدختر عز دمیتو رو واقعاً خوشحال د شهیامشب برخالف هم-
 .لبات باشه یلبخند رو

از ذوق نگاهش کردم که با همون نگاه پر عطوفتش  ختهیو آم نیدهنم رو آروم فرو دادم و با نگاه شرمگ آب
 یا یامشب خام یعنی هیپسر عاقل و مستقل یلیمونه، اون خ یهم برام مثل سامان م ربدیکه ه یدونیم»گفت:

 «.که داشت یا بزهجر از حرفاش شوکه شدم و از اون همه  یسر هی دنیاز شن یحت دمیحرفاش ند یتو

خوشحال و ذوق زده بودم. آروم  ربدیلب هام رو گرفت، چه قدر که از اون نظر مثبت بابا درمورد ه یمحو لبخند
 .پلک زد حیمل یو با لبخند

کنار تون بود قطعاً حس و  یخوشحال نیا یکاش سامان هم امشب تو یفقط ا زمیدختر عز نیخوشبخت ش-
 نیبود البته خواستم بهش زنگ بزنم اما مامانت گفت باهاش حرف زده و مثل ا یحالش از من هم پر شور تر م

 .براتون خوشحال شده یکشه و کل یکه گفته کارش طول م

دونستم که مامان  یباره رنگ به رنگ شده بود، م کیکه  یسرم شد و صورت یپر درد تو یبابا ضربه ا یها حرف
 یلیدردناک که مثل س یقتیگفته و حق یزیچ نینفهمه به بابا همچ یزیکه سامان از اون فاصله چ نیا یفقط برا

خودم و اون حال  یکردم رو یم یکه سع یداشتم و در حال یشد. حال منقلب و متوحش یگوشم کوبونده م یتو
 :لب هام اومد آروم جواب دادم یکه به جون کندن رو ینا آرومم کنترل داشته باشم با لبخند

 .ممنون بابا جون-

 .تکون داد یخند سرلب با

 .وقته رید زمیبرو بخواب عز-

گرفتم. با ورود به اتاقم بالفاصله شالم رو از  شیسست در پ ییهم فشردم و راه اتاقم رو با قدم ها یرو لب
 یدادم. خودم رو رو یباز کردم و به موهام تاب یهوا و عصب یپرت کردم، گل سرم رو ب یسرم کندم و گوشه ا

دستم چشم  یتو یشد و به حلقه  رجام خا نهیاز س ی. آهدمیخودم کش یتخت انداختم و پتو رو تا نصفه رو
بابا  یلب هام داشتم اما حرف ها یرو دنشیسر شب رو با د قیخواست باز هم اون لبخندِ عم یدوختم دلم م
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فت و همون لحظه بود که مامان با سرم رژه وار حرکت گر  یباز تو الیو پکرم کرده بود. فکر و خ وسیمأ یبدجور
زدن به پشته  هیتخت جا به جا شدم و با باال دادن بالشتم و تک یکم رو هیدر قرار گرفت.  ی ونهیآروم م یتقه ا

 .بهم اندخت یتخت پاهام رو داخل شکمم جمع کردم. نگاه ی

 ؟یدیهنوز نخواب-

 .دیخز رونینا آرومم ب نهیآه مانند از س نفسم

 .کم فکرم مشغول بود هی-

 .تاب داد رهیدستگ یرو رو دستش

درست و درمون  نمیش یکه سامان برگرده م نیدونم اما نگران نباش هم یهاتو م یذهن مشغول نیا لیدل-
بخواب امشب  رینباش و االنم بگ یزینگران چ گهیکنم پس د یرو درستش م زیزنم، همه چ یباهاش حرف م

 .یراحت بخواب یتون یم

 .دیپر نییکالفه باال و پا یام با نفس نهیس

 .اوهوم، ممنونم از تون-

 .برد وارید یرو دیبود دستش رو با دراز کردن سمت کل ستادهیدر ا ی ونهیکه همچنان م یاون حرفم در حال با

 چراغو خاموش کنم؟-

 .آره، چراغ خوابم روشنه شهینم یاگه زحمت-

 .یدلم خوب بخواب زیعز ریشبت بخ-

 .ریبخ شب شما هم-

دل گرم کننده  یهم قرار داد. حرف ها یعقب گرد کرد و در رو رو رونیبا گفتن اون جمله از اتاق به سمت ب و
 .سر و سامون داده بود یو مغتوشم رو کم دهیمامان ذهن ژول ی

دستم  یتو یحلقه  ی رهیمامان خ یبعد از حرف ها ینسب یچراغ خواب نگاهم رو با آرامش مینور مال ونهیم
صورتم حرارت انداخته بود و با لذت تمام  یکه تو یجانیبار با ذوق و ه نیقبل ا ی قهیردم، برخالف چند دقک

ِ یزده بودم که پلک هام تصم جانیکردم. اون قدر ه ینگاهش م خواب  یب یرو نداشتند و حساب فتندهم ر  یرو م
تونه  ینم یا گهیکس د ربدیدونستم جز ه یام به صدا در اومد م یشده بودم. محو اون حلقه بودم که گوش

و  دمیصفحه کش یبرش داشتم. انگشتم رو رو عیسر یلیخ زیآرنج و خم شدن به سمت م یرو هیباشه و با تک
 .منتظر شدم که اون حرف بزنه

 عروس خانم؟ یسالم عشق بنده چه طوره خوب-

 .و لحن آروم و خوشحالش از قبل آروم ترم کرده بود و خط خنده ام رو پر رنگ تر از قبل صدا

 .تونم بخوابم یاصالً نم جانیاز ه ربدیه یوا-
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ً یدق- خواد  یزدن کردم دلم م تاریموقع شب هوس گ نیا یگنجم حت یمثل من اصالً تو پوست خودم نم قا
 .شه ینم دنیخواب نایاومدم خونه مامان ا یکنم ول هیتخل یجور هی جانمویه

به خودش  تیکه رنگ جد یو لحن یا هیچند ثان ینثارش کردم که بعد از تعلل یا وونهیسرمست، د یخنده ا با
 :گرفته بود صدام زد

 سوگند؟-

 جانم؟-

 :آروم گفت یمردد بودن و فوت کردن نفس یاز کم بعد

 خب؟ یگم عمل کم یکه م یزیبه چ دیبا ،یبهم بد یقول هی دیقبلش با یخوام ول یازت م یزیچ هی-

 .شدند دهیهم تن یپرسشگرانه تو یهام با حالت ابرو

 ؟یچه قول-

 .صداش کردم که نفس تندش گوشم رو پر کرد دم،یشن ینم یگوش یتو ییصدا یا قهیدق یبرا

 گم؟ یم یکه چ یمتوجه هست ،ینکن یقول بده... قول بده که اگه سامان اومد سراغم تو دخالت-

 :دمیدلم جا گرفته بود پرس یکه تو یا ینگران با

 ه؟یم... منظورت چ-

ً م یرو م نینشون بده و ا یدونم سامان ممکنه چه واکنش یهنوز هم نم ینگران نشو ول-  ادیدونم که حتما
 .سراغم

 :گوشم گفت یتو دیادامه شمرده شمرده و با تأک در

 .وجه دخالت نکن چیکه افتاد تو به ه یهر اتفاق ،یخوام هر اتفاق یپس ازت م-

 :دمیو با دلهره پرس جیجام جا به جا شدم، گ یتو یکم

 بشه؟ یچ فتهیب یمگه قراره چه اتفاق یترسون یمنو م یدار ربدیه ؟یگ یم یمعلوم هست چ-

 :گفت میمال یداشت آرومم کنه با لحن یکه سع یحال در

 .یریما قرار بگ نیخوام ب ینم یدخالت نکن یذره ا یکه حتگفتم که نگران نشو اما مرگ من قول بده  یچیه-

 .نشه میکن یواقعاً اون جور که ما فکر م دیشا هیچ گهیپس د زنهیمامان باهاش حرف م یاما تو که گفت-

 :و مصمم گفت سمج

 .قول بده-

 .و دل نگرون لب هام رو تکون دادم مردد
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 ...اما-

 .گم یم یجد نویزنم ا یباهات حرف نم گهید یاگه به حرفم گوش نکن-

 .دمیکش یپوف کالفه

 .دمیخب ق... قول م یلیخ-

 .برات نداشتم یارزش چیه یعنی یبزن رشیسوگند قسمت دادم اگه ز نیبب-

 :گفتم شیو با تشو دمیام کش یشونیپ یاز اندازه ام رو شیب یِ با کالفگ یدست

خواستم  یکم م هیدلهره به جونم ننداز تازه  یجور نیخواد بشه ا یم یفهمم مگه چ یبابا خب آخه نم یا-
 .خوشحال باشم

بخواب فردا کالس  ریمن، حاال هم آروم بگ زیفکرش رو نکن عز گهیمجبور بودم اما د یخوام ول یبازم معذرت م-
 .عشقم یخواب نمون یدار

 .جمع و جور کردم یرو کم زونمیآو یو لوچه  لب

 .یکه زد ییحرفا نیمخصوصاً با ا برهیگفتم که خوابم نم یاما چه طور-

 .اسمم رو صدا زد معترض

 ؟یتو به من اعتماد ندار یعنیبهت گفتم  یاِ سوگند! چ-

 ...چرا اما-

 .رهیگ یکم کم خوابت م یجور نیفکر کن ا فتهیکه قراره ب یقشنگ یخب پس آروم چشمات رو ببند و به اتفاقا-

 .از کردلب هام رو ب نانشیاز لحن پر اطم میمال یلبخند

 .ریچشم، شب بخ-

 .ریبوستم عمر دلم شبت بخ یبال، م یب-

بخورم و به زور تعادلم رو حفظ کردم.  نیبود زم کیهم نزد یکشنده پله ها رو باال رفتم که دو بار یاسترس با
رو داخل قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم. نگاه سراسر مضطربم حول خونه دوران کرد اما  دیدستپاچه کل

ً و نس یاوج گرفته از دلواپس یبا صدا یخونه نبود چند بار یار کسانگ رو  ستیخونه ن یکس یلروزنم جمله  بتا
دوشم راه  یاوردن کوله ام از رو نییجا دادم و با پا یجا کفش ی. کفش هام رو تودمینشن یتکرار کردم اما جواب

 یحوصله  یرفت و حت ینم یکار چیگرفتم. اون قدر کالفه و نگران بودم که دست و دلم به ه شیاتاقم رو پ
تخت  یشدن ولو شد و خودم هم رو دهیبا کش نیزم ی. کوله ام روداشتمعوض کردن لباس هام رو هم ن

ه بهم ک ییها کیکه شده بود و تبر ییاون دو روز از شدت تلفن ها یام که تو یزنگ گوش ینشستم. با صدا
دراز کردم و کوله ام رو چنگ زدم. رخساره بود و  نیزم یام کرده بود، دستم رو رو یعاص یگفته شده بود حساب

 .جواب دادم عیسر
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 ؟یالو سوگند-

 جانم رخساره؟-

 .خوب نبود نگران شدم یلیصدات خ نیزد یکه حرف م شیساعت پ میشد سامان اومد؟ ن یخونه چ یرفت-

 :جواب دادم یحوصلگ یدست، با ب یزدم و با انداختن وزنم رو هیتخت تک یملحفه  یدستم رو رو کف

اما مامان گفت که برگشته تهران و ازش خواسته بره مطب که باهاش حرف بزنه  ستین یاالن اومدم خونه کس-
 .دلواپسم یلیاوف رخساره خ ستیهنوز مطب هم نرفته خونه هم که ن یول

 .کنه یآرزو آرومش م ییشه مطمئن باش زندا ینم یزیکم آروم باش ان شالله که چ هی-

 .دمیمحکم و مغموم کش یپوف

کنن از  یم یفضول یکل کیکه به بهونه تبر هیراه و بق یراه و ب یطرف تلفنا کیهمه استرس  نیدونم، ا ینم-
 .کردن یسؤال و جواب اظهار خوشحال یبار بهم زنگ زدن و با کل نیهم چند دهیساناز و سپ یحت گه،یطرف د

 .کرد یکه زدم خنده ا یحرف با

 .کنن یباش بزار کنجکاو الیخ ینده ب تیاهم یلیخ یها ول ووننید-

 .کار و کردم نیتا االن که هم-

 .نشده که یزیخورده آروم باش، چ هیفقط -

 یداشت آرومم کنه اما خب واقعاً نم یزنگ زد و سع یهم چند بار ربدیمضطربم ه یلیشه خ یتونم نم ینم-
و  ری. دلم داره مثل سرونیاز کالس زدم ب یو با چه حال یبرگشته چه طور دمیفهم یشه وقت یشه، باورت نم

 .خوره شده تو تموم جونم یجوشه و نگران یسرکه م

 :تمام گفتم یحوصلگ یآروم روش حرکت دادم و در ادامه با ب میشونیماساژ دادن پ یرو برا دستم

 .میشه بعداً حرف بزن یحوصله ام م یحرف بزنم ب یلیتونم خ یببخش رخساره االن نم-

 .زنگ بزن یخبرم نزار تونست یکنم باشه فقط ب یاوهوم درکت م-

- ً  .باشه، فعال

دست هام  دم،یهمون حالت نشسته و قفل کردن زانو هام لبه تخت، روش دراز کش یرو قطع کردم و تو یگوش
بهم  یهم گذاشتم که با صدا یچشم رو یلحظه ا یا. بر دمیکش قیعم یرو در عرض شونه قرار دادم و نفس

فرو دادم. نفس هول  بپاشدم و نشستم. آب دهنم رو با اضطرا خیشدن در سالن مثل برق گرفته ها س دهیکوب
که  یدندون فشردم و در حال ریاومد. لبم رو ز یم رونیو دستپاچه ام به شمارش افتاده بود و صدا دار از گلوم ب

دادم از  یبه خودم جرأت نم یدادم به در اتاق چشم دوختم. حت یدست محکم فشار م یتخت رو تو یلبه ها
که  نیگذشتند تا ا زیپر استرس و رعب انگ یی. لحظه هاهیک نمیجام بلند بشم و به سمت در قدم بردارم و بب

 بتیاتاق باز شد و ه بعد در یمحکم از پشت در اتاق لرزش به جون و تنم انداخت. لحظه ا ییقدم ها یصدا
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و برق گرفته  بیو نگاه عج یآب ی. چشم هاستادمیاز جام بلند شدم و ا عیدر قرار گرفت. سر ی ونهیسامان م
 بیکم برام عج هیو  دمید یصورتش نم یتو یا یناراحت ایو  تیاون لحظه عصبان یشده بود. تو رهیاش روم خ

آب داده بودم. دستپاچه سالم کردم که بعد از  یبند رو اون جور یدونست و من الک ینم یزیهم چ دیبود شا
قابل فهمش به سمتم قدم برداشت. نا خواسته به عقب قدم برداشتم  ریمرموز و غ ینگاه کردن ها یا قهیدق

هول کرده بودم،  یبود سقوط کنم. حساب کیلحظه تعادلم رو از دست دادم و نزد هیکه به تخت برخورد کردم و 
 :دمیمسخره و پر استرس پرس یگفته باشم با لبخند یزیکه چ نیا یراب باز آب دهنم رو فرو دادم و برابا اضط

 ؟یبرگشت ی... کیس... سالم، ک-

 یچشم ها دم،یپر برق دستم رس یکرده بود، ردش رو دنبال کردم و به حلقه  دایسوق پ نییرو به پا نگاهش
در پنهون کردنش داشتم.  یاون حلقه بود که با مشت کردن دستم سع خیحس و صورت رنگ باخته اش م یب

 یناباورش م یچهره  واز خطوط خشمِ کنار چشمش  گهینگاهش کردم، حاال د دهیترس ییدلواپس و با چشم ها
 .دونه یکه ماجرا رو م دیشد فهم

 یشونیپ یرو شونِ یپر یموها اش فرو داد، یبلند و غدد یناباور از گلو یدهنش رو سخت و صدا دار با لبخند آب
سراسر تلخ و پر هالهل  یداد و لبخند یتر جلوه م زیمتالطم و شوکه اش رو آشفته تر و رعب انگ یاش چهره 

و مشت شده اش که  یستخونا یبرداشته اش رو گرفت. نگاهم سمت دست ها نیرنگ و چ دیسف یلب ها
که به  نیشد. چشم هام رو بستم و هم دهیکش برجسته شده بود، یسبز رنگش از شدت فشار، حساب یرگ ها

تعادل سمت تخت پرتاب  یاز صورتم نواخته شده بود ب یکه طرف یا یلیخودم جرأت حرف زدن دادم از شدت س
 .شدم

مقدمه صورتم  یکه ب ییتخت رو محکم چنگ زدم و اشک ها یرو یکه کرده بود ملحفه  یاز کار ریو متح شوک
 یکه مثل مواد یا یلیآتشفشان فوران کرده بود و س هیباره سر تا پاش رو گرفته بود، مثل  کیرو گرفتند. خشم 

 ییسرخ شده بود و صداش رگه ها شداغ کرده بود. از شدت خشم چهره ا تینها یمذاب و سوزنده صورتم رو ب
خشم لب باز  ای از بغضه دمیلرزون که اون لحظه نفهم یبه خودش گرفته بود. با همون صدا گنیلرزون و خشم
 «.بلند شو، ُب... بلندشو گفتم بلندش»منقبض شده اش و حرکت دستش رو به باال گفت: یکرد و با چونه 

 یاشک و با لرزش یوقفه  یب زشیصورتم گذاشته بودم با ر یخورده  یلیطرف س یکه دستم رو رو یحال در
هم  یو لرزونم مقابلش قرار گرفت باز با رو دهیکه تن ترس نیتخت بلند شدم. هم یبه جثه ام از رو فیخف

و پر انزجارش  یوفانط یچشم ها یکه از تو یتنفر و خشم یگذاشتم چشم هاش و جمع کردن لب هاش از رو
هم فشرده کرد اما به  یکه قلبم رو تو یپر درد یِ لیصورتم خوابوند؛ س ی گهیطرفِ د یا یلیس دیکش یزبونه م

 یحت ختمیر یاشک م یبهار یصورت و مثل ابر یسر جام خوردم. به پنها زیر ینبود و فقط تکون یشدت قبل
شده  کهیت کهیت میآدم زندگ نیتر زیو نگاه پر تنفر عز یمتیتونستم بهش نگاه کنم؛ قلبم از اون همه نامال ینم

زنده شدن  یبرا یدیکرده کرده بود و ام یزیشده خون ر یمرگ مغز یضیبود و احساس خواهرانه ام مثل مر
و چشمم با چشم  رمیخواست بم یپر تنفر سامان دلم م یدوباره اش نداشتم. اون لحظه از خجالت و نگاه ها

تونستم به چشم  یکرد. نم ینم یعطوفتش کرده بود، تالق نیگزیبرادرم که حاال تنفر رو جا نهدو هیمهربون  یها
 .کار ممکن برام بود نیسخت تر نیم و انگاه کن دندید یکار م انتیخ هیکه من رو به عنوان  ییها
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لرزون شده  یکه صداش حساب یانداخت. در حال فمیبه تن نح یکوبنده اش رعشه ا یو صدا نیخشمگ نگاه
 نیتونست ی.... چه طوریچه... چه طور»ناباور گفت: یو ناراحت تیشده از عصبان ختهیآم یو لحن دهیبر دهیبود بر

 «؟یلعنت ینگفت همگ ستین نتونیب یچیه ،یچیه یگفت ،یهان؟ س... سوگند تو... تو خودت گفت

 یبه بعد بغض چاشن ییجا هیکردم. از  یخون رو به وضوح حس م یکه شور یطور دمیدندون کش ریلب ز محکم
 :دست هاش، لب زد جیبا تکون دادن سرش و حرکت گ نیلحن دلخور و دردناکش شد، متأثر و غمگ

 یکرد؟ تو خودت... خودت گفت یهمه در حقم نامرد نیکه ا یکار کرد یچ قمیب... با تنها رِف ،یکار کرد یچ-
 یاگه فکر ی... گفتیگفت دمیاتاقش پرس یتو یوقت یعروس یهَ... همون شب تو ستینبوده و ن نتونیب یچیه

 ؟ینگفت میبخش ینم چیراجع بت بکنم ه

 قهیشق یکه رگ ها یداد مانندش طور یمحکم زدم که صدا یصدا و پر دردم فقط پلک یب یسکوت و اشک ها با
شد و با اون حالت متورمشون که نشون از شدت  یم دهیگردنش کوب یمحکم به جداره  یو گردنش مثل شالق
 :دیخشمش داشت، غر

 ؟یچه طور ،یقدر پست باش نیا یتونست یچه طور-

کرد بغضش  یم یکه سع یهم گذاشتم. در حال یرو یهم جمع کردم و پلک پر درد یشونه هام رو تو دهیترس
چشم  یکه تو یاشک یدندون فشردن لبش و حلقه  ریگلوش شده بود، فرو بده با ز ریگ بانیرو که بدجور گر

کنه سخت و پر غم  یریوگاون اشک ها و غرور مردونه اش جل زشیکرد از ر یم یگرفته بود و سع دنیهاش لغز
 :لب زد

کارو باهام  نیچرا ا ؟یذره به من فکر نکرد هیچرا، چرا  یسوگند تو... تو جون من بود ،یمن بود زیتو.... تو عز-
 ؟یفهم ی... میدلم بود م زیداداش من بود عز یاعتمادمو باهاش زد ی شهیکه ر یتبر نیا یکرد

که  نشیصورت گلگون و به خشم نشسته اش با همون لحن غمگ یتو یدست دنیهم فشرد و با کش یرو لب
 .کشوند نگاهم کرد و سرزنش یبه قلبم م شیآت

اسمش قسم  یکه رو یبا کس قمیاونم... اونم با تنها رف ؟یچه جور نیهمه منو احمق فرض کرد نیا یچه جور-
 ...خوردم، ق... قسم یم

بدنم  یمنشئز کننده نسبت به خودم، وجود و سلول ها یقدر که اون لحظه از خودم بدم اومده بود و حس چه
ً یکه با درد و سوز عم یرو پر کرده بود و قلب و  یدر طول اتاق با سرگردون یا قهیچند دق ی. برادیکش یم ریت قا

 شهیممکنه موهاش رو از ر کردملحظه حس  هیکه  دیموهاش کش یمحکم تو یحال متوحشش قدم گرفت، چنگ
 :خشم زمزمه کرد . با حرص وارهیدر ب

 !ن؟یکار کرد یبا من، چ نیکار کرد یخدا لعنتتون کنه چ-

که باعث اون حالش شده بودم مدام  نی. از ادمیلرز یبه خودم م زدیکه م یقفل زده شده بود و با هر داد زبونم
هابم شده باعث گز گز و سوختن صورت پر الت نمیصدا و غمگ یب یها هیفرستادم. گر یدلم خودم رو لعنت م یتو

گلوم رو گرفته بود.  ی ونهیبزرگ م یابرام سخت شده بود و بغض هم مثل لقمه  یحساب دنیبودند و نفس کش
گداخته شده اش شکسته شد و باز به  یباره و چهره  کیو عذاب آور که با پرخاش  یا قهیچند دق یسکوت
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 یشده بود، با چشم ها وونهید یابشد. حس زیصورتم ت یسمتم اومد، چنگش دور بازوم قفل شد و با خشم تو
 «.بگو حرف بزن سکوت نکن حرف بزن»دو رگه و پر حرص گفت: ییمحکم با صدا ییخونش و تکون ها یکاسه 

چشم هام  یبودمش و حساب دهیند یکه قاصر بود از حرف زدن. تا حاال اون جور یبه هق هق افتاده بودم و زبون
 یو با تکون دییهم سا یناله مانندم دندون رو یبود. با مواجه شدنش با اون سکوت و هق هق ها دهیازش ترس

خب پس  یلیخ»تندش گفت: یاپر غضب و نفس زدن ه یتخت پرت کرد و با لحن یپر خشم بهم، من رو رو
 یکار نیا یواسه  یلیدل هیپرسم، از اون کثافت... حتماً  یشرف م یپرسم، آره از اون آدم پست و ب یاز اون م

 «.داره نیکه باهام کرد

 یهمراه با اون هق هق خارج م نهیتخت نگاهش کردم، نفس هام تند تر از س یرو یزده با افتادگ وحشت
 دنیرفت، اون قدر شدت کوب رونیمحکمش بهم از اتاق ب دنیشدند. با خشم تمام به سمت در رفت و با کوب

 ییو اشک ها دمیصورتم کش یرو دهیترس ی. دستم رو با حالتدیحس کردم اتاق لرز یلحظه ا یبود که برا ادیدر ز
 یجلوش رو م دیرفتنش رو نگاه کرده بودم اما با ریسوزوندند پس زدم، نا باور و متح یم یکه صورتم رو حساب

 ...گرفتم

بند کفش هام رو هم  یزدم و حت رونیاز خونه ب یچه طور دمیو مضطرب بودم که اصالً نفهم دهیقدر ترس اون
 یبه راه افتادم. م کیگرفتم و به سمت بوت نیماش عیسر یلیخ ابونینبسته بودم. با رسوندن خودم سر خ

 نیست و لرزون کف ماش یپاها اکه بره اون جاست. ب ییجا نیو سامان هم قطعاً اول کهیبوت ربدیدونستم که ه
وحشت زده که  ییمرتعش و نگاه ها یرنگ قرار داشت با استرس ضربه گرفتم و با چونه ا یمشک یریرو که حص

بودم که با  یدر بود و هر لحظه آماده  ی رهیدستگ یزدم. دستم رو یم دیرو د ابونیزدند خ یاز ترس دو دو م
 .بپرم رونیب نیاز ماش کیبه بوت دنیرس

فشارم رو گواه بودند،  یسرد که افتادگ یعرق زیر یدونه هالب با نشستن  ریکرده بود و ز خی یهام حساب دست
و سرکه  ریکرده بودم و دلم مثل س یقالب ته یافتاده باشه حساب یکه اتفاق بد نیکردم. از ا یرو زمزمه م یذکر

بردم  فمیک یام تو یدر اوردن گوش یرو برا دستمزدم و با اون فکر  یبه مامان زنگ م دیبود. با دنیدر حال جوش
تلفنم رو  یاومده بودم که حت رونیاما انگار که فراموش کرده بودم برش دارم چرا که اون قدر با عجله از خونه ب

دهنم رو مضطرب فرو دادم. از راننده که از اون رفتار هول و نگران من تعجب  زیهم بر نداشته بودم. بزاق ناچ
گوشه  ییباال داد و با انداختن انحنا ییکنه. ابرو شتریب کرد خواستم که سرعتش رو ینگاهم م بیعج وکرده بود 

 یو ط کیبه بوت دنیکرد. تا رس ادیگفت و سرعتش رو ز یبود بله ا ییرنگش که از سر کنجکاو رهیت یلب ها ی
ِ یکردن اون مس نامنظم  یکه باعث تپش ها وشمش یگفت صد بار مردم و زنده شدم و حال شهیم زیدلهره انگ ر

 .تابم شده بود یو تند قلب ب

شلوغ  یفضا ونِ یکردنش م دایپولم که پ فیرو از داخل ک یشدم. هول و دستپاچه اسکناس ادهیپ کیبوت یجلو
آخر  ی قهیو به سمت راننده گرفتم. اسکناس رو ازم گرفت و دق دمیکش رونیکالفه ام کرده بود ب یکوله ام کم

 :دیاش رو به زبون اورد و پرس یو کنجکاو وردیطاقت ن

 اد؟یاز دست من بر م یشده خانم کمک یزیچ-
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کوله  یو به زبون اوردن تشکر یمنف یلب هام رو گرفت و با تکون دادن سرم به نشونه  زیاضطراب انگ یلبخند
و سرسره مانند شده بود  زیکه به خاطر برف و سرما ل ینیزم یمحکم رو ییدوشم انداختم. با قدم ها یام رو رو

 .رفتم کیرو و بوت ادهیبه سمت پ

باز دم  یگرفته بود، هوا دنیغلظت گرفته، لرز یِ پارک شده بود. چونه ام از استرس کیبوت یسامان جلو نیماش
بود تا نصفه  ییو جلو یا شهیکه محافظ درب ش کیبوت یو فلز ییو بخار گرفته ام رو فوت کردم. درب کشو

 یجون تر از قبل شده بود و ترس یوارد بشه. پاهام ب یخواستن کس یشده بود و معلوم بود که نم دهیکش نییپا
از خدا خواستم که اتفاق  زیلب و التماس آم ریجونم افتاده بود. چشم بستم و قبل از ورود ز یکه مثل خوره تو

اومد و سراسر سکوت بود؛  ینم ییشدم. صدا کیهم نذر کردم. با دوال شدن وارد بوت یباشه و کل فتادهین یبد
 .گلوم رسوند خیب یرو در قالب بغض یکه نگران بیعج یسکوت

رووبه رو  یبد یخواست با صحنه  یخوندم، دلم نم ییکشنده پر کرد و باز دعا یلحظه سر تا پام رو ترس در
اول رو  یبه سمت پله ها قدم برداشتم. چهار پنج پله  نیبشم و سخت آب دهن فرو فرستادم. آروم و پاورچ

مانند اتصال داشتند گذاشتم و  یا شهیش یکه به پله ها یفلز ینرده ها یصدا باال رفتم. دستم رو رو ینرم و ب
سرم رژه گرفت؛ بهش قول داده بودم و قسم خورده بودم  یتو ربدیبه ه شمیهمون لحظه بود که قول دو روز پ

 ینفس یصدا دنیال رفتم که با شنرو با یبعد یتفاوت باشم. پله  یتونستم ب یدعواشون نباشم اما نم نیکه ماب
 .ستادمیسر جام ا یبلند

پله ها  یانحنا ونیرنگ که م ینقره ا لیو است ضیپشت ستون عر ستادنیو با ا دمیدهنم رو دومرتبه بلع آب
ثابت شد؛ با سر و  ربدیه یام روهزد رونیاز حدقه ب یزدم. نگاه وحشت زده و چشم ها دیقرار داشت باال رو د

 نیزم یکه رو یکه داده بود و در همون حالیت واریسرش رو با باال گرفتن به د یخون یآشفته و لب و دماغ یوضع
گذاشته  ن،یزم یتا خورده و عمودش رو یزانو یکه رو یدراز کرده بود و دست نیزم یپاش رو رو هینشسته بود 

زانو، نشسته  یو گذاشتن آرنجش رو توهاش یبود. رو به روش هم سامان با فرو کردن و ثابت موندن چنگش تو
نداشت البته معلوم بود که فقط سامان اون رو کتک زده. قبل از  ربدیاز ه یبود و سر و وضع اون هم دست کم

 دنیدهنم گذاشتم؛ قلبم از د یرو متوجه حضورم کنه دستم رو جلو ربدیکه ممکن بود سامان و ه ینیه دنیکش
ام رو  لهپر درد و گس که صورتم رو گرفتند. کو ییزده بود و اشک ها خی باره کیاون وضع و حالش  یتو ربدیه
 یکه صدا یهم فشردم طور یکه هق هقم رو خفه کنم دندون هام رو محکم رو نیا یبغلم چنگ زدم و برا یتو

 .هم گوشم رو با وضوح پر کرد یرو دنشونییسا

 ربدیآروم ه یشد و پلک زدن ها یکه پرش گرفته بود خارج م یا ی نهیتند سامان پشت هم از س یها نفس
گرفتند. سامان همچنان تندخو و کالفه نفس فوت  یراه م یشتریاشک هام با سرعت ب دنشیکه هر لحظه با د

که از  یو اصوات دیکوب واریمحکم به د یهم مشت یسکوت با جمع کردن انگشت هاش تو یکرد و بعد از کم یم
زد و آب  یپلک خمار و پر درد ربدیتندش خارج شد. ه یفت از دهنش همراه با نفس هاگر  یخشمش نشأت م

 یکامل داشتم و با جا دیباال د ینسبتاً کم به فضا یو فضا یدهنش رو آروم فرو داد. با وجود اون ستون فلز
 .پنهون کرده بودم دشونیخودم رو از د ضیپشت اون ستون عر یریگ

چشم دوخته بود اون سکوت  ربدیو پر افسوس به ه زیکه نفرت انگ یخش دار و مرتعش سامان در حال یصدا
 .دیهم کوب یتلخ و عذاب اور رو تو
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 چند وقته؟-

شده بود  دهیکه خون اطرافش خشک و ماس یدهن یتلخ و گزنده زبون تو یزد و با لبخند یپلک محکم ربدیه
 :دیرمق پرس یب ییچرخوند و با صدا

 ...بدم داداش من، سامان من حیواست توض یذار یچند وقته؟ چرا نم یچ-

 .سامان نصفه موند یبلند و کوبنده  یبا صدا حرفش

 ؟ی... ف... فقط... فقط بگو چند وقته لعنتیکثافت هیخفه شو به من نگو داداش نگو چون... چون تو -

گره شده  ییانداخت ادامه داد و با مشت ها یبه جونم م شیآت نشیغمگ یکه ترانه  ییو صدا یعجز و ناتوان با
 .هم گذاشت یو پلک رو دیکوب نیزم یرو

 ...یرفاقتو باهاش کرد یکه ادعا یچند وقته با خواهر کس-

ِ یحرفش رو خورد. سرش رو ضربه مانند به د نیسنگ ینفس با  .زد یپشت سر م وار

 چند وقته؟ ن،یچند وقته منو احمق فرض کرد-

صدا سر  یصورت ب یتلخ که پشت هم به پهنا ییخودم جمع شده بودم و اشک ها یده توپله ها ماتم ز  یرو
زد.  یچنگ م نهیس یبغض آلود سامان که قلب پر دردم رو از تو یسکوت کرده بود و صدا ربدیخوردند. ه یم

... تو»و با همون بغض و حرکت سرش با تأثر، گفت: دیاش کوب نهیس یدستش رو با به سمت خودش گرفتن رو
 یکه حاضر بودم جونمم واست بدم، چه طور یاونم با من یچه طور تونست ربد،یه قم،یرف یتو داداش من بود

 «؟یچه طور یریجونمو بگ یتونست

 یشد و چهره  یکه هر لحظه از قبل آشفته تر م یبا حالت ربدیزد و ه یپر خون حرف م یدردناک و با دل سامان
محکم فقط گوش  یبا پلک زدن ها ریهم مچاله شده بود سر به ز یاش سرخ و تو یمتأترش که از شدت ناراحت

چراکه حال  دادمیحق م بهشبراش سخت و دردناکه که  یلیاون حرف ها خ دنیکرد. معلوم بود که شن یم
لخت و  یموها نیپنجه اش رو محکم از ب ربد،یاز حال اون نداشت. با سکوت ادامه دار ه یخودمم دسِت کم

 .تر کرد نیتلخ رو تلخ تر و غمگ یلرزون و پر ِشکوه اش فضا یعبور داد و صدابورش 

نابودم  یکرد کسانمیبا خاک  یکار کرد یدونستم اما تو چ یمن... من باورت داشتم تو رو مثل داداش خودم م-
 سوزونه؟ یقلبم رو داره م یاز همه چ شتریب یدونی... میدیرفاقتمون به گند کش ،یکرد

ادامه دادن حرفش سخت از هم باز  یکرد و لب هاش برا نییاش رو باال و پا نهیآه مانند و ملولش، س نفس
 .شدند

قلبم تا  دیبرام هضمش آسون تر بود، شا یگفت یبهم م یاگه... اگه قبل از اون شب عروس دیش... شا... شا-
پ.... پشت سرم  ن،یر اوردد یپشت سرم باز ن،یداد بمیسوخت اما فر یگرفت و نم ینم شیحد آت نیا

داشتم، سو... سوگند...  ادبهت اعتم شتریکه از چشمام ب یام، پشت سر من یبه احمق بودنم، به سادگ دن،یخند
 نیذاشتم ع یاگه تو خونه با هم تنهاتون م یداشتم که حت نانیاونو سپردمش دست تو، اون قدر بهت اطم

کن  یواسش برادر یکرد یمن برادر یکه واسه  ینبود، گفتم مراقبش باش، گ... گفتم همون جور الممیخ



 

 
1154 

 یتو انتِ یخ شیبود انداختم تو آت امیکه تمام دن هرمودونه خوا هیراحت و با دست خودم  الیکنارش باش، با خ
 رهیقاحت تمام تو چشام خاما با و دمیاز تون پرس دیمج یانصاف من که همون شب عروس ینامرد آخه... آخه ب

 !ستین نتونیب یچیه نیگفت یو در اوج پست نیشد

 یاشک رو یو با فشردن محکم چشم هام بهم قطره ها زدمیسرم چنگ م یهر حرف سامان دست هام رو رو با
اون قدر بهت اعتماد »تلخ گفت: یشنخندیو با ن دیصورتش کش ی. دستش رو تودیچک یمقنعه و مانتوم م

کردم و لعنت  نیفرخودمو سرزنش کردم، خودمو ن یکه بهتون زده بودم کل ییداشتم که اون شب بعد از حرفا
به من  یضربه ا نیتونه همچن یگفتم اون داداش منه مگه م یفرستادم که چرا بهت شک کردم... با خودم م

اشو همه جا برام ثابت  یکه مردونگ یربدیچپ نگاه کنه اونم هکه دستش دادم  یتونه به امانت یبزنه مگه م
 ...چش نداشت قشیشرف نبود، به ناموس رف یشناختم ب یکه من م یربدیکرده، ه

سامان مثل  یشد. حرف ها یم دهیصورتم کوب یدندون هام فشردم و اشک مثل شالق رو نیرو محکم ب لبم
دندون هاش رو با همون  ربدیگر گرفته بودم. ه یزشش حسابشد و از سو یم دهیقلبم پاش یسوزنده رو یدیاس

گرفت. نگاه غم گرفته  الو آب دهنش رو ذره ذره فرو داد و آروم سر با دیلبش کش یاش محکم رو یریسر به ز
هم جمع  یصورتش تو یکه از درد و کوفتگ نیزم یو متأثرش رو، رو به سامان سوق داد و با جا به جا شدن رو

 .و مچاله شده بود لب باز کرد

 یفقط، فقط سوگند از احساس میبگ مینبود که بخوا یزیچون... چون اون موقع واقعاً چ یکن یاشتباه م یدار-
تونه تو رو ناراحت کنه  یگفت نم ،یلیکرد خ یازم دور یلیخ رهیتقص یکه بهش داشتم مطلع بود، اون... اون ب

 ...اما من

 .فرستاد نییباره از گلو پا کیو آب دهنش رو صدا دار و  دیکش یو سخت قیعم نفس

 یچشم م یکه دستم داده بود یبه امانت دیمن ممنوعه بود، امانت بود، نبا یعشق برا نیعاشق شدم... آره ا-
کنم به جون خودت قسم  یبراش برادر یگفت یکه صبحش چهلم آقاجون بود وقت یدوختم... همون شب، شب

بود اما عهد که  دهیبود بدم لرز دهیبا خودم عهد کردم... آره دلم لرز یزن یکه ازش حرف م یبه همون رفاقت
 دیبه قلب سرکشم زورم نرس د،یکنم اما نشد... زورم به خودم نرس رونشیبشه، از سرم ب یکه تو بخوا یهرچ

کَسم قسم که تمام  نیتر زیاما بازم نشد، به جون خودت به جون عز رمیکنم فاصله بگ یخواستم ازش دور یحت
 هیخودمو تو چشات مثل  رم؟یهر روز تو چشات نگاه کنم و نم مآسون بود برا یخودمو کردم، ف.. فکرد یسع

 بیداغون شدم، قصدم فر امیبه ولله قسم که هر بار داغون شدم، تا تونستم با خودم کنار ب دمید یم انتکاریخ
 .گم یشه، سامان باور کن بهت دروغ نم تیاستم سوگند اذخو ینم یخواستم بگم اما از طرف یدادنت نبود م

برنده بعد از اون همه  زیت ییکه لرزش گرفته بود و صدا یشد و با چونه ا دهییهم سا یسامان رو یها دندون
 .رو نا تمام گذاشت ربدیگوش دادن، حرف ه

 ...نا یآدم پست و ب هی ،یشرف یآدم ب هیکنم تو  یباورت نم-

 یتا تو دمیتر خز نییپله پا یباره از جاش بلند شد. رو کیداد و  رونیرو با نفس تند و پر خشمش ب حرفش
 .دستش رو محکم گرفت و مانع از حرکتش شد ربدیاز کنارش برداشت ه یکه قدم نینباشم. هم دشید

 .نکن که اصالً تحملشو ندارم یجور نینرو تو رو خدا، با من ا یجور نیسامان بهم گوش کن داداشم ا-



 

 
1155 

 :دیکه به سمتش برگرده غر نیپر خشم و بدون ا سامان

 .دستو بکش-

 .کنم یولت نم یتا بهم گوش نکن-

 :دیو پر خط و نشون غر زیآم دیجواب تهد در

 !کنم یحرفم و تکرار نم گهید ربدیه-

 .رحم نباش یکنم ب یبهم گوش کن التماست م-

 یسفت و سخت شده بود و اصالً نم یحساب ربدیه یسامان اون لحظه در برابر التماس و خواهش ها قلب
 دنیچیآروم و محتاط و با پ ربدیکه ه دیکش ینفس پر خشم ربد،یخواست بهش گوش کنه و با سماجت ه

کنه تا  وشخواست که گ یصورتش از جاش بلند شد. همچنان با خواهش و تمنا از سامان م یحالت درد تو
کالفه شده بود با در رفتن از کوره  ربدیه یاز اصرار و پافشار یبده. سامان که حساب حیرو براش توض زیهمه چ

 :هلش داد و مغضوب باز غرش کرد واریبه خشم نشسته و سرخش به سمت د یو چرخوندن چشم ها

 !؟یکه در حقم کرد یایاز بد ،یات بگ یاز نامرد یخوا یرو م یگوش کنم هان چ یخوا یرو م یچ گهید-

خودم جمع و مچاله تر از قبل شدم. هر  یپله ها تو یگرفت و تو یشتریام شدت ب هیسامان گر دادیداد و ب با
اون اتفاقات من بودم  یشد چرا که باعث همه  یلحظه سرزنش و لعنت فرستادن ها به خودم پر رنگ تر م

 ...من

با دست گرفتن به نرده ها آروم از جام بلند شدم. سامان پشت به و  دیو با ترد دمیهام رو داخل دهنم کش لب
دست هاش گرفته بود. نگاه  یچسبونده بودش، تو واریکه به د یرو در حال ربدیه ی قهیبود و  ستادهیمن ا

 یهم در حال یگرفتن و گذاشتن چشم هاش رو ریترسونم گذر کرد و با سر به ز یاز چهره  یالحظه یبرا ربدیه
خطاب بهم  دیمعنا دار و متذکر و با تکرار و تأک یاش راه گرفته بودند با لحن ینیخون باز از ب یکه قطره ها

 « ...کنم، قولت، قولت یدرست م زویهمه چ»گفت:

. رمیپله ها جا بگ نِ یو البه کردن ماب یپله عقب گرد کنم و باز با درموندگ یبود که رو یهمون چند کلمه کاف و
غضبناک  یزدم. صدا هیاشک به نرده ها تک البیس ونِ یکرد، ماتم زده م یالت من اوضاع رو بدتر مهم دخ دیشا

کرد منظور حرف هاش اونه،  یاد که فکر میبا داد و فر ربدیسامان باعث لرزش تنم شده بود که خطاب به ه
 «؟یزنیحرف م یاز چ یها چه قول یکن یرو درست م یچ»گفت:

 :کرد یخنده ا یادامه عصب در

 !یتو عاشق و عاشق-

 :دیبا لحن مرددش پرس یا هیچند ثان یو مکث نیسنگ ینفس دنیکش با

 ...راستشو بگو شما... شما دوتا ن،یقدر با عجله نامزد شد نیراستشو بگو چ... چرا... چرا ا-
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ده توشون خشک ش یلحظه ا یگشاد شده ام که اشک برا تینها یب یشد و چشم ها دهیسمت باال کش نگاهم
 یتو یبا مشت ربدیبار ه نیکه حرفش رو تمام کنه ا نیکردم اما قبل از ا یبود. ناباور و منقلب نگاهشون م
 .متورم شده بود داد زد یکه حساب یو رگ گردن تیخشم و عصبان تیصورت سامان، عقبش زد و با نها

حق  ،یمن بدرک اما حق ندار ،یزنیحرف م یدرمورد ک یبفهم دار ،یگ یم یچ یمواظب حرفات باش بفهم دار-
به خودت اجازه  یچه طور ،یکن دایپ یتون یکه پاک تر و معصوم تر از اون نم یبکن یراجع به سوگند فکر یندار

 ؟یاز ذهنت عبور کنه چه طور یفکر نیهمچ یدیم

قلبم هام دور بازو هام حلقه شد و محکم چنگشون زدم هضم کردن اون حرف ها واقعاً برام سخت بود و  دست
بود که  دهیجا خورده بود و انگار تازه فهم یکه زده بود حساب یگداخته کرده بودند. سامان هم از حرف یرو حساب

باال رو پر  یتند و متالطم هر دوشون فضا ی. نفس هاختهیگس زیافسارش رو تند و تن یچه طور تیعصبان یتو
بود بود با  شیآت یهم چنان از خشم مثل کوره  ربدیشده بود. ه دهیوجودم تن یکه باز تو یکرده بود و استرس

آره نگفتم بهت اشتباه »گفت: دادیهوا تاب م یلباسش و تکون دادن سرش که موهاش رو تو ی قهیمرتب کردن 
 « ...کردم اما یم یکار نیدور از چشمت همچ دیکردم، نبا

انداخت،  نییسرش رو پا زدیشم مچ یاشون رو تو یکه هنوز هم احترام به رفاقت و برادر ییایحجب و ح با
 .خشمش فرو کش کرده بود

 نی. همادیم رونیاز دهنت ب یخواستمش پس بفهم چ یجد یرابطه  هی یدوسش دارم و... فقط و فقط هم تو-
بزنم به خدا قسم نشد  دشویتو بود و مانع شد، سامان من نتونستم، نتونستم ق ینیب شیقابل پ ریغ یرفتارا

 یبهت گفتم م رم؟یو م زارمیم کیمنتظره بوت ریو غ ییهویچرا دارم  یگفت ادتهیمدت گذاشتم رفتم...  هی یحت
رفتم کنار اومدن با خودم بود که  لیمدت، اما دروغ گفتم تنها دل هیکار دور شم  یخوام استراحت کنم از فضا

 !نشد

تلخ  تینها یب یاال گرفت و و لبخنداش سر ب نهیس یقفسه  دنیپر نییدست به کمر و با باال و پا سامان
داد و با گرفتن انگشت اشاره اش به سمتش همراه با تکون دادنش  ربدیه ینگاه متأثر و شرم زده  لیتحو

 «.یپست. منو احمق فرض کرد ،یآدم پست هیتو »گفت:

لحنش لب  یکرده تو شهیکه حرف زدن براش سخت تر از قبل شده بود با بغض تلخ و ر یدر ادامه در حال و
اون دختر...  دنید یو اون التماسات واسه  مارستانیب یتو یحت یعنی... یعنی... ی»هم فشرد و گفت: یرو
 «تو منظورت... سو... سوگند... آ... آره؟ شتیپ ارمشیشرف بهت گفتم آدرسش رو بده که ب یمنِ ب یوقت یعنی

دندون فشرد. صورتش باز از خجالت سرخ و گلگون شده بود.  ریو با لب ز دیموهاش کش ونیم یچنگ ربدیه
 :هم فشردن دندون هاش ادامه داد یو پر بغض با رو یعصب

 !یکردم که تو خواست ویهمون کار شعوریاما من ب-

 :دیشده اش متأثر نال دیکل یدندون ها نیهم گذاشت و از ب یهاش رو رو چشم

همه  نیهمه احمق بودن ا نیشه ا یاستت رسوندم. ب... باورم نمشما رو با هم تنها گذاشتم و تو رو به خو-
 !شه؟یساده لوح بودن م... مگه م
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که  یاشک یکه راه نفسم رو سفت و سخت بسته بود و قطره ها یکرده بود و بغض دایام بشدت لرزش پ چونه
تونستم اون جا بمونم و اون حرف ها رو بشنوم چرا که  ینم گهیاومد. د یم نییحالت مسخ و منقلبم پا یتو

 نییکشون کردن خودم پا ونصدا پله ها رو با کش یمن خارج بود. آروم و ب تیطاقت و تحملش از حد و ظرف
 .دیترک یساعت یکه مثل بمب یزدم و بغض رونیب کیرفتم و بالفاصله از بوت

اشک،  یرو به راه افتادم. قطره ها ادهیپ یکه به زور با خودم همراهش کرده بودم تو یو مسخ و با تن درمونده
خوردند. دست هام رو  یُسر م یگونه ام با سوزش یرو نیخودشون گُنجونده بودند و سنگ یهوا رو تو یِ سرد

گردباد وحشتناک  هیمثل  زیبه باال پروندم. همه چ وتر دادن بندِ کوله ام شونه ام رو، ر باال یبغلم گرفتم و برا یتو
و اون همه  میرو داشت شیکه در پ یریمس یاز همراه نشدن سامان تو أسی یها شهیبود و ر دهیچیهم پ یتو

که  یحوصله تر از اون یبود و من هم ب یطوالن ری. مسزدیم شهیدلم ر یشدن از بخشش، آروم آروم تو دینا ام
ً یکه تقر یابونیو خاون سرما  یبخوام تو از  دهیبلند قامت و پوش یبا درخت ها ییرو ادهیبود و پ یاز آدم خال با
اون  یکه تو یبود و سردرد یکیهوا رو به تار نیهم داشت، قدم بردارم، همچن یکه عبور و مرور کم خیبرف و 

رفتن به سمت  یآب رو برا یگرفته بود. عرض جو یشتریبهمن ماه، شدت ب یروز ها یزده  خیمه آلود و  یهوا
کم تر شده بود، باالخره با حرکت  یسوار یها نیکه عبور ماش یادیکردم و با منتظر شدن نسبتاً ز یط ابونیخ

جا گرفتم و با گفتن آدرس  نیماش یتو عیسر یلیزرد رنگ رو متوقف کردم. خ ینیزده ام ماش خی یانگشت ها
ام باز شده بود.  ینیب خیبدنم رو گرفته بود و  یاز سرما یکم نیمطبوع و گرم ماش یراننده حرکت کرد. هوا

 .دندیکش یم ریسرم بشدت ت یگرفته بود و رگ ها یهام رو به باز قهیتر از قبل شق ظیسردرد همچنان غل

بخار گرفته که شبنم  یمسن و حدوداً پنجاه و چند ساله بود به خودم اومدم و از پنجره  یراننده که مرد یصدا با
 .کرده بودند، نگاه گرفتم ئنشیو پر برق تز زیر یها

 .میدیدخترم رس-

شد.  نیماش یکه اون هم بعد از گفتن مشغول ور رفتن با بخار دمیرو پرس هیرفته کرا لیو تحل واشی یلحت با
 یحال مغموم لبخند ونهیبمونه. م شمیپول رو به سمتش گرفتم که به خاطر نداشتن خورد با محبت خواست که پ

 شیپول پ ی هیکه بق تمرنگ و صورت برف نشسته از کهولت سنش زدم و خواس یطوس یبه چشم هارو 
 فمیک یتو دیکردن کل دایپ یحوصله دستم رو برا یشدم و ب ادهیپ نیقبول کرد. از ماش یخودش بمونه و با اصرار

 .به گردش در اوردم

به سمت اتاقم رفتم. چراغ  ،یپر برفم و جفت کردنشون کنار یمحض ورود به خونه و از پا کندن چکمه ها به
 رهیتفاوت بدون روشن کردنشون دستگ ی. بدادندیخونه خبر م یکس تو چیسالن خاموش بودند و از نبود ه یها
 نیزم یغم، بغ کرده رو یکردن زانو غلانداختم و با ب یدر اتاقم رو فشردم و داخل رفتم. کوله ام رو گوشه ا ی

قلقل کردند و اشک با سرعت  شیساعت پ میاتفاق ن یادآوریخشک شده از اشکم باز با  یچشم ها نشستم.
 .دیصورتم چک یرو

ً یتقر خورد چنگ بزنم؛  یتلفنم که مدام زنگ م یِ کردم به سمت گوش یجرأت نم یگذشته بود و حت یساعت کی با
گذشت و طاقت  یا قهیدق ستیواهمه داشتم. ب یبدتر حساب یخبر دنیبودم که از شن دهیاون قدر نگران و ترس

تخت بود دراز کردم و برش  کتش یکه رو یدستم رو به سمت گوش تیفرار کردن از واقع یو به جا وردمین
رو  ربدیه یخواستم شماره  یکه م نیطور مامان. هم نیاز هشت بار زنگ زده بود و هم شیداشتم. رخساره ب



 

 
1158 

بلند و  بتیپر استرس باز ه یقیکردم مامان باشه اما با گذشت دقا یکوبش در شدم فکر م یمتوجه  رمیبگ
و  هیاز جام کنده شدن و با گر عیکرد. سر ییون در خودنمایکه داشت م یسامان با سر و وضع آشفته ا یباال

 :دمیالتماس پرس

 سامان؟ خوبه؟ یکار کرد یباهاش چ-

از نفرت و پر تأسفش  ختهیگرفتن جواب بهش دوخته بودم و اون هم با نگاه آم یاشک بارم رو برا یها چشم
 :لب باز کرد یگاه در به حرکت دراومد و با کالفگ جیگ یچشم هام شد، دستش رو رهیخ

جمله که  نیگرفتمش جز ا یمشت و لگد م ریز یوقت یکه حت شیحال و روز رسوند نیبه ا یدونم چه جور ینم-
 ی... نمشیبزنم، ازم گرفت مویآدم زندگ نیتر زیعز یره، آخم نگفت، تو... تو باعث شدندا یریسوگند تقص

 .وقت چیوقِت ه چیبخشمت نه تو رو و نه اونو، ه

 یا یتار از اشکم محو شد و من رو باز با نگران یچشم ها یچهارچوب در و از جلو ونیبا گفتن اون حرف از م و
باز  مهیدلم نشسته بود تنها گذاشت. خشکم زده بود و مات و مبهوت به درِ ن یکه تو یتر از قبل و ترس ظیغل

زده بود تن  روونیبه اتاقش باز از خونه ب نبعد از رفت ایدر ها پشت هم که گو دنیکوب یچشم دوخته بودم. صدا
دوختم  یگوش یاشک چشم به صفخه  ظیغل یقبل لرزوند و به خودم اورد. با هاله  یام رو مثل دفعه ها دهیترس

و کش دار باعث  یطوالن یداد و اون بوق ها یرو گرفتم اما جواب نم ربدیه یلرزون شماره  ییو با انگشت ها
 نیحس یام رو به اوج رسونده بودند. باالخره مجبور به گرفتن شماره  یوونگیو د دندمغزم شده بو دنیسوت کش

 :اش جواب داد یبشاش و پر خوش یلحن و صدا دنیچیو پ یشدن که به خوردن چند بوق متوال

 .تو مبارکا باشه یبهتر بگم عروس خانم، چه طور ایبه به قسم بانو -

که مجال رو ازم گرفته بود هق هق زدم و با کور کردن اون همه  یا هیسوزوند و با گر شتریدلم رو ب کشیتبر
 :دمیذوقش نال

 .ربدیه شیبرو پ کیت... تو رو خدا، تو رو خدا برو بوت ن،یحُ... حس-

 .رو مشهود کرد یاش رنگ باخت و نگران یو خوش یاز اون همه شاد لحنش

شده دختر حرف بزن  یافتاده هان؟ سوگند چ ربدیه یواسه  یاتفاق یکن یم هیشده؟ چرا گر یسوگند چ-
 داداشم خوبه؟

 نمییو گزش لب پادماغم  دنیشد کنترل کنم و با باال کش یام رو که مانع از حرف زدنم م هیکردم گر یم یسع
 :گفتم دهیبر دهیبر

دعواشون شد تو روخدا برو  یبدجور نیرفته بود او... اونجا، حس د،یفهم زویسا... سامان، سامان همه چ-
 .ششیپ

 :دیو شوکه پرس ناباور

 !؟یگیم یمعلوم هست چ-
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 یکاش تنهاش نم نیحس رمیمیم یدارم از نگران دهیرو جواب نم یگوش ربدیول کن فقط برو اونجا، ه نارویا-
 .ذاشتم، خدا لعنتم کنه

 .باز درمند تر قبل هق زدم و

 :و متعرض گفت یعصب

 .یزدیخب همون موقع بهم زنگ م یگیچرا االن م-

نگو فقط برو  یزیبشکنه لطفاً تو هم چ نیاز ا شتریب خوامینم یدونیبدونه که تو هم م دین... نه، سامان نبا-
 .فکر کنم حالش خوب نباشه ربدیه شیپ

 .نگران نباش زنمیبهت زنگ م ششیرفتم پ کم،یبوت کیاتفاقاً نزد زمینکن عز هیباشه، باشه گر-

 رونیرو با ب ی. گوشدیچیگوشم پ یممتدد تو یگفتم. بوق ها یهق هق گرفت و باشه ا هیاز گر یام پرش نهیس
 ییرفتم و خودم رو به دستشو رونیت از اتاق بجون و سس یب یتخت پرت کردم. با بدن یسخت رو یدادن نفس

که  یشده بود طور دمید دنکه باعث تار ش ییها جهیداغ و گداخته شده بود و سرگ یرسوندم. صورتم حساب
که از  نی. هم،کردیکه از شدت درد گِزگِز م یا یشونیو پ دمید یبا وضوح کامل نم نهیآ یخودم رو از تو ریتصو

چشم هام که باعث بسته شدنشون شده  یتو ظیغل یباره با تابش کیسالن  یاومدم چراغ ها رونیب ییدستشو
صورت رنگ  خیکه نگاه وحشت زده اش م یمامان بود و در حال دم؛پلک هام رو آروم باز کر  یبود، روشن شد. ال

رها مرد و  مبل وسط سالن یرو ریمس نیاش رو ماب یدست فیمن شده بود به سمتم حرکت گرفت. ک ی دهیپر
 یشکستن آماده کرد و چشم هام با دل یگلوم رو برا یمامان بغض نشسته تو دنیقدم هاش شتاب گرفت. د

 یافتاده و شل شده ام رو تو یبعد رو به روم قرار گرفت. بازو ها یآماده شدند. لحظه ا بارش یپر تر از قبل برا
 :دیاش پرس دهیو نگاه بشدت ترس یدست گرفت و با نگران

 ه؟یچه حال نیشده مامانم ا یسوگند جان چ-

خراب شد  زی... همه چزیهمه چ»گفتم: هیبغلش انداختم و با گر یو خودم رو تو دیپرسش مامان بغضم ترک با
 «.مامان، خراب شد

 .شونه هام حرکت کرد یرو دستش

 سامان اوند خونه؟ نمیشده منو نترسون بب یدلم بگو چ زیسوگند عز-

بود دستم رو  دهیهام رو فهم هیگر لیکه انگار دل یکردم که من رو از آغوشش جدا کرد و طور یم هیگر همچنان
مبل نشوند و خودش هم کنارم جا گرفت و با گرفتن دست هام خواست همه  یکشوند و به با رفتن به سالن رو

مچاله  یدم که چهره کردم کر  فیزو براش تعر زیادامه دارم همه چ یها هیگر ونِ یبدم. م حیرو براش توض زیچ
 .ترم قرار گرفت یحول چشم ها شیشده از تأثر و ناراحت

 یجواب تلفنش رو نداد پس ک گهیبعدش د یول ادیقرار بود ب یعنیبهش نزدم  یشه من که حرف یباورم نم-
 .نگران شدم و اومدم نیدیهم جواب نم ربدیتو و ه دمید یاالن هم منتظرش بودم اما وقت نیبهش گفته؟! تا هم

 .شد یم نییباال و پا هیبا گر کیکوچ یگنجشک ی نهیام مثل س نهیس ی قفسه
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 .بود یعصبان یلیمامان... خ... خ-

 .من شد ریمطب. همش تقص ادیم کردمیخودم فکر م الیدونستم به خ یببخش دخترک قشنگم نم-

 .دیو بغض لرز هیاز گر صدام

 شه؟یم یحا... حاال چ-

 نمیکم آروم باش بب هی. یسوگند بسه مامانم، خودتو هالک کرد»هام رو با دست پس زد و با ِشکوه گفت: اشک
 «ره؟یاالن کجاست نگفت کجا م نمیکنم، بب یکار م یچ

 .دو دستم گرفتم ونیرو م سرم

 .رهیکه بخواد بگه کجا م نیچه برسه به ا گهید کردیبه زور نگام م یدونم نگفت حت ینم-

 ه طوره؟چ ربدیه-

 «.دونم یاونم نم»که کرد سر بلند کردم و پر بغض گفتم: یسؤال با

در آروم کردنم داشت. موفق هم شده  یاش سع یدر پ یپ یشونه اش گذاشت و با نوازش ها یرو رو سرم
که  نیو ا دنیدراز کش یکرد. با اصرار مامان برا دایپ یتصل یحال نا آرومم کم یربع هی قهیبود با گذشت ده دق
تخت نشستم و  یو منتظر تو دستبه  یخودم رو جمع و جور کنم به اتاقم رفتم. گوش یقبل از اومدن بابا کم

 عیکه جواب داد سر نیخودم شماره اش رو گرفتم. هم ن،یزنگ زدن حس یبرا دنیانتظار کش یبعد از کم
 :دمیپرس

 شد خوبه کجاست هان؟ یچ نیالو... حس-

 .ششمینگران نباش پ-

 باهاش حرف بزنم؟ شهیم-

 :جواب داد یتعلل با

بزار با  دهیکم دراز کش هیداغونه،  یاز نظر روح یعتی ستیسوگند االن موقعش ن نیبب ت،یاوردمش سوئ-
 .سخته یلیحرف زدن براش خ تیوضع نیا یکه االن و تو دونمیم ادیخودش،کنار ب

 :دمیو دلواپس پرس نامطمئن

 .یبکن یتونیکارو که م نیقسم بخور که خوبه ا نیخوبه؟ حس-

 .نه بهش حق بده ی! نترس جسماً بهتره اما روحه؟یمنظورت از خوب بودن چ-

 .هم فشردم یلب رو نمیکرده بود و با فرو دادن بغض سنگ بمیترغ نیحس یها حرف

 .اوهوم-
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افتاد. مواظب خودت باش  یم دیبود که با ینکن باالخره اتفاق تیقدر خودتو اذ نیکنم تو هم ا یاالن قطع م-
 .ذارمیخب، مطمئن باش تنهاش نم

 .م... مراقبش باش-

 ؟یندار یچشم، کار-

 .نه-

 .فعالً خداخافظ-

بالش گذاشتم و چشم  یتخت، سرم رو رو یدستم و افتادنش رو یسر خوردنش از رو ،یاز قطع کردن گوش بعد
خواست  یدلم نم گهیهم گذاشتم، د یبه سرشون زده بود به زور رو هیشده ام رو که باز هوس گر نیسنگ یها
 .ارمیب ادیرو به  یزیچ

**** 

برنگشته  گهیزدنش از خونه د رونیشده بود. سامان بعد از همون روز و ب یسپر زیروز پر استرس و دلهره انگ دو
 یهردو یاش شده بود که حساب یشخص لیاز وسا یسر هیکردن اتاقش مامان متوجه برداشتن  یبود و با وارس

اش به باغ رفته که  یقاتیتحق یدرس و پروژه  یتمرکز رو یکه برا میما رو نگران کرده بود البته به بابا گفته بود
 یننشسته بود برا کاری. مامان بمیمتوجه رفتنش به باغ شد نیحس قیحرف مون درست از آب در اومد و از طر

حاصل نشده بود و از من هم  یمطلوب ی جهیبه باغ رفت اما نت دنش،یفهم حرف زدن باهاش بالفاصله بعد از
ببره و سامان هم بتونه اتفاقات افتاده رو درک و  شیرو پ زیتا همه چ میبد رصتخواست که فقط به زمان ف یم

 بار با هم حرف زده نیکرد و با تلفن چند یو تالش م یمجاب کردن سامان سع یهضم کنه البته همچنان برا
 .کرده بود شونمیکالفه و پر یکه حساب قتیحق رفتنینپذ یسامان برا یبودند و هر بار هم سماجت و پافشار

زار و درمونده ام از قبل هم بدتر شده بود اون دو روز رو فقط با قرص تونسته بودم خواب رو به چشم هام  حال
 یدو روز یبخشش ذهن آشفته ام رو آروم کنه. تو یتصل یکرد با حرف ها یم یبرگردونم. مامان هم مدام سع

که من نگران  نیا یکلمه و برا نددر حد چ یبودم و فقط دو سه بار دهیرو هم ند ربدیه یگذشت حت یکه م
غم گرفته اش گواه حال نه چندان  ی. هر چند که صدامیحرف زده بود گهینشم بهم زنگ زده بود و با هم د

بهش زمان بدم که اون  یاز بابتش راحت شده بود. ازم خواسته بود که کم المیخ یخوبش بود اما باز هم کم
تا اوضاع آروم تر بشه هرچند که  مینیرو نب گهیدو سه روز هم د اون یهم بتونه خودش رو جمع و جور کنه و تو

که ازم  یه ااش به خواست ختهیسخت بود اما ناچاراً و با دونستن اون حال و افکار بهم ر یلیازش برام خ یدور
مجاب  ینسبتاً سخت رو درک کنم و برا طیاون شرا یکردم کم یم یداشت احترام گذاشتم و قبول کردم. سع

 .ذهنم بافته بودم یتو حیتوج یخودم کل دنکر 

و تحمل اون اوضاع، به ستوه اومده  ربدیه یو دور یاز دلتنگ شهیطاقت تر از هم یسوم در حال گذر بود و ب روز
 .بودم

برم. با  نییپا دنشید یازم خواست برا یریزنگ زد و با غافلگ ربدیعصر بود که ه شیساعت ش یها کینزد
شدم.  ریبه غم نشسته ام از پله ها هول و دستپاچه سراز یچهره  ونِ یم یو با ذوق مهیکه زده بود سراس یتلفن
ه بود. آسمونِ عصر از ابر شد رکپا یبلند و برف نشسته  یشاخ و برگ ها ریباالتر از خونه ز یکم نشیماش
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خز دارم رو محکم به تنم چسبوندم،  یسردِ قبل بود. پالتو یتر از روز ها ریکه دلگ ییپر شده بود و هوا رهیت یها
 یمشک نیاز اشک که چشم ها رو محصور کرده بود به سمت ماش یتند و مشتاق و با حلقه ا ییبا قدم ها

 یشدن بهش ب کیشد. با نزد ادهیبالفاصله پ نیماش ییجلو ی شهیشاز پشت  دنمیرنگش شتاب کردم. با د
 م،یکه توش قرار داشت یتوجه به مکان یبه سمتش پرواز کردم و ب زدیپر م دنشید یبرا یکه حساب یهوا و با دل

 یروزانه و عبور و مرور یرفت و آمد ها یشده بودند برا لیم یاون سرما آدم ها ب یبغلش کردم هرچند که تو
و خلوت عبور کرده بودند. دست هام پشتِ  ضیعر یکه با سرعت از اون کوچه  ینیجز دو سه ماش هم نبود

مچاله شده بود، بوش رو  ادیز یکه از دلتنگ یو با دل صیشونه هاش قرار گرفت و محکم چنگشون زدم. حر
عطر و  دنیگذشته بود. بو کش امبر  شتریب ایدو هفته  یکردم. انگار که اون دو روز به اندازه  هیو وارد ر دمیبلع

دهنده  نیتسک یبرام کم کرده بود و آروم تر شده بودم. زمزمه ها یرو تا حدود داریلمس آغوشش حسرت د
وجودم در حال  یکه تو یو لذت دمیشن یبود که م ییصدا نیاش خوش آهنگ تر یاش کنار گوشم و اظهار دلتنگ

 یمردونه و گرمش صورتم رو تو یشده بود و دست ها ضشامونم باعث اعترا یب یها هیپخش شدن بود. گر
در کنترل شون داشتم و لب هاش رو که زخم  یپاک کردن اشک هام، نوازشگر لمس کرد. سع یاون سرما برا

امتداد چشم هام سوق  کرد، از هم باز کرد و نگاه آشفته اش یم یآور ادیرو برام  شیشون اتفاق دو روز پکنج
 .گرفت

خوش رنگ و قشنگت بگردم  یتو آخه؟ دور اون چشما یا ینگران چ شتمینکن من پ هیگر گهیسوگند بسه د-
 .نکن هیگر

 :دمیکرده بود و با نگاه کردن به اون زخم، لب برچ دایام پرش پ نهیس

 .منه ریهمش تقص-

 .دیابرو هاش تن نیب یاخم

 .میستادیا نجایبده ا میزنیسرده اونجا حرف م نیتو ماش نیداره برو، برو بش یچه ربط هیچه حرف نیا-

در رو فشردم و  ی رهیسوار شدن دور زدم. دستگ یرو برا نیحرفش ماش دییکه زد سرتکون دادم و به تأ یحرف با
رو روشن کرد.  یشیگرما ستمیس ینشست و با دست بردن سمت دکمه ا نیماش یهم تو ربدیسوار شدم. ه

اورد و با گرفتنش  تمگرفتن دستم، به سم یدستش رو برا دمیکه با نگاه اشک آلودم به سمتش چرخ نیهم
 هیحالم بهتر شه لطفاً، نگران قض نمیسرم اومدم تو رو بب ریخ ال،یخ یسوگند جون من ب»عاجز تر از قبل گفت:

گذره  ینم یکیبگذره از تو  بمونه، سامان از من یجور نیهم زیهمه چ ستیسامان هم نباش باالخره قرار ن ی
 «.شهیم یچ مینیمطمئن باش، بزار بب

به  یکردم که فشار دییداخل دهن و تکون دادن سرم حرفش رو تأ میقلوه ا کیکوچ یلب ها دنیداخل کش با
لبت هنوز زخمه،  یگوشه »بچگانه گفتم: یزخم لبش ثابت موند و با بغض یانگشت هام اورد. نگاهم باز رو

 «درد داشت؟ یلیخ

 .لب هاش نشست و نگاهش رو ازم گرفت یسراسر تلخ رو یلبخند

 .که بهم زد ییاز حرفا شترینه ب-
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 .انداختن سرم، صداش زدم نییهم گره زدن دست هام و پا یکرده و با تو بغ

 ربد؟یه

 جونم؟-

 شه؟یم یحاال چ-

 یزیهمون چ»گفت: واشی یو با پلککم رنگ زد  یاون سؤال آروم باز سرش رو به سمتم چرخوند که لبخند با
 «.فراموش نکن نویقول و قرارامون سر جاشه ا یکه قرارِ بشه، همه 

 :و مردد لب زدم دمییدندون جو ریلبم رو ز ی گوشه

 .کم اوضاع بهتر بشه هیعقب تر هان؟ تا  میمراسم عقدو بنداز یخوا یگم م یم-

 .تر قیاش عم یشونیپ یشدند و خطوط کنار چشم و رو کیصورتش بهم نزد یهاش با حالت جد ابرو

 گهیمن د فته،یخواد ب یم یا گهیچه اتفاق د نیتونم صبر کنم مگه بدتر از ا ینم گهیحرفشم نزن چون د یحت-
سرد  ینگاه ها ی... حتیحت دمیرو به جون خر زیکه همه چ ینیب یخوام صبر کنم چون تحملش رو ندارم. م ینم
 .و تفاوت سامان یو ب

 ؟یمطمئن-

 :کرد دییتر از قبل تأ نانیو پر اطم مصمم

 .و باز سرپا شم امیکم به خودم ب هیخواستم  یدو روزم فقط م نیقدر مطمئن نبودم ا نیوقت ا چیه-

سوگند من تو »پر حسرت گفت: یو شمرده با لحن ختیچشم هام ر یچشم هاش رو تو یتر کرد و قهوه ا یلب
دو روزم به  نیتو گوشت فرو کن، ا نویبازم ا ینم گه،یباختم سامان بود اما تو رو، د نیبازم، بزرگ تر یرو نم

 «.دیامون ازم بر یو سرپا شدنم ازت دور شدم هر چند که دلتنگ ینش تیاون حال اذ یتو دنمیکه از د نیخاطر ا

 .و چشم هام از اشک برق گرفت دیچونه ام از بغض لرز باز

 .شدم، داغون. قرار نبود فاصله مون به روز بکشه دور روز داغون نیا یاما تو-

و پر  فیلط یاورد و با لحن کیفرمون گذاشت و سرش رو با خم شدن به سمت صورتم نزد یرو رو دستش
 «.آب تو دلت تکون نخوره گهیکه د دمیکنم دردت به قلبم، قول م یجبران م»عطوفت گفت:

پر رنگ از اون همه  ی. لبخنددیلب هاش برد و محکم بوس کیبا گفتن اون حرف دستم رو با باال بردن نزد و
 .نگاهش کردم شهیتر از هم فتهیبخشش بهم داده بودند زدم و ش یعاشق و تصل یکه نگاه ها یقوت قلب

 .ترسم یزود م زنم،یزود جا م ستمین یتو قو یچون من اندازه  یقدر مصمم نیخوبه که که ا یلیخ-

 .کرد تمیآروم و خوش ر یا خنده

 .قدر خودتو سرزنش نکن نیتو بشم پس ا یفدا ینبود نجایکه االن ا یاگه جا زده بود-
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و دلهره شونه هام  جانیبا ه یشده بود سر تکون دادم و بعد از مکث لیبه خنده تبد گهیکه د یو با لبخند عیمط
 .هم جمع کردم یرو تو

 ...من و تو گهید یهفته  یعنی... یعنی-

که قاطع تر از قبل با پرش ابرو هاش رو به باال  دمیدندون کش ریز ینصفه گذاشتن حرفم لبم رو با خوشحال با
 «.زیچ چیتونه مانع ما بشه ه ینم زیچ چیه»گفت:

 .شهیبخوام م یدونم که هر چ یم یتو هست یوقت-

کون دادن آروم سرش به باز تَرم دوخت و با لحن محزونش و ت یجاذبه دار و پر عشقش رو به چشم ها نگاه
شرمندتم به خدا سوگند  دن،یهمه بار نیمدت ا نیا یقشنگت که تو یاون چشما یفدا میزندگ»گفت: نیطرف

کنم، ببخش منو عشقم،  یریجلو گ دیدرشت مروار یدونه ها نیا زششیمن اون قدر مرد نبودم که بتونم از ر
 «.شرمنده

 .چشمم رو با سر انگشت گرفتم یو قطره اشک گوشه  دمیبغض به صورتش پاش ونِ یم یقدرشناسانه ا لبخند

همه  یپا یبکن یخواست یکار م یچ گهید ،یگ یم یجور نیآخه چرا ا ،یاریاشکمو در م شتریحرفات ب نیبا ا-
 خوام آخه؟ یم یچ گهیمن د یجانزد یمن موند هیچ

 .دیفرمون کش یرو یاش رو گرفته بود نگاهم کرد و دست ونهیکم رنگ که خنده م یاخم با

آخه؟  یخوریقدر حرص م نیدورت بگردم چرا ا یشیم ضیمر یکن هیگر یخوا یکنم تو همش م یم یمن هر کار-
 .نباش یزینگران چ گهیمن هستم پس د

کرده  قیدم تزروجو یو به چشم هاش که آرامش رو به طور کامل تو دمیرها کردن گلوم از بغض کش یبرا ینفس
 یشدم برا یتر م صیتر و حر ینداشتم و هر لحظه از قبل جر یریکردم، از نگاه کردن بهش س یبود نگاه م

 .و مسخم آروم لب باز کردم رهیحالت خ یرنگ و خمار. تو یاز اون دو چشم قهوه ا یمعجون زندگ دنیکش رونیب

 .رفت ادمیاز  زیهمه چ هویاصالً  یخوب شد امروز اومد-

ذاشت، باال  یم شیو پر برقش رو به نما یصدف یابروش، با لبخندِ قشنگ و دندون نماش که دندون ها یتا
 .دیپر

 .یفقط بخند یمن شیپ یخواد وقت یببرم، دلم م ادتیخوام غماتو از  یجام، م نیا نیهم یمن واسه -

 .تکرار کرد دیتأک با

 .یفقط بخند-

 .جورم هست، ممنونم نیهم-

 تینها یلب هام رو ب قیعم یینگاهمون بهم لبخند ها یانگشت هاش چفت شد و با تالق ونِ یهام م انگشت
اون لحظه  یقرار گرفته بود تو یگرفته بود حساب ینا منظم تمیر شیکمه پ هیاز هم باز کرد. قلب نا آرومم که تا 

راحت و  یشده بود، حساب فمیو ظر ککه مأمن احساس ناز  یاز اون همه مردونگ الشیها؛ انگار که اون هم خ
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اش  یبه ساعت مچ یفرمون گذاشته بود نگاه یاش رو رو گهیکه دست د یآسوده شده بود. همون طور
 .انداخت

 ؟یباالست تنها بود یک-

 عیسر یلیناهار اومد و خ یخواست بره بزور فرستادمش نگران من بود بابا هم ظهر برا یآره مامان نطبه نم-
 .میخور یکنم با هم م یبرات دم م ییچا هیباال هان؟  میبر یخوا یرفت کالس داشت. م

زنگ  نمیبراش نداره، بب یصورت خوش یلیاوضاع اومدنم خ نیا یسامان برگرده، تو دینه فدات شم ممنون شا-
 نزده؟

 یدینفهم یکم تنها باشه. راست هیخواد  یگفته م ستیحرف زد اما گوشش بدهکار ن یمامان باهاش چند بار-
 !بهش گفته آخه مامان که نگفته بود یک

 .تکون داد سر

و اونم  دنیرو د گهیخونه هم د یکایراه نزد یتو ایبهش گفته گو یکه داداش مصطف نیگفت مثل ا نیچرا، حس-
 .گفته کیزدن بهش تبر هیطعنه و کنا یبا کل

 .آه مانندم رو فوت کردم نفس

 زدیاگه مامان باهاش حرف م دیفهم ینم یطور نیکاش ا یدارن ول یطور پس معلومه اونا هم دل پر نیکه ا-
 .شد یبهتر م

کنم  یم موینشد اما تمام سع یشد و چ یکه چ میمدام نبش قبر کن شهیکرد، نم شهینم شمیشده کار گهیاما د-
 .رو نخور تو یزیچ یغصه  دم،یباورمون کنه قول م یعنیکه باورم کنه 

 مانیبهت ا»گفتم: یحالت داد. با پلک زدن آروم رییبه خنده تغدهنده اش صورتم رو  نیمطمئن و تسک لحن
 «.دارم

 .انداختم رونیبه ب ینگاه و

 ؟یندار یمن برم کار گهیخب د-

 .هاش رو از قفل انگشت هام باز کرد انگشت

 .. مراقب خودت باشزنمیدلم شب بهت زنگ م زینه عز-

 .باشه، تو هم-

 نیجدا شدن رو ازش برام سخت کرده بود از ماش یبهم که حساب رهیخ ینگاه کردن ها قهیبعد از چند دق و
گفت و بعدش هم  " یدوست دارم"جذاب و قشنگش  یو اشاره و خنده ها مایبا ا شهیشدم. از پشت ش ادهیپ

هام  هیر یتازه رو تو ژنیکشبدم و اکس قیعم یهم خوابوندم و نفس یپلک رو یحرکت کرد. با ذوق و خوشحال
 .حرکت دادم
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تونستم بخندم. خوشحال و  یسخت م تیاون موقع یخوب شده بود و باز تو دنشیدر که حالم از دق چه
که به صورت داشتم  یگرفتم با خنده ا یمثل دختر بچه ها شوق و شور م دنشیکه از د یسرمست مثل هر بار

و برفشون رو  دمیشبرگ و شاخه هاشون ک یرو یدرخِت سرخک و پر برف دست یو با رد شدن از کنار بوته ها
 .داخل رفتم عیسر یلیهم گذاشته بودم و خ ی. در رو روختمیر نییو سرمستم پا گوشیبا حالت باز

کور  یغذا نخورده بودم و اشتهام حساب یاون دو روز درست و حساب یتو ادیز یگرسنه بودم و از ناراحت یحساب
من و بابا درست کرده بود  یرفتن به مطب برارو که مامان قبل از  ییکردم و غذا زونیشده بود. پالتوام رو آو

که  ینیزم بیس گِتیروشن زدن فشردم. نا یگذاشتم و فندکش رو برا یاجاق صفحه ا یگرم کردن رو یبرا
اشتهام رو باز کرده بود. غذا رو بعد از گرم کردن  یقرار داشت و رنگ و بوش حساب یزعفرون یکنارش هم پلو

به صدا در اومد. لقمه رو  زیم یام رو یدو برابر مشغول خوردن شدم که گوش ییو با اشتها دمیبشقاب کش یتو
 عیسر یلیشد. سحر بود. دور دهنم رو خ دهیکش یگوش یصفحه  یرو ردهنم چرخوندم و نگاهم کش دا یتو

 یکه انگشتم رو نیتا ا دیطول کش یا هیدادم. چند ثان نییپاک کردم و لقمه رو از گلو پا زیم یبا دستمال رو
 .صفحه حرکت کرد و تماس برقرار شد

ً یبهم زنگ زده بود تقر یاون دو روز دو بار یگوشم رو پر کرد. تو راشیو گ نیدلنش یصدا از اتفاقاتِ افتاده  با
 .مطلع بود

 زم؟یعز یالو... ؟ سالم سوگند جانم خوب-

 .تر از اون جواب دادم گرم

 کوچولومون چه طوره؟ نمین، ببآرش و آقا فرزاد خوب یسالم سحر جون ممنونم تو خوب-

کنه فکر  یم یلگد پرون ادیروزا ز نیخوبه فقط ا یلیهمه خوبن در ضمن پسر کوچولومون هم خ زمیعز یمرس-
 .زده ست درست مثل مامانش جانیه ربدیکنم اونم به خاطرتو و ه

 :دمیذوق پرس با

 .دلم مبارک باشه زیعز یپسره؟ وا-

 .دیچیگوشم پ یتو تمشیبشاش و خوش ر یصدا

که مشخص شد پسره. هرچند که دلم بعد از آرش  یقربونت برم آره امروز با فرزاد رفته بودم سونگراف یمرس-
 .هیعال زشمیخدا رو شکر که سالمه و همه چ یخواست ول یخانم کوچولو م هی

 .زدم یگوش یآروم تو یخنده ا تک

 .دوست دارم یلیرو البته منم مثل تو دختر بچه خ طونمونیش یپسر کوچولو نیببوسش ا-

 :گرفته بودند گفتم جانیقشنگ برق و ه یکه چشم هام از تصور یدر حال و

 .یفرفر یِ دست مشک هی ایلخت  ییدست طال هی یبا موها یدختر بچه  هی-

 :خنده ادامه دادم با
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 .کنم یاصالً هم حد وسط قبول نم-

 :گفت زشیآم طنتیکه از حرفم خنده اش گرفته بود با لحن ش یحال در

 .بشه مونینصب ییدخمل موطال هیطور پس فکر کنم  نیکه موهاش روشنه تو هم هم پشیخوشت یبابا-

بود  ایرو هیکنار هم مثل  ربدیهم ذوق زده شده بودم چرا که تصور خودم و ه یکردم و حساب یحرفش خنده ا از
 .پرتاب شدم رونیو قشنگ ب نیریش یایصداش از اون رو یدوباره  دنیچیبرام. با پ

 خب سوگند خانم آقا داما کجاست؟-

 .مینیبب وخونه هم یاومده بود جلو شیکم پ هیاتفاقاً -

 .و سرگرم نیهم شیداد گفتم البد پ یرو جواب نم شیآخه گوش-

 .نموند زود رفت یلینه خ-

 :گفت ادیز یجانیبا ه یکه زدم بعد از لحظه ا یحرف با

 یحس کردم تو پوست خودم نم یست از خوشحال گهید یگلرخ زنگ زد و گفت عقد هفته  یباورت از وقت یول-
. دخترا دیبهم خند یبدجنس خان کل رهیام بگ هیبود گر کیحرف زدم نزد ربدیبار هم که خوده ه نیگنجم. اول

مامان  شنیآماده م گهید یهفته  یو دارن برا دنیهروز خر دنیفهم یاز وقت نیهم که نگم برات مدام پاساژ گرد
 .خوشحالن یلیهم خ نایا

 .نمیب یممنون راستش خودمم هنوز باورم نشده انگار که دارم خواب م-

 یمن که کل ن،یبا هم باش دنیو عذاب کش یهمه سخت نیحق شماست که بعد از ا نیا زمیعز ستیخواب ن-
 .عقد فدات بشم یسفره  یکنار هم پا دنتونیذوق دارم واسه د

 .میاصرار داره زودتر عقد کن ربدیه یول میقربونت برم من، راستش گفتم عقب بنداز-

 .از اعتراض گرفت یرنگ صداش

 گهیمنه اصالً نبودن شما با هم د یآرزو تیخودشو هالک کرد بچه مون، با هم بودنتون نها یحق داره بابا، طفل-
 .دوست داره یلیاون خ ،یعشق نیم با وجود همچسوگند اون فهیح یلیخ

نکنم، براش  یا گهیمنم جز دوست داشتنش کار د دمیقول م یمارو داشت یهوا یلیبازم ممنونم ازت تو هم خ-
 .کنم یگذشته رو جبران م

 .زمیعز دونمیم-

 :گفت یبا مکث و

انجامشون  دیکه با میدارم واسه دوران حاملگ نیتمر یسر هیبرم باشگاه  دیقطع کنم آخه با دیمن با گهیخب د-
 .میزنیبدم حاال اومدم مفصل حرف م
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 .چشم مراقب خودت و پسر کوچولوت باش به خانم بزرگ و دخترا هم سالم برسون-

 ؟یندار یچشم فدات شم کار-

 .بوسمت خدا حافظ ینه م-

 .خداحافظ به ارزو جون سالم برسون-

گذاشتم و از جام بلند شدم و  زیم یرو رو یآروم گوش یبود با نفس بهم داده یزدن با سحر حس خوب حرف
در شدم. نگاهم به سمت  یصدا یقدم بردارم متوجه  خچالیبرداشتن آب به سمت  یخواستم برا یکه م نیهم

 .رفت ظاهر شد یکه به سمت سالن م یسنگ یدو پله  یبعد سامان رو یشد و لحظه ا دهیسالن کش یورود

هم گره  یکم هم هول و دستپاچه شده بودم. انگشت هام با اضطراب تو هیاز اومدنش جاخورده بودم و  یحساب
بندازه  ینگاه میکه بهم ن نیتفاوت و بدون ا یخوردند و از همون فاصله با فرو دادن بزاق دهنم سالم دادم که ب

گرفت. به  شیمد و راه اتاقش رو پاو نییاش از پله ها پا گهیدست د یاش تو یبا جا به جا کردن ساکِ دست
 .نرمش کرده بود که حاال باز به خونه برگشته بود یمامان کم یحرف ها دیاومد. شا ینظر که آروم تر م

هم دلم براش تنگ شده  یتفاوتش اما از برگشتش خوشحال بودم و حساب یوجود برخورد و رفتار سرد و ب با
 یالزم بود که من هم بعد از اون همه سکوت و خود خور دیرفتم؛ شا به فکر فرو ستادهیرو ا یا قهیبود. چند دق

فوت کردم و  یداشته باشه. نفس کش دار یریکه حرف هام روش تأث نیبدم و ا حیرو براش توض ییها زیچ هی
رفتم و به  رونینامطمئن و مردد از آشپزخونه ب ییکردم از استرسم کم کنم با قدم ها یم یکه سع یدر حال

گرمم شده بود، باز  یگرفته بود و حساب یحرارت زیسمت اتاقش راه کج کردم. صورتم از اون اضطراب دلهره انگ
قرار داشت و خودش  نیزم یدر قرار گرفتم. ساکش کنار تخت رو ی ونهیم ،دادم. در اتاقش باز بود رونیب ینفس

 یتخت نشسته بود. صدا یرو ن،یبه زم یرگیبا خ شونشیآشفته و پر یموها یتو یهم با فرو کردن پنجه ا
تند از گلو،  یدادن نفس رونیکه نگاهم کنه از جاش بلند شد با ب نیتندم متوجه اش کرد و بدون ا ینفس ها

سرد  یکرد و نگاه یم انیاش رو نما یتک تک اجزاش خشم و ناراحت یها یخوردگ نیکه خطوط و چ یا هرهبا چ
خواست در  یرفت و م گرهیدست یکوبوند به سمتم اومد. دستش رو یصورتم م یواس رو ت یتفاوت یکه موج ب

پر  یچشم هام کرد. پلک یحواله  یزیدر قرار دادم و مانع شدم. نگاه تند و ت یرو ببنده که کف دستم رو رو
سامان خواهش »اون نگاه پر تنفر و مغضوبش و با لحن پر التماس و سراسر محزونم گفتم: دنیحسرت زدم از د

 «.میکنم بزار حرف بزن یم

عقدتون دعوتم  یواسه  یخوا ینکنه م هیچ»پر زهر گفت: یشخندیکرد و با تمسخر و ر یزیآم ریتحق نگاه
 «!؟یکن

 .رو بهش دوختم نمیذوقم زده بود نگاه دلخور و غمگ یتو یکه حساب یو با حرف سرخورده

 .نکن یجور نیبدم ا حیسامان اجازه بده توض-

 .سراسر وجودم پخش کرد یزده اش سرما رو تو خیکوبنده و  لحن

 یفهم یکنم م یو تحمل مباور کن دارم به زور حضورت یاالنشم که تو اتاقم نیندارم. هم یحرف چیمن با تو ه-
 .رونیپس برو ب یچشمم باش یخوام جلو ینم یعنی ؟یچ یعنی
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ام رو  یاشک یهم فشرده شد و غده ها یاز عطوفت برادرانه اش تو یو لحن خال یاز اون همه نامهربون قلبم
قدر راحت از من، از تنها خواهرت متنفر  نیا یتون یم ی... چه طوریچه طور»کرد. بغض آلود گفتم: کیتحر
و از نبودنت کنارم من ،یلیخ شمیم اتنه یلیکه بدون تو خ یدونیم م،یو دارط هم! سامان م... من و تو فقیباش

 «.خورم یم نینترسون که زم

به سمتش و کم کردن فاصله و نگاهِ  یصورتش منقبض شده و تخس سر باال گرفته بود. با برداشتن قدم یاجزا
 دند،یرس یرمق و خسته به نظر م یب یقرمزش که حساب یرو به باال به سمت صورت اصالح نشده و چشم ها

و با  دیخودش رو کنار کش عیسر یلیخواستم بغلش کنم که خ یکه م نیدست هام رو به سمتش بردم و هم
 .زهر دار لحنش رو به سمتم پرتاب کرد یها ریبه خشم ت ختهیآم یپس زدنم با تنفر

و که دستت یمن نباش و تا زمان یچشما یجلو گهیاز االن به بعد هم د ،یبش کینکن به من نزد یسع گهید-
 گهید یچیمدام به پر و پام بپ یکنم اما اگه بخوا یتحمل م نیجا گم بش نیو از ا رهیبگ

 .جا برو نیزود از ا رون،یمونم حاال هم برو ب یخونه نم نیا یتو

و باعت  رفتیقلبم فرو م یتو زینوک ت یام گرفته بود. مرف هاش مثل سوزن هیگر مشیسخت و نامال ازلحن
 :دمیخوردند سر کج کردم و پر درد نال یصورتم سر م یکه پشت هم رو ییو اشک ها هیسوزشش شده بود. با گر

وقت  چیه یگفت یکه م یتوام، همون یرحم نباش... من هنوز همون خواهر کوچولو یقدر ب نیا ،یتو داداش من-
 رمیمیمن... من م رم،یمیرفتار نکن که م یورج نی. تو رو... تو رو خدا سامان با من ایکن ینم یپشتش و خال

 یخوردم گرم و ب نیکه هر وقت زم یسته یتو تنها کس ،یکن یو نگام نم یزنیحرف م یجور نیتو باهام ا یوقت
 .یو بلندم کرد یو گرفتمنت دستم 

 .دهنش رو سخت و صدا دا فرو داد. سر برگردوند آب

اعتمادم، غرورم، باورم، همه  ،یتو انتخاب کرد یبه من ندار یازین گهیپس د رهیگ یبه بعد اون دستتو م نیاز ا-
 .یدیبه گند کش زویهمه چ ،یکرد انتیخ مونیتو به عشق پاکِ خواهر و برادر ،یرو له کرد

 .هم گذاشت یپلک رو محکم

بخورم، برو... سوگند  میزندگ یآدما نیتر زیو عز نیتر کیضربه رو از نزد نیکردم بزرگ تر یوقت فکرشم نم چیه-
 .رمیمن م یجا برو چون اگه نر نیاز ا

شد. به  دهیصورتم بهم کوب یبه عقب برداشتم که در جلو یتلخ چند قدم یقطره اشک دنیکه زد با چک یحرف با
که مجال نداد و با سوزش قلبم  یا هینشستم و گر نیزم یسر خوردم. پشت در رو نیزم یزدم و آروم رو هیدر تک

که  یبود وقت کیو تار اهیس یایدن در. چه قزدمیم نیزم یکه رو ییو چنگ ها ختندیفرو ر نیزم یم رواشک ها
 .دوخت یکرد و با نفرت بهم چشم م یباهام رفتار م بهیغر هیتنها برادرم مثل 

**** 

و  چیپ یگوش یمعترضش تو یکردم. جواب دادم که صدا رید یدونستم که کم یو م زدیزنگ م زیر هی رخساره
 .تاب خورد
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 !نه تو میلباس پرو کن میخوا یتو پس؟ واال انگار ما م ییکجا-

 .کمینزد یکار کنم، ول یچ گهید کهیخب تراف-

 ؟یربدیبا ه-

 .کم کار داشت گفتم مزاحم کاراش نشم هی ربدی. هامینه دارم با آژانس م-

 ومد؟یو ن یبهش گفت یعنیمهم تر از تو خره  یوا آخه چه کار-

پشت هم  یمالحظگ یراننده ها با ب یو بعض میافتاده بود ریسرسام آور گ یکیتراف یتو گهید یها نیماش نیب
رخساره با وضوح  یصدا دنیشن یدستم رو برا هیاز اون سر و صدا کالفه شده بودم.  یو حساب زدندیبوق م

 یکنار یمتعرض به راننده  یبردن دستش و لحن رونیاعتراض با ب یگوشم گذاشتم و راننده هم برا یرو شتر،یب
 .گوشم فشردم یتذکر داد. انگشتم رو محکم تر رو

 .نشد که بگم یعنی ادیپرو لباس اما نگفتم که ب رمیگفتم م-

 !نه؟یلباستو بب خوادیدلت نم یعنی نمینشد بب یچ یعنیدختر  یخنگ یلیخ-

 .گهیاش برسه دکم به کار  هیداشته  ادیچند روز بدو بدو ز نیکار کنم ا یچرا اما خب چ-

 .میبا سحر و دخترا منتظر ایپس زود ب ،یدار یجواب هی زیخب بابا توهم که واسه همه چ یلیخ-

ً  امیم گهیکمه د هیباشه -  .فعال

 یبعد روبه رو یو کم میاومد رونیب نیسنگ کی. باالخره از اون ترافزدیرو قطع کردم اما همچنان غر م یگوش
 فینازک ک یسر مرتب کردم و با انداختن دسته  یرو رو انیشدم. شال طوس ادهیکه رخساره گفته بود پ یمزون
و فرش شده  یسنگ ی. چند پله فتمقرار داشت ر  ابونیخ ی گهیدست، به طرف مزون که طرف د یام تو یدست

بزرگ و  یداخل شدم. در بدو ورود چشم هام حول فضا یا شهیبه درب ش یرو باال رفتم و با فشار ضیعر ی
به قسمت  یچیو مارپ لیاست یبا پله ها نییپا یمزون دو طبقه که طبقه  هیمزون به گردش در اومد. مجلل 

عروس که با  کِ یخوش دوخت و ش یو تور ها یمجلس ین لباس هاییپا یشد. دور تا دور طبقه  یباال مرتبط م
 .شده بود دهیخوردند، چ یمدرن به چشم م ینشیچ

از کنارکنان اونجا  دیرسیکه بنظر م یجوون با خانم یشده بود و زوج دهیچ دیسف یها یاز سالن راحت یکنار
 ستادهیبود. همچنان سر جام ا نییباال به پا یاز طبقه  نیب نیهم ا ییباشه مشغول حرف بودند و رفت و آمد ها

 یداگذروندم که ص یرو از نظر م مدرنبزرگ و  یلوکس و پر نور به خاطر وجود لوستر ها یبودم و اون فضا
 یتر اومد. دست هاش رو تو کی. نزددمیرخساره از پشت سر من رو متوجه خودش کرد. بالفاصله به عقب چرخ

 .هم حلقه کرد

 .سوگند خانم نیاورد فیباالخره تشر-

 کوشن؟ هیسالم، بق-

 .پشت سر اشاره داد به



 

 
1171 

 .اون طرف میبر ایب نننیب یدارن لباسا رو م-

 یوا»گفت: جانیپر ه یکشوند با لحن یدستش گرفته بود و من رو دنبال خودش م یکه دستم رو تو یدر حال و
انتخاب لباسِ عروسم با  یباشه واسه  ادمیخوشم اومده  یلیخ نجا،یداره ا یقشنگ یسوگند چه لباس عروسا

 «.نجایا میایب دیسع

 .اون فضا چرخوندم یباز تو یحرفش چشم دییتأ در

 .داره یقشنگ یآره. معلومه که لباسا-

 یشرکت تو یکه از اصفهان برا شدیم یدو روز ربدی. سحر و پدربزرگ همیدخترا ملحق شد یجمع پر خنده  به
پر  یزله شده بودم و چه روز ها یحساب یاون دو روز از اون همه شلوغ یمراسم عقد اومده بودند و واقعاً تو

و دخترا گرم سالم شدم و  حررو با س یا قهیذاشتم. چند دق یرو پشت سر م یزیتب و تاب و استرس انگ
 گهیکمه د هی»گفت: یو با خنده و شوخ یخمار یهم با زدن پلک دهیکردم. سپ ریاعتراضشون که چرا اون همه د

 «.میاومد یو م میکرد یخودمون انتخاب م یاومد یم رید

 .خوامیافتادم عذر م ریگ کیتراف یبعدشم که تو گهید د،یکم طول کش هیشرمنده کالسم -

 .حرفمون اومد نیماب ساناز

 اد؟یخوش اخالقتون کجاست نم یراست م،یکار دار یکه کل ایب ،یسوگند ایب دیحرفا کن نیخب حاال ول ا-

 .گهید نهیب یکار بود حاال فردا م رینه، به رخساره هم گفتم درگ-

 .کاسه چرخوند یتو یچشم

 .انتخاب لباس یواسه  نیاومد یباهم م دیذوق. از نظر من که اصالً با یچه ب-

 .انیم گهینداره واسه انتخاب لباس عروس با هم د بی:حاال عدهیسپ

 .هم گذاشت یپلک رو دهیحرف سپ دییزدم که سحر هم در تأ یلبخند

 .ان شاءلله-

 .ذوق از حرفشون لبخند زدم با

 .شهیم تیوقت کوچولوت اذ هیحالت  نیاونم با ا ،یتو چرا اومد نمیممنون سحرجون. بب-

 .دیبرجسته شده بود کش یکه کم کشیشکم کوچ یرنگش رو یشنل زرشک یاز رو یدست

 .حالم بهتر شد تو خونه موندنو دوست ندارم رونینه اتفاقاً اومدم ب-

از اندازه بلندش  شیب یشمرده و پاشنه ها یبا قدم ها یپوش کیکه خانم ش میمشغول حرف بود گهیهم د با
رخساره متوجه  یکرد، به سمتمون اومد. با معرف یفضا منعکس م یرو تو ییکه با اصابت به سنگ فرش ها صدا

صورت کنار زد و بعد از جواب  یرنگ و مزاحمش رو از تو ییطال یمزون هستند. موها ریخانم مد تایشدم که ب
 «.شوننیخب پس عروس خانم ا»گفت: ییسالمم، با خوش رو
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 .رخساره پشت کمرم قرار گرفت دست

 .میبله خوده خودشه. باالخره به چنگش اورد-

چه قدرهم که عروس خوشگل و »گفت: دشیو تمج فیپر تعر یبهم کرد و با لحن یا دارانهیخانم نگاه خر تایب
 «.نیناز

 دینیپس اگه دومادو بب»گفت: یکه کرده بود تشکر کردم که رخساره هم با خنده و چشمک یفیلبخند از تعر با
 «!دیگیم یچ

 داریمشتاق د شتریب ینجوریاِ پس ا»ابروهاش گفت: نیب یخانم هم با خنده و تاب تایخنده و ب ریزدن ز یهمگ
 «.شدم

 .میآقا دامادو شکار کن میمتأسفانه فکر نکنم امروز بتون ی:ولرخساره

 .هم فشرد یپهن و پر رژش رو رو یخانم لب ها تایب

 .فیچه ح-

 .صورت من ثابت شد ینگاهش دنباله دار رو و

 .باز یباهات خوشبختم. خوش اومد ییاز آشنا یلیخب سوگند جان خ-

 .طور. ممنون نیمنم هم-

پشت  یشده  دهیچ یبلند و فرنچ شده اش به مانکن ها یو ناخن ها دهیکش یحرف با انگشت ها یادامه  در
 .سرمون اشاره کرد

بگو بدم بچه  یشون خوشت اومد و دوست داشت یکیدوخته شدن اما اگه از مدل  یاکثراً سفارش نییپا یلباسا-
 .میسر به باال بزن هیبنظرم بهتره  یخوایم ژهیو و کیلباس ش هیانجام بدن اما اگه  زاشویسا رییها تغ

ً یدق»:موافقت دستش رو باال اورد و باحلقه کردن انگشت اشاره و شصتش گفت یبه نشونه  رخساره دنبال  قا
 «باال نه سوگند؟ میپس بهتره بر میهست یزیچ نیهمچ

 .آره موافقم-

قشنگ  نییبزرگ و مثل پا یباال هم حساب ی. طبقه میباال رفت یبه سمت پله ها و طبقه  یبا اون حرف همگ و
لباس ها  دنیمشغول د میرفت ی. همون طور که راه مکیپر زرق و برق و ش یو لوکس بود و پر از لباس ها

چه قدر هم که »مانکن، گفت: یلباس ها یکی یرو دنیبود با دست کش ستادهیکه کنارم ا ی. ساناز درحالمیشد
 «.هیشمیجنساشون نرم و ابر

 .زد و به سمتمون برگشت یچرخ دهیسپ

 .استیتالیاز ا شترشونیگفت ب یخانم م تایدارن، ب یخوب یپارچه ها یلیآره خ-
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تنه ها انتخاب  مین نیسوگند اگه از ا گمیم»تنه اش باز بود اشاره داد و رو به من گفت:که باال  یبه لباس ساناز
 «.شهیقشنگ م یلیبنظرم که خ یشونه هاتم تتو بزن یهمراهش رو یتونیم یکرد

 «!تتو؟»گفتم: جاخورده

 .حرف ساناز سر تکون داد دییدر تأ دهیسپ

بال  ریز نیالت ینه موقت، دوتا فرشته که چند تا جمله  یعقدم زدم البته دائم ی. من واسه هیآره فکر خوب-
 .قشنگ شده بودن یلیخ دمیهاشون نوشته شده بود. عکساش هست، حاال نشونت م

به  یما شده بود با برداشتن قدم یحرف ها یو انگار که متوجه  زدندیحرف م دهیکه با سحر و سپ تاخانمیب
ً »دندون نما گفت: یسمتمون و زدن لبخند بروز و  یداره و تتو ها یو پزشک ییبایاز دوستام سالن ز یکی اتفاقا

 «.رمیبهش بگم و براتون نوبت بگ تونمیم نیاگه بخوا زنهیهم م یکیش

 یکار نداشتم. نگاه نیا یبرا یذوق یلیخ هیاومد و برعکس بق یاز تتو و اون مدل کار ها خوشم نم یلیخ
 .نامطمئن به سحر کردم

 .ادیخوشش ن ربدیه دیخب شا یول دونمینم-

. بعدشم شنیم دهید شتریمطمئناً ب هیو برف دیسف یلیآخه پوست خ شهیقشنگ م یلیبه نظرم که خ ی:ولدهیسپ
 .ستنین یکه دائم

 .ادیفکر نکنم خوشش ب نیشناس یکه م ربدویآره اما ه-

 میخودش تصم نیبزار نیبچه ها اصرار نکن»گفت: میمال یاصرار دخترا مداخله کرد و با اخم دنیبا د سحر
 «.رهیبگ

 .تاب داد یسانازچشم

خودشم اون همه تتو  یوقت ادیبعدشم چرا خوشش ن گه،ید کهیکوچ یدوتا تتو  رهیبگ میخودش تصم ویچ یچ-
ً یداره واال جد  .پشت آرنجش زده آقا یکیهم  دا

 .فرق داره نایاما ا-

نوشته و  یدوست دارم بدونم چ یلیزده خ یقشنگ یتتو یلیخ یول»حرف ساناز رخساره هم با ذوق گفت:  با
 «.اما خب متوجه نشدم رومم نشد بپرسم یچ شیمعن

 .زد و معنادار نگاهم کرد یتک خنده ا ساناز

 .تتو رو زده واال فکر کنم به سوگند مربوط باشه نیکه ا ستین یلیخ-

نداشت هرچند  تیمهم برام اه یلیکنجکاو دونستن نشده بودم و خ یلیبودم اما خ دهیآرنجش رو د یرو یتتو
رو قبل از مراسم دو چندان کرده  شمیکه تشو یو فکر سامان میبود یمسائل مهم تر ریاون روز ها درگ یکه تو

ما ها رو  یو مسخره  خودیخانم و سحر هم با لبخند بحث ب تایگفتم. ب ییخمار برو بابا یبود. با خوابوندن پلک
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 ادمی یخواستم بپرسم ول یم یمنم ه»اش رو به رخساره گفت:هم با باال دادن شون  دهینظاره گر بودند. سپ
 «.متوجه نشدم نیهم یست برا وستهیتوهَمه و نوشتارش پ یلیخ یول ستیرفت البته زبانم بد ن یم

 !میاومد یچ یرفته واسه  ادتونی نکهی:بچه ها مثل اسحر

البته ساناز سرخود و بدون توجه به  .میتذکر سحر باالخره از بحث تتو و اون همه اصرار دخترا فاصله گرفت با
 .رهیتتو هم صحبت کنه و وقت بگ یبرا شگاهیخانم خواست که از دوستش در کنار وقت آرا تاینظرم از ب

 یها رهیگ زونیلباس ها رو که آو نیو قشنگ تر نیراحت تر شدن انتخابمون چند مدل از بهتر یخانم برا تایب
 نی. هممیاون ها انتخاب کن نیداشتند بهمون نشون داد و خواست که از ب اتاقک پرو قرار یچرخدار بودند و جلو

 یخانم عذرخاه تایبود. از ب ربدیه ی شمارهام به صدا در اومد.  یبردم گوش یبرداشتن لباس یکه دستم رو برا
 .جواب دادن دور شدم یکردم و از بچه ها برا

البته خودم هم  ادیلباسم حتماً ب دنید یخواستند اصرار کنم که اون هم برا ربدهیه دنیتا فهم دهیو سپ ساناز
. تماس با لمس صفحه برقرار شد. میخواست لباسم رو با هم انتخاب کن یمشتاق بودم و واقعاً دلم م یلیخ

 :دیسرزنده و بشاش سالم کردم که بعد از دادن جواب سالمم پرس

 ن؟ینیلباس بب نیرفت شدیسالم چ-

 .میاالن مزونآره -

 تموم نشده هنوز؟-

 کارات تموم شده؟ نمینه چون هنوز پرو نکردم. بب-

ً یتقر-  آره، چه طور؟ با

 :مردد گفتم یلبم رو با انگشت کندم و با لحن ی گوشه

 .نجایا یایتو هم ب یندار یخب... خب آخه گفتم اگه کار-

 :ازش دارم با لحن پر تعحبش گفت یبیعج یکه انگار خواسته  یجور

 !اونجا! من؟ امیب-

 مگه؟ هیاوهوم چ-

 :دیو لحن خنده دارش پرس شتریب یتعجب با

 !اونجا؟ انیب توننیم ونمیمگه آقا یول-

 :حرفش و اون همه تعجبش خنده ام گرفته بود. با خنده گفتم از

 !ستی. حموم زنونه که نشهیمعلوم که م-

 .زد یخنده ا تک
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 !حموم زنونه-

 ؟یایم-

 .کنترل کرد یاش رو کم خنده

 ام؟یب یعنی دونمینم ارم،یدر نم زایچ نیواال من سر از ا-

 :پر کرشمه گفتم یبغل گذاشتن دستم و لحن ریو با ز دمیبرچ لب

 ؟ینیخواد لباسمو بب یدلت نم یعنی-

 .اونجا امیبد نباشه که م هیبق یجلو گمیم یدوست دارم ول میلیاونکه آره خ-

 .ها یزنیم ییحرفا هینه بابا چرا بد باشه -

 .تنها گذاشتم ونیحس کیبرم بوت دیسر با هیچون  گردمیزود بر م یول امیخب م یلیخ-

 :و ذوق آدرس رو بهش گفتم که گفت یخوشحال با

 .امیکینزد نیاتفاقاً هم-

 .ایباشه پس زود ب-

ً  یم-  .بوسمت عشقم. فعال

تا بناگوشم  شمین یدندون فشردم. حساب ریز یو ذوق از اومدنش لب یچپوندم و با خوشحال فمیک یرو تو یگوش
زد و  یلبخند دهیماجرا شده بودند. سپ یمتوجه  میاون حال و ذوق کنترل نشدن دنیباز شده بود و دخترا با د

 «.وردهیمن دورش بگردم دلش طاقت ن یاله یآخ»گفت: یبا قربون صدقه رفتن

اصل مطلب »خنده دار، گفت: یدوش با حالت یرو فشیک ییهم باکش دادن لب هاش و جا به جا رخساره
 «.گهی.خب نظر ماهم که بوقه دارنیم فیخودشون دارن تشر

رو که با ِشنلش ست شده  اشیزرشک فیگفتن و باز بساط خنده شون جور شد. سحر ک یزیچ هیکدوم  هر
رو  نییپا یباساپس ما هم ل»گفت: نیدلنش شهیمثل هم یدستش جا به جا کرد و رو به من با لبخند یبود تو

 «.زمیعز نی. شما دوتا راحت باشمیانتخاب کرد ییزایچ هیما هم  دیشا مینیب یم

از حدم احساس  شیب یلیخ گهید یول»گفت: یهمراه با پوزخند طنتشیحرف سحر، ساناز با لحن پر ش با
 «.که نشه جمعش کرد نینکن یراحت

از بازوش به سمت پله ها هلش داد. خودمم  یشگونیبا ن دهیهمه از اون حرف ساناز باال رو پر کرد و سپ ی خنده
از  یکیرفتن دخترا،  نییبودم. با پا دهیخانم خجالت کش تایب یهم جلو یاز حرفش خنده ام گرفته بود و کم

لباس  دنیرو هم در مورد راحت پوش کاتن یسریرو بهم نشون داد و  یانتخاب یخانم لباس ها تایب یارایدست
 .نهینب یبینباشه و هم لباس آس ریاد که هم وقت گد حیها برام توض
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 یپله ها رو برا ریمس یخانم با لبخند تایب اریدست ربدیهم اومد. با باال اومدن ه ربدیکه ه دیطول نکش یلیخ
متعجب و کنجکاوش که باعث خنده ام هم شده بود به  یکه با نگاه ها یدرحال ربدیگرفت. ه شیرفتن پ نییپا

 نیبب»زد و با تکون دادن سرش گفت: یدتر شدنش پوزخن کیکرد، به سمتم قدم برداشت. با نزد یاطراف نگاه م
 «.سوگند خانم یدرست کرد یچه وضع

 .دمیخند میمال یاخم با

 شده مگه؟ یچ یچه وضع-

 .هیو بق دهیواسم گرفتن سپ یچه دست نییاون پا یدونینم-

 .یایسالم. اتفاقاً اونا گفتن که ب-

 .اش شره شده بود باال داد یشونیپ یکه رو ییموها دسته

 .اورده بودن رمیدخترا رسماً گ نیرفت از دست ا ادمیآخ ببخش سالمم -

 .صاف کرد نهیس یسرفه ا با

 قاً؟یکار کنم دق یچ دیخب عشقم االن با-

 .که پشت اتاقک پرو قرار داشت اشاره دادم یرنگ یحرکت چشم و ابرو به مبل چرم و مشک با

 یچندتا شو امتحان کنم و جنابعال یانتخاب یلباسا نیو منم از ب ینیاون مبل بش یاونجا رو یبر دیا بااالن شم-
 .دیهم نظرتون رو بگ

 .کرد زیر یرفت با حرکت سرش خنده ا یبه سمت مبل م کهیدرحال

 !حاال خوبه انتخابشونم کردنا-

 .بودم دهیآروم گفته بود اما حرفش رو شن نکهیا با

 .میشو بپسند یکیانتخاب کردن  تاخانومیکه ب ییمدال نیاز ب نکهیمنظورم ا رمینخ-

 یلی. خنطوریآهان که ا»اش گفت: گهید یپا یپاش رو هیمبل رها کرد و با لم دادن و گذاشتن  یرو رو خودش
 «.تونم بمونم ینم یلیچون گفتم که خ گهیخب برو د

چرخدار  یلباس رو از چوبه ها نیپرو رفتم. اول یکار نهیپرو لباس به اتاق بزرگ و آ یگفتم و برا یچشم دلبرانه
وقت  یلیلباس هام خ ضیکه تعو نیا یشدم. برا دنشیاوردن پالتوم از تنم مشغول پوش رونیبرداشتم و با ب

اون لباس ها  دنیپوش یخانوم گفته بود حساب تایب اریکه دست ینباشه فقط پالتو به تن کرده بودم. با نکات ریگ
 .برام آسون شده بود

 ومدهیاز اون لباس خوشم ن یلیو کرم رنگ. خ ییسرتاپا ی. لباسستادمیا نهیآ یکمر گذاشتم و جلو یرو رو دستم
. دمیکش یخجالت م یبرم چون حساب رونیب یدونستم چه طور یاز اندازه باز بود و واقعاً نم شیبود و بنظرم ب

ظاهر بشم.  ربدیه یو با اون وضع جلو یجورخواست اون یکردم؛ اصالً دلم نم یو نگاه مخودم ر نهیآ یمردد تو
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هنوز نتونسته  دم،ییدندون جو ریعجله کنم. لبم رو مضطرب ز یخواست کم یبلند شده بود و ازم م ربدیه یصدا
 نیو هم دمیصورتم کش یرو یرو با پا ضربه گرفته بودم. دست نیرفتن زم رونیب یبگم و دو دل برا یزیبودم چ

 ستادهیچهارجوب در ا ی ونهیشد که م ربدیه ی رهیخ نهیآ یدادم و سر باال گرفتم نگاهم از تو رونیکه نفسم رو ب
 به سمتش برگشتم؛ عیبود. سر

تونستم نگاهش  ینم یحت کهیشده بود طور میریبرهنه ام باعث سر به ز یبناگوش سرخ شده بودم و باال تنه  تا
هم مچاله کردم و  یتو یاومد حرکت کرد. شونه هام رو با شرم زدگ یقدم هاش که داخل م یکنم. نگاهم رو

تنگ  یکمر حساب هیناح یهم باال نرفت چراکه تو یذره ا یباال بکشم اما حت یکردم لباس رو با دست کم یسع
 لیدل نیگرفتم و به هم یمقابلش قرار م یپوشش نیهمچبود که با  یبار نیباال رفتن نبود. اول یبرا یبود و راه

انداختم، تا بنگوش سرخ شده بودم. سکوتش باعث  نهیداخل آ ینگاه میمعذب بشم. ن یباعث شده بود کم
معنا دار سرتا  یکمرش گذاشته بود و با لبخند یباال ببرم. دو دستش رو رو تشیوضع دنید یشد که سرم رو برا

براش خنده دار اومده  یمن کم یاندازه  شیب یو خجالت ها تیکه اون وضع نیمثل ا کرد. یم یپام رو وارس
صاف کردم اما همچنان  یدر کنترل اون حسِ از نظر خودم مزخرف و مسخره داشتم. شونه هام رو کم یبود. سع

هوم »نگاه کردن گفت: یا قهی. سر تکون داد و بعد از دقدنشیباال کش یلباس بود برا یباال تنه  یدست هام رو
 «.خوبه

 !ادیاز اون لباس خوشش ب ربدیه شدیجاخوردم آخه مگه م یکه زد کم یحرف با

 .کرد کینزد تیحدسم رو به واقع "ییاما"کردم که با  ینگاهش م متعجب

 باز باشه؟ یلیخ یکندگ یاما... اما فکر نم-

 یلتم شده بود. ابرو هاش با اخمخارج شده از دهنش فقط باعث پر رنگ تر شدن اون حس خجا ی جمله
 .هم قرار گرفتند کیمعترض نزد

 یم ه؟یچه لباس نی! آخه اادینمونده از تنت در ب یزیچ گهیاز پشت که تا تو کمرت بازه از جلو هم که واال د-
 .دنشینپوش ای دنینداره پوش یهان! فرق گهیاصالً نپوش د یخوا

 «!جز انتخابات بوده هان؟ نمیالبد ا»رو به باال گفت: ییکه با پروندن ابرو دمیدندون گز ریرو ز لبم

 «.. نه انتخاب من نبودهارمیخواستم درش ب یم»تر از قبل پلک زدم و آروم گفتم: شرمنده

. یستیخودتم راحت ن یحت نیبب»گفت: میمال یابروش با لحن یخجالتم شده بود و با خاروندن گوشه  ی متوجه
 «؟ییتو نیست ا قهیکه پنج دق نهیهم یواسه  نمیبب

 .لباس رو تو دست هام فشردم دامن

 .رو امتحان کنم گهید یکی... خب بهتر زهیچ-

 .فشرد یهم  یرو سمتم دراز کرد و با لمس چونه ام لب رو دستش

 .طولش نده ادیخب فدات شم پس ز یلیخ-
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هم دستِ  یاون لباس رو از تنم در اوردم. لباس بعد عیسر یلیو خ دمیبلند کش ینفس ربدیرفتن ه رونیب با
 نیاز اندازه کوتاهش رو هم دوست نداشتم. از ب شینداشت و عالوه بر اون اصالً مدل و دامن ب یاز قبل یکم

 یو اندام ییسرتاپا ی. و باز هم لباسردمانتخاب ک دنیپوش یرو برا یرنگ یگلبه ا یمونده لباس یباق یتا یچندتا
که گردن و  یریها باز بود و تور نازک و حر نهیشد، از باال هم تا سر س یم دهیکش نیزم یکه دنباله اش رو

مند  تیرضا یزدم. لبخند نهیآ یتو یو چرخ دمیباال کش خوردیرو که از بغل م یپی. زدادیباالتنه رو پوشش م
قدم  یرفتم. صدا رونیاز اتاق پرو ب از اندازه بلندش شیب یگرفتن دنباله  ستد ینقش لب هام شد و با تو

توجهش رو  دادند،یباز تاب م یکه نور لوستر ها رو حساب یبراق یسنگ فرش ها یشمرده و محکمم رو یها
 دمیچشم هاش د یرو تو یکم رنگ تیلحظه رضا ی. برادیکش رونیب دنمید یبرا یجلب کرد و سرش رو از گوش

 .جا به جا شد یمبل کم یتر رفتم و رو کیرو هم کم کرد. نزد تیشده اش همون رضا زینگاه ر اام

 خب چه طوره؟-

 .سر تکون داد یکرد و بعد از مکث یسر تا پام رو وارس زگرشیو آنال قیدق ینگاه ها با

 .. خوبهادیبهت م یلیخ-

کردن  . با جمعومدهیاز اون لباس خوشش ن یلیو متوجه شده بودم که خ دمید یلحنش نم یتو یادیز تیرضا
 :دمیلباس پرس یدوباره 

 هان؟ ومدهیخوشت ن یلیانگار خ-

 اوم بازم هست؟-

لباس به اتاق پرو برگشتم. حدسم درست  ضیتعو یبرا یحرف چیفوت کردم و بدون ه یاون سؤالش نفس با
بخوام  نکهیمونده بدون ا یباق یلباسا ها نیجلب نکرده. از ب یلیبود و معلوم بود که اون لباس توجهش رو خ

 هیپف دار بود و از بق یرو که دامنش کم یرنگ دیکردنشون لباس سف یرو امتحان کنم با بررس گهید یسه تا
 .دمیکش رونیتر، ب میلباس ها حج

ام رو در معرض  یاستخوان ی نهیشونه هام باز بود و گردن و س یتا رو اشقهیکه  یدیتور مانند سف لباسِ 
پف دار  یو دامن شدیم زونیآو نییبازو هام دو بند تور مانند به سمت پا یم رو. از دو طرف هدادیقرار م شینما

سرم جمع کرده بودم  یلباس ها باال دنیشراحت تر پو ی. موهام رو براشدیم دهیکش نیزم یرو یو بزرگ که کم
ام سفت کردم. لباس رو به تن  یرنگ یکش مو ریبودند ز ختهیصورتم ر یرو که با سماجت باز رو یو دسته ا
و قشنگ بود. از پشت هم تا کمر تور  کیش یلیخ یسادگ نِ یاز مدلش خوشم اومده بود چون در ع یلیکردم. خ

 یب یدیاومد و سف یبهم م یلیزدم. از نظر خودم که خ یچرخ میو ن اشتمکمر گذ یخورد. دست رو یبدن نما م
تنم نشسته بود  یهم تو یحساب نکهی. و افروختیاون لباس فخر م یدیبه سف یتنِ برف مانندم حساب یاندازه 

رو که پشت لباس قرار داشت باال  پشیز ییتونستم به تنها یبود که نم نیکه داشت ا یو فقط تنها مشکل
 یتو یچرخ میکردم. دستم رو پشت سرم بردم و با ن یبه خودم نگاه م نهیآ یتو زونیآو یبکشم و با لب و لوچه 

 ربدیه یشده بود. صدا پیکردن ز ریبود و باعث گ جهینت یرو باال بکشم اما تالشم ب پشیداشتم ز یسع نهیآ
لباس شل شده بود و آروم آروم رو به  ی قهیخواست که زودتر کارم رو انجام بدم.  یباز باال رفته بود و ازم م

 .رفتم رونیب یو دو دل دیترد یو باالخره با کم دمیدستم به سمت باال کش یاش رو تو قهی. خوردیسر م نییپا
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خجول و شرمسار  فتهیب نییلباس که هر آن ممکن بود پا یچنگ گرفتن باال تنه  یجلو نرفتم و با تو یلیخ
 بیاز نظرم عج یتمام روم ثابت موند. با همون نگاه ها یرگیهوا سر باال گرفت و نگاهش با خ ینگاهش کردم. ب

پشت  یها واریمبل از جاش بلند شد و به سمتم اومد. د یشت و با کمک گرفتن از دسته هاپاش بردا یپا از رو
استرس گرفته بودم. نکنه باز خوشش  یکردم حساب یبررس یباز خودم رو کم ینگاه میبودند و با ن یکار نهیسر آ

 !بود؟ ومدهین

 !قشنگ بود یلیلباس که خ نیا اما

کم رو کمتر کرد. نگاه تب دار و مسخش بهم دوخته  یهمون فاصله  یبود. با قدم ستادهیبرگردوندم، مقابلم ا سر
به دست هام که  یلباسم فرو دادم که بعد از نگاه ی قهی یو چنگ زدن دوباره  یشد. آب دهنم رو با دستپاچگ

 «.برگرد»لب هاش گفت: یقشنگ گوشه  یخندپهلوم قرار داد و با لب یلباس رو باال گرفته بودم، دستش رو رو

و بلندش  دهیرو که خواسته بود انجام دادم. اندام ورز ینرم، کار یو با پلک زدن دمیرو آروم داخل دهنم کش لبم
پرحرمش که به گردن  یبودنش بهم و نفس ها کیقلبم از اون همه نزد یکردم؛ تپش ها ینگاه م نهیآ یرو از تو
هول و  یحساب شدیم کیاون همه بهم نزد یقتو شهیدونم چرا اما هم یهزار رفته بود. نم یخورد رو یو تنم م

لباسم، باعث مور مور بدنم  پیبستن ز یتنم برا ی. حرکت نرم و نوازشگر انگشت هاش روشدمیجنبه م یب
تمام بدنم گُر گرفت  کبارهیاز برق وصل شده باشم  یقو یانیکه انگار به جر یشدنم شده بود و اون لحظه طور

. هنوز نتونسته بودم اون لحظه ها رو هضم کنم و اون اتفاق قشنگ رو و ستبه خون نش جانیو صورتم از ه
تندم گوشم رو پر  ینفس ها ونِ یم پیشدن ز دهینرمِ باال کش یکرده بود. صدا دایکه متالطم پرش پ یا نهیس

گوشم اورد و آروم  کینزد شتریهولم شد. سرش رو ب یاه هانگ رهیخ نهیآ یکرد و آروم تشکر کردم. نگاهش از تو
 .و عاشقانه نجوا کرد

 .خانومم یخوشگل شد یلیقربونت برم. خ ادیبهت م یلیخ-

ته دلم رو  "خانومم" یکلمه  ینیریدلم آب کرده بود. ش یقند رو تو یآخرش که انگار کارخونه  یجمله *** .
 یو عاشقم رو حواله  قیباز کرده بود. نگاه عم قیعم یخنده ا یقلقلک داده بود و لب هم رو از هم برا یحساب

سر و کش  ی رهیگ دنیکش رونیهوا با ب یخمار ش کردم که دستش رو به سمت موهام برد و ب ینگاه ها
من رو به سمت خودش کمرم حرکت گرفت و  یرها شون کرد. دستش رو یو تاب چیهوا با پ یموهام، تو کیکوچ

هام رو به  هیعطرش ر دنیگرفت و با بلع دنیلب هام دو یو تند رو رو گوشیباز یچرخوند. لبخند مثل خرگوش
اون لحظه سر تاپامون رو  یکه تو یاندازه ا یب یو شاد میعشق دعوت کردم. هر دو خوشحال بود یتنفس هوا

پر حسرت  یبا نگاه ها **دیبا خم شدن به سمتم، وبوس به سمت پله ها کرد و بعد از اون یپر کرده بود. نگاه
 «.داشتم میزندگ یکه من تا به حاال تو یهست یزیچ نیتو قشنگ تر»گفت: شگرشیو لحن ستا

برام توش  ایکه تمام آرامش دن ییاش کرد؛ جا شهیگفتن اون جمله من رو مهمون آغوش امن و گرم تر از هم با
 یقرارم که از خوش یقلب ب جانیشور و ه یرو برا یواژه ا چیقابل وصف بود و ه ری. حس و حالم غشدیخالصه م

 .کردم ینم دایشناخت پ یسر از پا نم

لباس؛ با قرار گرفتنش پشت سرم قاب عکس  یبررس یها شد برا نهیآ رهیآغوشش جدا شدم و باز نگاهم خ از
 یدوماد نداشت و دلم حساب هیکمتر از  یچیشد، با همون سر و وضع و بدون کت شلوار ه انیبرام نما یقشنگ

 ینیهمراه با چ ی. لبخندشکنار چشم یو خطوط مردونه  نیچ یاز همه همه برا شتریبراش ضعف رفته بود ب
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که آروم سر به سمتش چرخوندم  نیکمرم قرا گرفت، هم ینگاهم کرد و دو دستش رو یحواله  اشیشونیبه پ
، به ***پله ها باعث پلک زدن تندمون شد  یپا رو یعطش بار شدم که صدا ی، پلک بستم و مسخِ حس**

جمع شده به اتاق پرو اشاره داد و  یبا خنده ا ربدیاومد و ه یباال م یکس ایگو م؛یسمت پله ها سرچرخوند
 .گشتمسرم باز زه اتاق پرو بر  ی رهیهم جمع کردم و با برداشتن گ یخواست که برم و لباسم رو عوض کنم. لب تو

رنگ ساخته شده  دیو سف زیر یکه از گل ها یهمراه با تاج گل قشنگ میانتخاب کرده بود ربدیرو که با ه یلباس
 تایخوده ب یخوششون اومده بود حت میکه انتخاب کرده بود ی. همه از لباسمیاومد رونیو از مزون ب میبود گرفت

ً یکه جد رههمراه رخسا هیمون احسنت گفت. سحر و بق قهیبه سل یخانوم و کل گرفته بود به خونه  نیماش دا
توقف کرد و با  کیبوت یکه جلو مینرفته بود یلیهم قرار شد که اول من رو برسونه خونه. خ ربدیبرگشتند و ه

 «.جا منتظر باش نیگردم هم یدارم زود برم یکار هی نیبا حس»برگشتن به سمتم گفت:

و پر ذوق و شور  قیعم یشکفته شده از خنده ها یر بودم و با لب هامنتظ نیماش یشد. تو ادهیپ نیاز ماش و
 یمن رو از اون حال و هوا یزنگ گوش یکردم که همون لحظه صدا یرو نگاه م رونیکه داشتم، ب یجانیو ه
 ربدیو نگاهم سمت تلفن ه ودمن ب یگوش یبهم بود اما صدا هیما شب ی. زنگ تلفن هردودیکش رونیب نمیریش

 ابونیتفاوت باز هم صورتم رو سمت خ یکردم و ب یکرد. نگاه دایگذاشته بودش سوق پ نیماش یکه جلو
 !شدم اما مگه ول کن بود دنیبرگردوندم و مشغول د

باالخره  یو دو دل دیکم ترد هی. بعد از خوردیقطع کردن نداشت. تلفن مرتب و پشت هم زنگ م الیاصالً خ انگار
 یگوش یکه به صفحه  نیبرش داشتم اما قطع شده بود و هم نیماش یز جلوبا دراز کردن دستم به سمتش، ا

پاسخ از  ی. پنج تماس بدمیلعباره ب کیگرد شده ام قفل صفحه شدند. آب دهنم رو  ینگاه کردم چشم ها
 !باران

کرد. لب هام رو مضطرب تر کردم و با  یم ییصفحه خودنما یاز همون شماره که باال امیپ هیپشت اون هم  و
به درست بودن کارم  یلحظه ا نکهیکه حرکتشون برام سخت بود صفحه رو لمس کردم. بدون ا ییانگشت ها

 :بود شدهفونت متوسط اون نوشته  ی رهیرو باز کردم. چشم هام خ امیاون پ عیفکر کنم سر

 «ه مهمهجواب بد کنمینگرانم، خواهش م ؟یدیجواب نم تویگوش چرا»

 یاز فکر، حدس و گمان، تو یوا رفتم و آب دهنم خشک شده بود. هجمه ا کبارهی یصندل یزدم. تو یناباور پلک
 !بود یسرم چرخش گرفت. اما اون دختر ک

و کلمات جا شده  امیرو از ذهنم دور کنم و عجوالنه قضاوت نکنم هرچند که متن پ یمنف یفکر ها کردمیم یسع
 لیهم از فام دیکردم مثبت فکر کنم و شا یرو سع یبه جون مغزم افتاده بود. لحظه ا انهیمثل مور امیاون پ یتو

 !تیمیهمه صم نیبهش داده بود؟ اونم با ا یامیپ نیخب چرا همچ یو آشنا هاشون بود ول

اون بودم و چه قدر که  ختهیهم بهم ر یتفاوت باشم، حساب یچه قدر تالش کرده بودم نتونسته بودم ب هر
درموردش  یتونستم فکر بد یکامل داشتم نم نانیاطم ربدیکه به ه ییبودم اما از اونجا نیو خشمگ یلحظه عصب

و موقع  شهیبود. طبق عادت هم هکرد میاز اندازه عصب شیاون دختر بود که ب ی مانهیلحن صم شتریبکنم و ب
کندن پوست لبم شدم. نگاهم سمت  دست گرفتم و مشغول یبودم با استرس گوشه لبم رو تو یکه عصب ییها
 یم یدستم رو سرجاش گذاشتم. سع یتو یِ گوش عیسر یلیاومد و خ یم نیبه طرف ماش ربدیرفت. ه ابونیخ
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بشه و باز  هیقض نیخواستم متوجه ا یکنم چراکه نم دوربد رو از خودم  یکردم به خودم مسلط باشم و فکر ها
و با اون فکر که البد باز هم از همون  ییروز ها نیهمچ یمون بهم بخوره اونم تو ونهیارزش م یب یسر موضوع

 .آروم کردم یفاملشونه فکرم رو کم شیکَنه و سر یدخترا

آدم. از  نیاز دست ا دیمغزم ترک یعنیکرد،  وونمیاوف د»بست گفت: یکه کمربندش رو م یشد و درحال سوار
 «.گهیو چرتو پرت م زنهیبسکه حرف م

 .لب هام قاب کردم یرو یساختگ ندلبخ

 ن؟یحس-

 !باشه تونهیم یک گهیاز اون د ریبه غ-

که راه افتاد  نیحرکت کرد. هم نیگفته باشم. با روشن کردن ماش یزیخواستم چ یمورد بود و فقط م یب سؤالم
 .برداشت نیماش یرو از جلو یهم فشردم. گوش یدوباره تلفنش زنگ خورد. باز استرس گرفتم و با دلهره پلک رو

 !میاالن حرف زد نیخوبه هم-

 :دمیهوا پرس یو جاخورده نگاهش کردم و با مزه مزه کردن آب دهنم ب متعجب

 !ن؟یحس-

 !نبودم ششیپ کیمگه االن بوت گهیآره د-

شده اش  زیر یکه با چشم ها یخودم کرده بودم. همون طور شیپ یگفت و من خنگ چه فکر یرو م نیحس
 :دیکرد پرس یاش نگاه م یگوش یبه صفحه 

 زنگ خورده؟ میمن نبودم گوش-

 «.واال دونمینم»روش نداشتم گفتم: یکه کنترل زیطعنه آم ینگاهش کنم با لحن نکهیا بدون

 !یدینشن یعنیزنگ خورده  یول-

 .زدم یعصب یپوزخند

 .کنهیم مینشنوم مگه فرق ایبشنوم -

حاال »صفحه باال اورد و متعحب از اون لحنم گفت: یمانع شده بود از خوددار بودنم. سرش رو از رو حسادت
 « ...کن ینم یکه فرق هیسؤال کردم بعدشم متوجه نشدم منظورت چ هی یشیم یچرا عصب

 یباز اون رو غرق صفحه اش کرد و باز هم به اون صفحه  شیگوش امیپ یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز
متوجه  یجور نیرو پاک کنم حاال ا امیفراموش کرده بودم اون پ ی. حتدمیکش یلب پوف ریشد. ز رهیخ یلمس

 یکردن نگاهم سع زیو ر مجا به جا شدم، با جلو بردن سر  یصندل یرو یرو خوندم. کم امشیکه من پ شدیم
حظه بود که سرش رو باال اورد. همون ل یرو بخونم اما از اون فاصله ممکن نبود و تو دیجد امیداشتم اون پ
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 یشاک یرو با نگاه ها یکرد و گوش یگره خورده اش بهم نگاه ی. با ابروهادمیعقب کش یخودم رو کم عیسر
 .پرت کرد نیماش یاش جلو

 !باز کرده امویمن پ ی! پس البد عمه یدیکه نشن-

 گهیبود پس د دهیتونستم انکارش کنم. اما حاال که موضوع رو فهم یشده بود و نم امشیخوندن پ ی متوجه
هم فشردم و پر حرص و حق به  ی. لب روهیکه اون دختر ک دمیفهم یم دیموند و با ینم یپنهون کار یبرا ییجا

 «شناسمش؟ ی! چرا من نمهیدختره ک نیاصالً... اصال ا نمیآره من باز کردم خوب شد، بب»جانب گفتم:

 .دونمینم گهیحق به جانب م ادی. خوشم میشروع کن یخوایبازم مآهان پس -

 :دمیتوجه به حرفش پرس یب

 !همه زنگ زده نیچرا نگرانته هان چرا ا-

 .زد و سر تکون داد یشخندین

! تورو خدا یکن یفکر م ییزایتو به چه چ نیکنم اون وقت بب یم یتو خودکش یدارم واسه  گهید شعوریمن ب-
 .بهت بگم یچ دونمیواقعاً نم ن،یرفتاراشو بب

 .هم نکردم یفکر هیمن فقط گفتم ک-

 .ادیبدم م یواشکی یکارا نیرفتارا، از ا نیکامالً از لحنت مشخصه. آخه چه قدر بگم که من از ا-

 :پرتش کرده بود با لحن متأثرش ادامه داد نیماش یاش که جلو یبا اشاره به گوش و

 یگفت یاگه م ینکن. حت یرو کش رویاما لطفاً ز نیبب یبردار هرجاشو که خواست ،یلعنت یاون تو اونم اون گوش-
مدل رفتار رو دوست ندارم  نیمن ا کنهیم میعصب تیپنهون یرفتارا نیشدم اما ا ینم یهم عصب یباز کرد امویپ

 .سوگند

 :حرص لب زدم با

 ...خب یعنیشد  هویباز کنم  امویخواستم اون پ یمن نم-

 .دمییلبم رو جو ینداشتم و عصب حیتوج یبرا یحرف

 .! جالبهام؟یهمه پ نیا نی! اونم از بهوی-

 ه؟یبپرسم ک تونمیخب اصالً م-

 .یبپرس یتون ینم گهینه د-

 .سرش رو با باال دادن موهاش تکون داد و

رفتار زشتت قصدش رو داشتم  نیقبل ا یعنیگم.  ینه چون بهت نم گهیاما االن د یتونست یقبلش م یعنیچرا -
 .یخودت باعث شد یول
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 .باال پروند یشونه ا زدیپوزخند م کهیدرحال و

 .خواستم باهات آشناش کنم یمنو بگو که م-

 !بود؟ یتونستم درک کنم اما منظورش ک یو مفهوم اون جمله رو اصالً نم دیکش یداشت سوت م مخم

 :دمیام پرس یو لحن معترض و شاک یهمون دلخور با

! نکنه بازم یمنو باهاش آشنا کن یخواست یم یقدر مهمه واست و حت نیکه ا هیدختره ک نیاصالً ا ؟یچ یعنی-
 هان؟ دهیشاگرده جد

 یلبش م یلج درار رو یلبخند کهیشد و درحال ینم دهیچهره اش د یتو شیپ ی قهیچند دق تِ یاز عصبان یرد
تو فکر  گهیآشنا کنم بعدشم من د دیتو رو با شاگرده جد دیآخه چرا من با ن،یعشقِ خنگ منو بب»نشوند گفت:
 «.ماجرا ندارم باز یچون حوصله  ستمین کیبوت یشاگرد واسه 

شاگردا تموم شده حاال سرو کله  یماجرا گهیآره د»و پر شکوه گفتم: یچفت شدند و عصب نهیس یهام رو دست
ً  شهیم داشونیاز کجا پ هوی ستی. معلوم نداشدهیپ گهیدختره د هی  «!اصال

از اون  ی. حسابکردیم حیتفر هیقض نیبا ا ییجورا هیو  بردی. انگار از دراوردن حرص من لذت مدیخند یم فقط
 یشده بودم مخصوصاً اون خنده ها  یو حرص یعصب زدیلحنش موج م یکه تو یو آرامش خاص الیخ یرفتار ب

 .کردم شو پر حرص نگاه یموند. شاک یپنهون نم زمیت یکه از نگاه ها زشیمرموز و ر

 همه زنگ زده بود؟ نیکه ا هیک شیسر یدختره  نیا گهیخب بگو د یخند یبا توام چرا م-

 .کرد یضیغ

 .هیتیدختر خانومو با شخص یلیچه طرز حرف زدنه اتفاقاً خ نیاِ ا-

 .هم فشردم یهام رو با حرص تو دست

 !یزاریبه سرم مسر  ی. نکنه دارگهیبگو د اریحرص منو در ن نقدریا ربدیه-

 یخاکستر یکه اون سلوال گمیبهت نم هیچ یدونیاصالً م»و با همون لحن لج داراش گفت: دیخند کهیت کهیت
 «.یزشتت بردار یعادتا نیدست از ا گهیتو سوگند خانم که د هیتنب نیمنفجر شن. بله ا یمغزت از فضول

زنگ خورد. مثل  شیلعنت یِ تر از قبل نگاهش کردم که باز هم گوش یابروهام انداختم و شاک ونیکور م یا گره
 .رو به من جواب داد یهمون دختره بود و با نگاه و پوزخند نکهیا

 ممنون خانواده خوبن؟ ،یخوب یالو...؟ سالم چه طور-

....- 

 ؟یداشت یجا گذاشته بودم. جانم کار نیرو تو ماش ی. شرمنده گوشدمیآهان آره االن د-

 دنیشن یفوت کردم و برا یاز اندازه گشاد شده بود نگاهش کردم. پر حرص نفس شیب یبا مردمک ریمتح و مات
 .اورد یحرصم رو در م شتریب نیو ا دمیشن ینم یزیکردم اما چ زیاون مکالمه گوش هام رو ت
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من االن پشت فرمونم دارم  نی. ببدمیم حینشده نه نگران نباش. آره حاال مفصل برات توض یزینه بابا چ ؟یجد-
نشده. آره چشم حتماً، چشم چشم،  یزیحرف بزنم اما نگران نباش چون واقعاً چ یلیتونم خ ینم کنمیم یرانندگ

 .پس فعالً خدافظ سالم برسون خاج خانومو ؟ی. کار ندارگمیبهش م

 !دمیفهم یاز حرف هاش رو نم یبزرگ. چرا کلمه ا یانفجار یشده بود و آماده  نیسنگ سرم

 !گه؟یبود د یباران مونده بودم اما حاج خانم ک یحل مسئله  یتو هنوز

 هیچ»تر از قبل گفت: الیخ یباال پروند و ب یکردم که شونه ا یاز حدقه در اومده نگاهش م یبا چشم ها همچنان
 «خانم فضول؟ یکنینگام م ینجوریچرا ا

 .بابا یشدم. ا وونهیدخب  هیک گه،ی. حاال هم بگو دیدیفهم ستمیمن فضول ن-

 هان؟ میبخور یزیچ هی میگم چه طوره باهم بر یم-

سرپوش  یخارج از بحث برا یو عوض کردن حرف. پروندن حرف چوندنیپ یاش برا یشگیهم ی وهیهمون ش بازم
از  یهرچند که کم شهینم بمیاز اون همه اصرار و خواهش نص یزی. معلوم بود که چیحرف اصل یگذاشتن رو

اون  ایو  زدیمن با اون دختر حرف نم یبود که جلو یا یپنهون زیکمتر شده بود چون واقعاً اگه چ میذهن هیریدرگ
خواسته باهام آشناش کنه پس البد موضوع  یگفت م یکرد. تازه خودش م یبرخورد نم الیخ یو ب لکسیهمه ر

بلند و  یدادن نفس رونیم و به بنگفت یزیفعال بودند. چ میفضول ینبود اما همچنان شاخک ها ینگران کننده ا
 .شد انیصورتش نما یاجزا نیب یجد یصدا دار بسنده کردم که حالت

 سوگند سامان امروز خونه بود؟ نمیب-

 ینگاه میبردم. ن ادیتلفن رو از  یو اون لحظه ماجرا دادیهام رو رنگ م یو ناراحت یاسم سامان دلخور دنیشن
 .کردم

 یکنه. دو کلمه ا یتو صورتمم نگاه نم یحت شهیگرفتن. باورت نم افهیق یسر اومد و رفت البته با کل هیاوهوم. -
و  ادیخونه نم یلیدانشگاه و پروژه خ یچند روزم که به بهونه  نیست. ا هیو کنا ریتحق یبا کل گهیهم که م

 .کنهیازم فرار م ییجورای

 .اما اونجام نبود نمشیرفتم باغ بب روزمی. ددهیمنم نم یجواب تلفنا-

 .اش خارج شد نهیاز س نیآه مانند و سنگ نفسش

 .میاز هم فاصله نگرفته بود نقدریبراش تنگ شده، تا حاال ا یلیدلم خ-

 .کرده بود نیکه اون لحن ناراحت و پر غمش من رو هم غمگ چقدر

 ربد؟یه-

 جانم؟-

 .کرد دایگلوم راه پ ونیم میمال یبغض
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 کار کنم؟ یاون وقت من چ ،یچ ادیعقد ن یاگه لج کنه و واسه -

 .منه، نگاهم کرد ی ختهیاز ذهن بهم ر یمنف یمعلوم بود به خاطر دور کردن فکر ها شتریکه ب یلبخند با

متوجه نشه حتماً شرکت  یزیچ یکس نکهیبه خاطر ا ادیاگه به خاطر ما هم ن یحت ادیمعلومه که م شهیمگه م-
 .بشه یزیچ یمتوجه  یکس رارهی. سامان قُده نمکنهیم

 .گرفتم یکه داشتم به باز یهام رو با بغض انگشت

 .رهیگیکنم بغضم م یبهش فکر م یوقت یبرام مهمه حت یلیکنارم باشه خ یروز نیهمچ یتو نکهیا-

 .دیتو موهاش کش یدست یکالفگ با

 ...منم مهمه یبرا-

 نیسرش رو از ماش یلحظه ا یداد و برا نییرو پا شهیشده بود که ش نیسنگ نیداخل ماش یقدر فضا اون
 .بعد به سمتم برگشت یا قهیهوا بخوره. دق یبرد تا کم رونیب

 .نکن تیقربونت برم من. خودتو اذ گذرهیم نمینکن. ا یقدر خود خور نیتو هم ا-

 .کنم یم مویدارم سع-

 :دمیکم رنگ پرس یبا لبخنددور شدن از اون موضوع و عوض کردن فضا  یدوباره گرفتم و برا یدر ادامه نفس و

 ؟یرو گرفت شایجواب آزما یراست-

کار بودم که فراموش کردم.  ریقدر امروز درگ نیا»گفت: ضیعر یابونیخ یتو دنیچیرو چرخوند و با پ فرمون
 «.کنینزد یدوستا شگاهیبا مسئول آزما نکهیمثل ا رهیگ یبابا گفت خودش م گهید

 .زده لب هام رو تکون دادم جانیه

 .هم بذارم یامشب بتونم چشم رو دوارمیبشه. واقعاً ام یفردا چه روز-

 .ممکن بود ریبرام غ یلیخ زیچون همه چ نمیرو بب یروز نیکردم بتونم همچ یوقت فکرشم نم چیه-

 .که شد یدیاما د-

 .دیابروش باال پر یو تا دیبه روم پاش نیدلنش یلبخند

 .دمیکه خودمم نفهم میتو زندگ یاومد یجور هی. یمیاتفاقِ خوب زندگ نیممکن تر ریتو غ-

دلم به پا کرده بود و صورتم ملتهب از اون حرف ها حرارت گرفته بود. با کنترل اون  یتو یشیهاش باز آت حرف
 .کردم یزده تک خنده ا جانیحال ه

 ها؟ رمیتلفنو نگ یپ گهیکه د یگیم نارویا-

 .توقف کرد یشاپ یکاف یکرد و جلو یرو رو نگاه روبه
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 !اون تلفنه شیهنوزم فکرت پ نمینبابا. بب-

 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هی

 ؟یگینم-

 ً  «.گمینم»چشمش رو بست و با خنده گفت: هی متقابال

جا تموم شد خب؟  نیموضوع هم نیسوگند ا»و قاطعش گفت: یجد یهم اخم هام توهم رفته بود که با لحن باز
 یدیمسئله رو باز کشش نم نیدر ضمن اونجام ا میبخور یزیچ هی میشو که بر ادهیدختر خوب پ هیاالنم مثل 

 «.پس خرابش نکن یدونیخودت که اخالقم منو م گهی. دیدیفهم

 .گهید یبهم بگ یخواست یم یخب. بعدشم خودت گفت یشرط. قول بده بعداً بگ هیبه  یباشه ول-

 .دیاون حرفم باز خند با

 .شو ادهینه. حاال هم پ ای یباش یبه خودت داره که دختر خوب یبستگ گهی. دشهیم یچ نمیحاال بب-

شدنم باز صدام کرد سر به طرفش  ادهیکه قبل از پ دمیسمت در چرخ فمیتاب دادم و با برداشتن ک یچشم
 «.بپوشش»عقب اشاره داد و گفت: یصندل یچرخوندم که کاپشن اسپرتش رو

 .نگاهش کردم متعجب

 .هوا رو. بعدشم خودم پالتو اوردم انداختم عقب نیت دارم ادوس یعنی ستیاونقدرا سردر ن-

 .اش انداخت یشونیبه پ ینیخاروند و چ یلبش رو کم یاون حرفم با انگشت گوشه  با

 .تنت کن رشیهم ز یزیچ هیالاقل  یایم رونیو ب یپوش ینازک م یمانتو یخب وقت-

پالتوم رو از  یحرف چیدندون فشردم و بدون ه ریلب ز یمتوجه منظورش شده بود و با سرخ شدن لحظه ا کامال
بهم  یاون قدر تابلو بود که اون جور یعنیبودم اما  دهیعقب برداشتم. چه قدر که خجالت کش یصندل یرو

 !کرد یگوشزد م

هم قرار  ینشده بودم. دندون رو شیبودم و اصال هم متوجه نازک دهیمانتو نپوش هی ریبه غ یزیپرو چ یراحت یبرا
معذب  یهنوز کم کهیو شد و درحال ادهیپ یا قهیهم بعد از دق ربدیشدم. ه ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیخ دادم و

کرد از  یکرد و سع یشوخ یبه کافه کم ود. تا ورمیرفت یکیو کالس کیکوچ یشاپ یبودم همراه هم داخل کاف
 .اون حالتم خارج بشم

 یخودش سفارش داد. به صندل ی قهیبه سل کیهمراه با ک یفرانسو یدوتا قهوه  ربدیو ه مینشست یزیم پشت
 .زد هیاش تک

 .نیقهوه هاش عال نجایهوس قهوه کردم ا بیامروز عج-

 .به اطراف چرخوندم یسر

 .یدستگاهشو دار کیبوت یاماتو که تو-
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 .تکون داد نیبه طرف یخنده سر با

 هیکالً هم  چ،یاومد قهوه درست کنه، قهوه که درست نکرد ه روزیخان د نی. حسهیدکور گهیداشتم اما االن د-
 .اختراع کرد دیدستگاه جد

 «.یکال استاده تو خراب کار»لم گرفته بود و با خنده گفتم:حرفش خنده از

ً یدق-  .قا

 هیبود و گرم شده بودم.  دهیسرد بهم چسب یاون هوا یتو ی. حسابمیها رو اوردن و مشغول خوردن شد قهوه
دنبالت که  امیفردا ساعت چند ب»ذاشت گفت: یم زیم یکه آرنجش رو رو یو درحال دیقهوه اش نوشکم از 

 «شگاه؟یببرتم آرا

از  شیبود که خطوط ب نیالت یتتو هیگفته بود  دهیپشت آرنجش چشم دوخته بودم. همون طور که سپ یتتو به
و حرفش نبود و نگاه  ربدیسخت بشه. اصالً حواسم به ه یاش باعث شده بود که خوندنش کم وستهیاندازه پ

 .آرنجش ثابت مونده بود که باز صدام کرد یرو کمیبار

 تو؟ ییسوگند باتوام ها کجا-

 .باال گرفتم جیرو گ نگاهم

 .نای...آها ساعت هفت ازهیچ-

ه ممکنه درمورد من گفته بود ک دهیسپ یدستش رفت. از وقت یرو یکه دادم باز نگاهم سمت تتو یاز جواب بعد
 یجور هیکه  نیفکر واسه ا نیرو بدونم. با ا شیخواست معن یکنجکاو شده بودم و واقعاً دلم م یباشه حساب

انگشت هام  نیفنجون رو ب ردمخو یقلپ از قهوه ام م هیکه  یازش بپرسم و سر صحبت رو باز کنم درحال
 یگن چه طوره واسه فردا از تتوها یم نایساناز ا یراست»مورد گفتم:  یب یو ذوق یتصنع یچرخوندم و با لبخند

 «ه؟یاستفاده کنم. ها نظرت چ یعروس و داماد

 ،یزیخوندن چ یفرو کرده بود و لب هاش برا شیگوش یکه سرش رو تو یبود و درحال یا گهید یجا حواسش
 .داد از جاش بلند شد یآروم تکون م

 .میبر گهیپاشو که د-

 گفتم؟ یچ یدیشن-

 .مرتب کرد یرو کم رهنشیرو فشرد و پ شیکنار گوش ی دکمه

 .زودترم تو رو برسونم خونه کهی. هوا تارمیزنیحرف م نیتو ماش میریببخش حواسم نبود م-

 هیتک یشده بود. به صندل نیو سنگ میباز حج کی. ترافمیاومد رونیاز کافه ب فمیگفتم و با برداشتن ک یا باشه
کرد  یم میرو تنظ نیماش نهیکه آ یکردم. درحال یبخار گرفته نگاه م یرو از پشت پنجره ها رونیداده بودم و ب

 «.جعبه اون جاست برش دار هیداشبورتو باز کن. »گفت:
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گرفتم. پرسشگرانه نگاهش کردم که با حرکت چشم باز از خواست داشبورت رو باز کنم.  یام رو از صندل هیتک
 یبچگانه و چشم ها یبا ذوق لیپاست یجعبه  دنیکه بازش کردم مثل بچه با د نیباال پروندم و هم یشونه ا

 «!یگرفت لیپاست ربدیه یوا»ام گفتم:برق گرفته

 .به اون همه ذوقم زد یلبخند

سرکار خانوم  یخب به خاطر فضول یبرات گرفتم. همون موقع خواستم بهت بدم ول یدوست دار یلیخ دمید-
 !رهیگیحد اخمو از صورتت م نیادونستم تا  یرفت. نم ادمی

 .فضول یقدر نگ نیا شهیم-

 .عقب اشاره کرد یصندل به

 .یباشه بردار ادتی یبر یعقبه خواست یصندل یجعبه شکالتم هست که رو هیخب،  یلیخ-

 .هم فشردم یو لب رو دمیباال پر یمثل بچه هام کم یصندل یرو

 !شوکالتم هست یوا-

 .کرد و متأثر سر تکون داد یخنده ا تک

دارم اما در عوض  یگل و گرده اش آلرژ یکه به بو یدونیم یول رمیاز دست تو. خب راستش خواستم گل بگ-
 ها؟ گهید یدوست دار نمیخودمو واست گرفتم بب یشکالت مورد عالقه 

بله معلوم »ورتش گفتم:ص یکش دار تو یلبم فشردم و با جلو بردن صورتم با لحن یدندون رو یعشوه و لوند با
 «.که دوست دارم

سبک تر شد  کیکه تراف نیشده بودم. هم لیمشغول خوردن پاست اقیو من هم با اشت دیخند یاون رفتارم م به
از برخورد با  یریجلوگ یبرا اطشیو نگاه پر احت یرانندگ نیحرکت گرفت. در ح گهید یها نیآروم پشت سر ماش

 «.متوجه نشدم یتو کافه گفت یزیچ هی یراست»گفت: ییجلو یها نیماش

 .دمیدندونم کش ریز الیخ یرو ب لیپاست

 .فردا تتو بزنم یآهان آره گفتم چه طوره واسه -

 .دیمقدمه زده بودم جاخورده به سمتم چرخ یکه ب یحرف با

 !بدنت یتتو رو نمیتتو؟ بب-

 .چرخوندم یچشم

 .نگران نباش شنیموقت استفاده کنم پاک م یاز تتو ها تونمیگفتن م نایخب.... خب ساناز ا-

 «.غلط کردن نایساناز ا»نگاهم کرد و با لحن پر تشرش گفت: یاون حرفم چپ چپ با

 .اِ چرا گفتم که موقته-
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 .هم حرفشو نزن گهیگفتم که دوست ندارم، د-

 .نباشه یمشکل کردمیفکر م یول-

 .ادیکارا اصالً خوشم نم نیفکرا نکن چون از ا نیاز ا گهید-

 یالبد م هیچ»کردم که گفت: ینگاهش م ن،ییکش اومده رو به پا یتو ذوق خورده و با لب و دهن یجور همون
 «بچگانه؟ یحرفا نیبازم از ا تونمیو من نم یتونیچرا خودت م یبگ یخوا

 .دلخور زدم و لب و دهنم رو جمع کردم یپلک

 .گفتم یمگه چ یکن یم یخواستم بگم. بعدشم چرا قاط ینم رمینخ-

رفتارا  نیکنم فقط از ا ینم یقاط»تر کرد و با نگاه به رو به رو گفت: یکرد آروم باشه لب یم یکه سع یدرحال
مسئله رو  نیاما ا یبد رییرنگ موهاتم تغ یتونیم یحت یبکن یتونیم یبخوا یفردا هر کار ی. واسه ادیخوشم نم

 «.شد رفهمیش یبزن یزیبدنت چ یفراموش کن چون دوست ندارم رو

 .کارو نکردم حاال نیخب منم که ا یلیخ-

اون  ونِ یاون رفتارم لب هاش م دنیفوت کرد و با د یدستم زدم که نفس یتو لیمحکم به پاست یبا حرص گاز و
 .باز شد یاخم و تخم به لبخند

 .یکن یباهام بحث م یاهمت یب یزایبخاطر چه چ نیبب-

 :جواب دادم سرتق

 .یگرفت افهیتو ق دمیمن بحث نکردم نظرتو پرس-

آخر افتادم همون خواهر زنِ دوستم  یاون غول مرحله  ادی هویتتو  یگفت یاصالً وقت»گفت: دیخند یکه م یدرحال
 ی. معننیمُضحکِ الت یمشت تتو هیگردنش! اونم  یرو یاز نوک انگشت تا آرنجش تتو بود حت ،یتو مهمون

 «!رو تتو کنه ییها تهنوش نیروش شده بود همچ یچه طور دونمیواقعا شرم آور بود نم اشونیبعض

 .کردم و به سمتش برگشتم زیهام رو ر چشم

 مونده؟ ادتیتتوهاشم  یکه حت یقدر توجه کرد نیدختره ا نیتو اصالً چرا به ا نمیبب-

 .بلند زد یا قهقه

زور از دستش فرار نمونه دختره تا تو دهنم اومده بود ب ادمیحواست جمعه. مگه دست من بود که  ادیخوشم م-
 .کردم گفتم که

 !یکن یم فیچه قدر هم که راحت تعر-

 .میداشته باش هیقض نیسر ا دیهم با یبحث هیشو االن  الیخیاوف از دست تو سوگند اصالً غلط کردم ب-

 .از من ریالبته غ یتوجه کن یسهواً هم به کس دیکه هست نبا ینیهم-
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 :دمیتو هم پرس ییو با سگرمه ها دمیدندون کش ریرو ز لیپاست یاز حرفم خنده اش گرفته بود. گوشه  یحساب

 اصالً؟ یبلد یسینداشتن مگه تو انگل یخوب یها یتتوهاش معن یگفت یراست-

 ها؟ یابهام نداشته باش ییکه جا یکن یم زیر زیکردم ر فیرو که تعر یزیچ یاالن دار-

 .نویگفتم ا یجد ینه جدا از شوخ-

 .دستش چرخوند یرو آروم تو فرمون

 یکه بعض میوقت گهیرو کالس مکالمه رفتم د یتا دوسه سال نایبه اصرار مامان ا ی. از پونزده سالگیتا حدود یه-
 .برام شهیم یآور ادیحرفامون  نیب نایموقع حرف زدن و ا وننیور م نیرو ا یو چند ماه انیاز دوستام م

 .رمیبگ ادیدوست دارم  یلیاوه چه خوب منم خ-

 .یگفتم که تا حدود ستمی اون قدرام بلد نحاال-

 .زد یچشمک فتهیخودش یبا خنده و نگاه و

 .خوب بلدم یلیخ ویزیچ هی یول-

 اون وقت؟ یمثالً چ-

خنده دار و طنازش  یباال انداخت و با ادا ها ییو قشنگش ابرو کهیت کهیت یکرد و با اون خنده ها یجذاب نگاه
 «.ویالو  یمثالً آ»گفت:

حفظ  ینبابا چه قدرم که سخته چه طور»دهنم گرفتم و با تمسخر گفتم: یکنترل خنده ام جلو یرو برا دستم
 «!نویا یشد

 :جواب داد میمال یعاجز و لبخند یدوباره زد و با لحن یچشمک

 ،یفارس ،یکه باشه. عرب یهم سخته حاال به هر زبون یلیگفتنش سخته، خ ییخدا یاش آسونه ولآره جمله-
 .که یدونیزدم م شیجمله از تو، خودم به آب و آت هی نیهم دنی. من ماها به خاطر شنیسیانگل

رو کرده بود. با  ریمن رو ز یجمله زندگ هیگفت چراکه همون  یقدر که با اون حرفش موافق بودم. درست م چه
 .ام خارج شد نهیاز س یگذشته آه یادآوری

 .یگیحق باتوئه. درست م-

 .زدم یادامه لبخند در

 .بگم یجور نیا دینکنه حاال منم با هیچ-

 .کرد یا خنده

 .. واالستیجور گفتنا ن نیبه ا یازیهوا ن ندازمیمن کالمو م یبگ سشمیَسل یتو فارس-
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 !گم یآخه نکه تا حاال نگفتم و نم-

 .هر دفعه یحرص داد یقبلش منو کل یول یچرا گفت-

 .تاب دادم یبه جانب چشم حق

 .شهیدل چسب تر م ینجوریا گهیخب د-

 .حرص دادن من دلچسبه برات خانم فضول گهیآره د-

 .دمیکش یآخرش پوف یاز کلمه  معترض

 .یباز گفت-

 .گم ینم گهید زمیخب آروم عز یلیخ-

شد. آروم صداش  قیوجودم تزر یاز آرامش و لذت مثل هر دفعه تو یدستم قرار داد. حس یدستش رو رو و
 .دمیشن شهیتر از هم نیریش یزدم. که جانم

فردا هم ازش اجازه  یبرا میتون یم ینجوریسرخاکش. ا میقبل از عقد بر شهیآقاجون تنگ شده م یدلم برا-
 .میریبگ

 .به دستم اورد یفشار

هم دو سه تا جعبه  نیو حس میرفت شیدو روز پ نیالبته من و حس یدلم. هر جور که تو بخوا زیچشم عز-
 .پخش کرد ینیریش

 .اومدم یخب منم م یبه من نگفتپس چرا-

 نی. تازه دو روزه دارم اینکرده بود هیسرخاک. آخه کم کت گر یاون حال بر یخواست تو یراستش دلم نم-
 .نمیبیقشنگتو م یخنده ها

 میرو عاشقانه تقد یدوست دارم فتهیش یدستم فشردم و با نگاه یبار من محکم تر از اون دستش رو تو نیا
 .ثبت اون لحظه یبرا فمیظر یدست ها یرو یخوش رنگش کردم و بوسه ا یچشم ها

بود که جشن  نی. اصرار بر امیتازه وارد بود یبه مهمون ها ییشلوغ بود و مشغول خوش آمد گو یحساب خونه
ه هم چرا ک م؛یخونه برگزار کن یحرف و گفت و گو باالخره قرار شد عقد رو تو یکه بعد از کل میریتاالر بگ یرو تو

رو هم دعوت کرده  یبود البته تعداد کم سبمهمون ها منا یراحت یبرا گهیبزرگ بود و هم از هر نظر د یلیخ
 ونیآقا یساختمون هم دور تا دور برا نگی. پارکمیرو مفصل تر برگزار کن یو قرار شد در عوض عروس میبود

 .شده بود دهیچ یصندل

از اقوام دعوت شده بودند و  یکی یخاله احترام و مادر رضا رو هم دعوت کرده بود که همزمان به عروس مامان
مامان  یداشت و طبق حرف ها یواضح لیدل ومدنشونیکرده بودند. البته ن حیتوج یطور نیرو ا ومدنشونین

 دنینشون داده بود و شن لیتما یسابخودش بافته بود و رضا هم ح یبرا یاالتیخاله احترام درمورد من و رضا خ
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اون همه نسبت به رضا گار  ربدیکه چرا ه دمیفهم یخاله احترام شوکه و کنف کرده بود. حاال م یخبر عقد کم
 .موضوع بود نیهاش هم هم تیحساس لیبود و دل دهیاون د میدیرو که من نم یزیداشت؛ در واقع چ

ً یتقر سحر  یحرف ها یمهال بود که ال به ال ومدنیبود ن بیکم برام عج هیکه  یزیهمه اومده بودند البته چ با
 لیرو به کرمانشاه سفر کرده البته که دل یهفته ا کیدعوت شده و  ییدانشجو یاردو ایمتوجه شدم که گو

 .دادمیهم بهش حق م ییجورا هیزدم و  یحدس م یاون رو هم تا حدود ومدنین

خاص و قشنگ  یدمانیو چ شیسالن، با آرا یرنگ که باال ییطال یشده بود و سفره عقد نیتزئ یحساب خونه
 .شده بود دهیو رخساره بود چ دهیکه کار سپ

 دهیچ ییو طال دیسف یکه دور تا دورش بادکنک ها یبه سمت مبل دو نفره و سلطنت ییاز خوش آمدگو بعد
 یقرمز رنگ و توپر نوشته شده بود. با تو یمبارک با قلب ها وندتانیپ یهم جمله  وارید یشده بود رفتم. رو

 فیساعت ظر یرو یمبل نشستم. نگاه منتظرم بعد از ورود یلباسم و جمع کردنش رو یدست گرفتن دنباله 
 یعنیبودم.  دهیرو ند ربدیهمچنان ه شگاهیساعت و اومدنم از آرا میشد. بعد از گذشت ن دهیو نقره رنگم کش

بردنم  یخودش برا یرو به جا نیبودمش بعدش هم که حس دهیند گهید گاهشیصبح بعد از رسوندن من به آرا
اومده بود، بعد از اون  شیبراش پ یفور یکار ایو گو میحرف زده بود یفرستاده بود. هرچند که تلفن شگاهیاز آرا

 .بود دهیطول کش یهم که آماده شدنش کم

صورت  دنیبه سمتم اومد. با د شییو سرتاپا یفکر بودم که مامان به با جمع کردن لباس شب بادمجون یتو
تر اومد. سرش رو کنار گوشم  کیهم فشردم که نزد یرو یشده باال انداخت. لب یبه نشونه چ ییمضطربم ابرو

 :دیقرار داد و آروم پرس

 ؟یایشده مامان جان چرا مضطرب به نظر م یچ-

 :دمیطاقت پرس یب

 اومده؟ ربدیمامان ه-

 .دمشید نییآره پا-

 ؟یسامان چ زهیچ-

 .دیبرهنه ام کش یبازو یرو یدست

ها  تهیروز زندگ نیفکر نکن مثالً امروز بهتر زایچ نیقدرم به ا نیا ادین شهینگران نباش سامانم هست. مگه م-
 .رو از ذهنت دور کن خودیب یدلم فکرا زیخوشحال باش عز

 .دیبا گفتن اون حرف آروم صورتم رو بوس و

 .گفتم یچ یدیشن-

از  کیموز یشلوغ بود و صدا یکردم که باز به سمت مهمون ها رفت. حساب دییحرفش رو تأ یپلک زدنِ آروم با
ً یوسط سالن مشغول رقص بودند. تقر یو عده ا شدیمنعکس م واریدر و د اومده  شمیگفتن پ کیتبر یهمه برا با

گفته بود  کیباز بهم تبر ییبا رو بهم در کمال تعج نایم یکرده بودند. حت یخوشبخت یهم آرزو یبودند و کل
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هم همراه با مژگان خواهر  یو نامزد مرتض دینداشتم. زنِ عمو حم یا نهیمثل قبل ازش ک گهیکه البته من هم د
 یعسل هم نم لویک لویشون رو با ک ییبودند و ترش رو افهیق یتو یاومده بودند. زن عمو و مژگان حساب یمرتض

بود اما همون طور که مامان ازم خواسته بود با  زیآم ریخشک و تحق یلیهم خ کشونیتبر یشد کم رنگ کرد. حت
برنگشته بود و قطعاً هم  یهم که هنوز از سرباز یلبخند و در کمال احترام بهشون خوش آمد گفته بودم. مرتض

موضوع  ونااش از تهران بهش  یو دور طیاون شرا یخبر بود البته معلوم بود که زن عمو تو یاز مراسم عقد ب
 .گهیرو نم

 یفکر بودم و ترس و دلهره ا یتو یفکر نکنم اما باز هم کم زهیریکه ذهنم رو بهم م ییها زیکردم به چ یم یسع
خراب  زیو همه چ فتهیب یکه نکنه اتفاق بد دمیترس یدلم آشوب به پا کرده بود و همش م یکه از شب قبل تو

زنگ زده بودم و تلفنش  ی. دو سه بارگرفتمرو  ربدیباز سراغ ه عیسر یلیبار سحر به سمتم اومد و خ نیبشه. ا
 .دلم نشسته بود یتو لیدل یب یرو هم جواب نداده بود و ترس

قدر  نیدلم چرا ا زیاومده عز یول دهینشن دیشا»فرش رو پشت گوشش زد و در جوابم گفت: یدسته موها سحر
 «!تو ینگران

خوب  شبید نکهیکه گفت به خاطر ا دمیبود چند بارم ازش پرس ختهیبهم ر یلیآخه صبح که منو رسوند خ-
 .ومدیکه ن شگاهمیبود آرا یجور هی یول دهینخواب

 شیپ یمشکل ست،ین ینگران یاما جا ختهیاواخره و فکرت بهم ر نیا یهمش به خاطر ماجراها نایا زمیعز یآخ-
 .ادیم گهیکمه د هی. ادینم

 یحاال هم پاشو مثالً عروس»گفت: میرقص وسط سالن بر یواست براخ یکه ازم م یبا گرفتن دستم در حال و
 «!ها

با  هیبق غیهم به طرفمون اومدند و اون ها هم اصرار به رقص کردند. با دست و ج میبا اون حرف ساناز و مر و
کردم از  یم یگفته بودند سع هیشده بود و همون طور که مامان و بق یواقعاً عال زیدخترا همراه شدم. همه چ

ساناز  دهیبا سپ یزاده ها سحر حساب برادرکنم.  رونیآزار دهنده رو از سرم ب یلذت ببرم و فکر ها زیهمه چ
 .کردند یم یهاشون شلوغ کرده بودند و مهمون ها هم با دست همراه دنیو هو کش غیسالن رو با ج

مشغول رقص شده بودم.  کیکوچ یهاوسط سالن دورم حلقه زده بودند و من هم اون وسط با دختر بچه  دخترا
 میدورم از هم باز شد و نگاهم مستق یکنار رفتند و حلقه  یهمگ یلحظه ا یهمچنان مشغول رقص بودم که برا

بود و با گرفتن دستش  تهبه سمتش رف دهیموند. سپ رهیآرزوم بود خ تیکه نها یریتصو نیقشنگ تر یرو
نگاه ها و نگاه مشتاق  یکشوندش. همه  یم نییگفت به سمت سالن پا یگوشش م یتو ییزایچ هی کهیدرحال

دندون هام و با جمع  ونیتر من روش ثابت شده بود. آب دهنم رو که خشک شده بود با چرخش زبون م
که  یکرد و ضربان قلب یم نییرو باال و پا ما یاستخوان ی نهیتندم س یفرو دادم. نفس ها یکردنش، به سخت

که تا آرنج  یرنگ دیجذب سف راهنیبود؛ پ ستادهیقشنگ رو به روم ا یایرو هی رفته بود. مثل باال تینها یب
 یبود. چه قدر هم بهش م دهیکه روش پوش یرنگ یکوتاه و اسپرتِ مشک ی قهیرو تا زده بود و جل سنشیآست

صورت و ته  ونِ یو تنومندش رو خوش فرم و قشنگ تر کرده بود. لبخند جذابش م دهیاندام ورز یاومد و حساب
خواست  یقشنگ که دلم نم ینقاش هیرو برام دو چندان کرده بود.  یاون نقاش ییبایرنگش ز ییخرما شیر

 یم ییچشم ازش بردارم. اون لحظه انگار گوش هام کر شده بود و چشم هام هم کور چون نه صدا یلحظه ا
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رنگ و اسپرتش فرو  یشلوار مشک بیکه دست هاش رو تو ج ی. درحالدمید یاون رو م ریغ یو نه کس مدیشن
 یهمون روز هیبه سمت من چرخوند. حس و حالم درست شب دهیکرده بود باالخره صورت پرخنده اش رو از سپ

و اضطراب و همون  نجایکرده بودم؛ همون ه داریباهاش د دیمج یعروس یتو یماه دور کیشده بود که بعد از 
ِ یشوق وصف ناپذ  .تندش شده بود یکه باعث باال رفتن تپش ها دنش،یقلبم د ر

سردم فشردم که کنار  یدست ها ونیبود و با گرفتن دستش محکم انگشت هاش رو م ستادهیکنارم ا رخساره
 «تو دختر؟ یسوگند دستت چه قدر سرده خوب»گوشم آروم گفت:

کرد. با همون  یجذاب و کشنده اش بهم نگاه م ی. با لبخند هادمیکش قیعم یباره باز شد و نفس کیگلوم  راه
باز و بگو  شیو ساناز هم با ن دهیاومد البته سپ یپر ابهتش به سمتم م یاش و قدم ها یگیغرور خاص و همش

ف کرد و از اون حال و اطرا یها دابلند کنار گوشم من رو متوجه ص یغیج یکردند. صدا یاش م یبخند همراه
قلب دستپاچه  ظیبلند و غل یها غیج یشدم. همه شروع به دست زدن کرده بودند و با صدا دهیکش رونیهوا ب

 .زدیام هر لحظه تندتر و تند تر م

بود  یببرم چون فقط اون جور یبودنش پ یخواست لمسش کنم و به واقع یبود؛ دلم م ستادهیمقابلم ا درست
فکر کردن  یو دستم رو بدون لحظه ا دندیلرز فیتونسنم اون لحظه ها رو باور کنم. لب هام آروم و خف یکه م

 !یواقع یِ بود واقع یناباورم به سمت صورتش بردم و لمسش کردم؛ اما واقع یآروم و با نگاه ها

که  دمید خنداون بغض که باعث سوزش گلوم شده بو ونیگلوم نشست. م یتو نیپاورچ نینرم و پاورچ بغض
 .کم شلش کرد هیآب دهنش رو صدا دار قورت داد و با بردن دستش به سمت کروات نازکش، 

زدند. محو تماشا  یصورتم دو دو م یاجزا یکه رو ییشده بود و نگاه ها رهیتمام به من خ یهم در ناباور اون
. چه قدر میخواستند که برقص و باز هم دندیدستم رو کش یکبارگیهمون لحظه دخترا با  یکردنش بودم که تو

 .بکنم یا گهیاون کار د هخواست جز نگاه کردن ب یشده بودم چون دلم نم یکه از اون کارشون عصب

جذاب و قشنگش  یهم با همون ژست خاص و لبخند ها ربدیو بالجبار باهاشون همراه شده بودم و ه ناخواسته
 یم تشیدست گرفته بود و به وسط سالن هدا یکرد و باالخره به اصرار سحر که دستش رو تو یبهم نگاه م

 .کرد به طرفم اومد

نداشت. سرش  دنیبه رقص لیتما یلیخ لیدل نیکم معذبه و به هم هیاون همه زن و دختر  نیدونستم که ب یم
 زایچ نیاهل ا یلیشو من خ الیخیجان سحر ب»دندون هاش گفت: یگوش سحر برد و از ال به ال کیرو نزد

 «.ستمین

 یم کهیرو بهش ندادند. درحال یا گهیحرف د یپشت هم اجازه  یو اصرار ها دنشیو ساناز با کش دهیسپ اما
 .دیکش رونیو ساناز ب دهیدست هاش رو از دست سپ دیخند

 .دیخب بابا ولم کن یلیخ-

هم  یا گهیرقص دونفره ست نگران نباش، توقع د هیجان  ربدیه»گفت: یپر خواهش و خنده ا یبا لحن سحر
 «.گهید ایب میازت ندار
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 میمعنا بود که تسل نیبه ا نیدلم بلوا به پا کرده بود سر تکون داد؛ و به ا یکه تو یبه من کرد و با خنده ا ینگاه
 .شده

کردند. فاصله مون به اندازه  یخال ربدیمن و ه یکنار رفتند و وسط رو برا یدورمون کامل باز شد و همگ ی حلقه
پهلو و دور کمرم قرار داد.  یزدم که دو دست گرم و مردونه اش رو رو یشده بود. لبخند پر استرس یپلک زدن ی

که نفسم رو بند اورده بود. تپش بلند  ادیاز اندازه ز شیب یجانیپهنش گذاشتم. ه یشونه ها یدستم رو رو
نسبتاً  یکیموز ی مهیرو برام ساخته بود. از ن ایآهنگ دن نیتر تمیبود و از نظرم خوش ر دهیچیهم پ یقلبمون تو

 .میکرد دنیآروم شروع به رقص م،یمال

 به کوه ایبارون نم نم به در به

 نوح یبه کشت نشیآفر نیا به

 ماه و ستاره به هفت آسمون به

 تا مرز جنون یعشقم به عشق به

 خورمیقسم م دارید یلحظه  به

 خورمیبا تکرار قسم م دوباره

قلب  نیکه اون لحظه ب یو عهد میتکرار کرد کینگاه پر حسرتمون بهم، با موز یرو با تالق کیاز موز ییها کهیت
 .هامون بسته شد

 خورمیقسم م میکه بست یعهد به

 خورمیقسم م میهستم به هست به

دعوت کرده  دنیکه همه رو با سکوت به دما  میهماهنگ و مال یپر شده بود و تکون ها کیاز اون موز سالن
که هر چند  یکردند، هنوز هم باورم نشده بود و بغض یصورتش حرکت م یبود. چشم ها و نگاه تشنه ام رو

گوشم اورد.  کیزداش نشست و سرش رو ن یشونیپ ونیجذاب م ینی. چدادمیبار سخت فروش م کی قهیدق
و شعله  ختیر یم زمیداغش تپش قلبم رو باال برده بود و انگار که با هر نفس تنور داغ دلم رو ه ینفس ها
 :پر حرمش زمزمه کرد یانداخته بود کنار گوشم با نفس ها یکه اضطراب توش رنگ ی. آروم و با لحنکردیورش م

 .نرویبزنه ب نمی. باور کن االنکه قلبم تو سیبند اورد دنتیرسماً نفسمو از د-

 یدر کنترل بغض یرو چنگ زدند و همچنان سع ضشیمردونه و عر یبلند و فرنچ شده ام شونه ها یها ناخن
و  دیبهم چرب یاز کف داده بودم و باالخره زور اون بغض لعنت اریگلوم نشسته بود. اخت خیداشتم که سمج وار ب

 نیریش یکردم که اخم یبهش نگاه م میاشک یزالل و پر حسرت پر شد. با چشم ها یچشم هام از اشک یکاسه 
 .مردونه و پر ابهتش نشست یچهره  یتو

 .هیقربونت برم من عشق قشنگم، تو که باز چشمات اشک-

 .کمرم حرکت کرد ینوازشگر رو دستش
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 .دلم زیعز ستیاالن وقتش ن-

تا لمست نکردم باورم  ست،یدست خودم ن»اشک گفتم: زشیاز ر یریجلوگ یآلود و با گزش لب هام برا بغض
 «.محو شه زیبلند شم و همه چ ترسمیبرام، م یخواب قشنگ هیمثل  ه،یواقع زینشد که همه چ

 .نگاهم کرد میتقد ذاشتیم شیو مرتبش رو به نما دیسف یقشنگش رو که دندون ها لبخند

 .ستیهم ن ایرو ست،یخواب ن نایا یتر یمن واقع یاما تو برا-

 «.ستادهیمحض، درست رو به روم ا تیواقع ن،یتر یقیو االن حق»صورتم گفت: یدر ادامه شمرده شمرده تو و

تر  کیدستم گرفتم و سرم رو نزد یزدم، محکم بازو هاش رو تو یلبخند دیلرز یکه چونه ام از بغض م یدرحال
همون  یچه قدر که تو دشم؛یبلع صیباره و حر کیدماغم خورد و  یو مردونه اش محکم تو ظیبردم. عطر غل

مسخ کننده اش، بهم  یراون خما شهیرنگ و مثل هم یقهوه ا یچند ساعت دلتنگش شده بودم. با چشم ها
 .بود برام ایاتفاق دن نیاون نگاه ها قشنگ تر دنیکرد و د ینگاه م

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا

 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

تلخ  یگرفت و روز ها یبغضم م شتریب ه،یواقع زیکه همه چ ریانکار ناپذ قتینگاه کردن بهش و لمس اون حق با
 اریاخت یگرفتند. ب یتار شده از اشکم حرکت م یچشم ها یاز جلو یلمیگذشته پشت سر هم مثل ف نیریو ش

و درست رو به روم،  یروز نیهمچ یتواون هم  دنشیو حاال د یخاطرات و اون همه تلخ یآور ادیتر از قبل و با 
گرفت  یم یشتریام هر لحظه شدت ب هیگر کیبشند. با اوج گرفتن موز ریمحابا سراز یباعث شد که اشک هام ب
بود چون بدجور  دهیفا یمتوجه بشه اما ب یخواستم کس یشونه اش گذاشتم. نم یو با گزش لبم سرم رو رو

 ششیدستش دور کمرم تشو یمحکمِ حلقه  یاز اون حالم منقلب شده بود و با فشارها ربدیام گرفته بود. ه هیگر
 .وشمگ یشد تو یتمیکردم. لحن عاشقانه و پر مهرش آهنگ خوش ر یرو حس م

 دورت بگردم من؟ یشدیچ یسوگندم خوب-

 .دمیدندون کش ریشونه اش فرود اومدند و لبم رو ز یاشک رو یبه بازوش اوردم. قطره ها یفشار

 ؟یاگه... اگه خواب باشم چ-
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متعجشون ما رو  یکه با چشم ها ییتوجه به حضور مهمون ها یبا اون حرف خودم رو تو بغلش انداختم و ب و
دهنده اش  نیتسک یکردم. با دست چونه ام رو باال گرفت و با حرف ها هیو گر ختمینظاره گر بودند، اشک ر

و قطعاً اگر به اشک هام اجازه  ودشده ب شهیداشت آرومم کنه اما دل دردمند و پر حسرتم پر از تر از هم یسع
 یرو م میشونیپ کهیبست و درحال یبعد از نگاه تبدار . چشم هاش روگرفتمیدادم غم باد م ینم ختنیفرو ر ی

 یها یسر هیکردند و  یاز مهمون ها همچنان متعجب نگاه م یسر هیچسبوند.  نشیمحکم من رو به س دیبوس
بودند آروم اشک هاشون رو  ستادهیا ی. رخساره و سحر هم کنارودندقرار گرفته ب ریتحت تأث یهم حساب گهید

 .کردند یپاک م

داشت آرومم کنه. مامان و عمه هم به سمتمون اومده بودند و هر  یهمچنان زمزمه وار کنار گوشم سع ربدیه
عاشونه  یکنترلشون از دستم خارج شده بود، داشتند. نجوا ها یکه حساب ییها هیدر آروم کردن گر یدو سع

م تر شده بودم. آرو یجوشان اشکم رو خشک کرده بود و کم یدهنده اش چشمه  نیو لحن تسک ربدیه ی
 دنیکش غیدست و ج یشادتر عوض کرد و باز صدا یکیرو با موز کیعوض کردن جو، اون موز یهم برا دهیسپ

 یزدم. دلم نم یساناز لبخند یها یشلوغ کار دنیاشک هام رو پاک کردم و با د یها خونه رو پر کرد. ته مونده 
 یشلوغ پلوغ شده بود و تو یفوت کردم. حساب رو سمتر نف قیعم یخواست روزم رو خراب کنم و با لبخند

از اون درخواست  ربدی. همیرو ببوس گهیخواستند که هم د یم غیهمون لحظه بود که همه با دست زدن و ج
تر کرد و آروم  یکه لب دمیخند یم زیر زیهم صورتش سرخ شده بود. ر یمنتظره شون جا خورده بود و حساب ریغ

 «!میهمه آدم همو ببوس نیا یجلو میدرصدم فکر نکن که بخوا هی یحت»گفت: ییو با اومدن چش و ابرو

 «.بوسم یخب من م»گفتم: طنتیکردم و با ش یا خنده

 .اش گرفت یشونیپ یکه سحر بهش داده بود از رو یعرق رو با دستمال زیر یها دونه

 .شمیبه خدا از خجالت آب م الیخیب ربدیجان ه-

 «!خواد ببوسمت ینکنه دلت نم هیچ»به چشم هام گفتم: یشدم و با تاب زیصورتش ت یتو

 !همه آدم نیا یمعلوم که دوست دارم اما جلو-

هم  دهیکردند و ساناز و سپ یصدا تکرار م کیشون رو و هورا درخواسته غیو با ج زدنیهمچنان دست م هیبق
 .زدندیرو داشتند که پر شور تر دست م دریحکم ل

 یکه کم نیا یافتاده بود. برا شیشونیپ یرو یفیبامزه از بالتکل ینیو چ دییجو یدندون م ریلبش رو ز ی گوشه
 «.گهید کهیکوچ یبوسه  هی»گفتم: یو زدن چشمک زیر یکنم با خنده ا تشیاذ

 هیتونم ببوسمت چون من به  یمن نم یول»اوردن سرش گفت: کیکرد و با نز طنتیپر ش یاون حرفم نگاه با
 «.شمینم یراض یو معمول کیکوچ یبوسه 

 :ادامه داد زیاغراق آم یمرموز و لحن یبرق گرفته بود و با خنده ا طنتیهاش از ش چشم

 .رمیرو بگ یخوام وقت کس یباشن! نم خیتار یبوسه  نیتر یشاهد طوالن دیمن اگه بخوام ببوسمت همه با-

 .زدم یبود خنده ام گرفته بود و سرمست قهقهه ا دهیکه کش یاز حرفش و اون خط و نشون یحساب
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نگاهم کرد،  دادیحدش م شیکه نشون از معذب شدن ب ییپشت هم و لبخند ها یشدن ها دیسرخ و سف با
واسه  یتیما چه جذاب یبوسه  دنیفهمم د یآخه نم»بامزه گفت: یخوش حالتش و با لحن یابروها ونِ یم یبا تاب

 «!داره نایا ی

 .دمیبا خنده داخل دهنم کش رو نمییپا لبم

 .منتظرنا یول-

 !کارم مونده هی نیهم گهیخب منتظر نباشن، د-

 یطرف یریلحظه و با غافگ کی یکه تو زدیلب غر م ریاش خنده ام گرفته بود. همچنان ز یشاک یاون چهره  از
پر  یجمع شده اش از خنده، نگاهم کرد و آروم با تأسف ی. جاخورده و با لب هادمیاز صورتش رو محکم بوس

با هم  یاعتراض ها بلند شده بود همگ یو اون حرکت من، سر تکون داد. صدا هیخنده در مقابل درخواست بق
" ِ کرد خنده هاش رو کنترل کنه  یم یکه سع یمعذب شده بود و درحال یحساب ربدیگفتند. ه یکش دار "ا

هنوزم درخواستشون پا برجاست من برم تا  نکهینه مثل ا»به عقب، آروم گفت: یدمزد و با گذاشتن ق یچشمک
 «.فتادمین ریگ

 ربدیلباسش، نجات داد. با رفتن ه یشدن ها دهیو اون مخمصه و کش تیجمع ونیبا اون حرف خودش رو از م و
 .دو نفره بود برگشتم یکه مبل سلطنت گاهمیرقص به جا یبعد از کم

ام گرفته بود و واکنش  هیباره گر کیکه وسط سالن و رقص،  ینشسته بود و از اون لحظه اهم کنارم  رخساره
زن عمو  یپوزخند و تمسخر ها نیو همچن میقرار داده بود ریرو تحت تأث هیبق یکه چه طور نیگفت و ا یم هیبق

 .نداشتند تیهم برام اهم یو مژگان که ذره ا دیحم

مبل بلند شدم و با کمک رخساره لباسم  یخرابش کرده بودند از رو یهام کم هیکه گر شمیدرست کردن آرا یبرا
 رونیراه از اتاقش ب نیخواستم به سمتم اتاق برم سامان ب یکه م نیرفتن به سمت اتاقم باال گرفتم. هم یرو برا

به تن  یرنگ یبود. کت اسپرت و مشک دهبراش تنگ ش یبودمش و دلم حساب دهیشد که ند یم یاومد. دو روز
کرد که رخساره آروم کنار گوشم به بهونه  یخوش پوش و مرتب. جا خورده نگاهمون م شهیکرده بود و مثل هم

 «.ارمیرو ب فتیمن برم ک»تنها گذاشتن مون گفت: یو برا یا

که  نیلبش نشست اما هم یکم رنگ که گوشه  یکرد و لبخند یرو مات و مبهوت بهم نگاه م یا قهیدق چند
باره کور  کیو اون همه ذوقم رو  دیهم کش یمن هم متقابالً رو بهش با ذوق لبخند زدم دومرتبه ابروهاش رو تو

رو  کمیکوچ یکه اندام و جثه  بشهقصد داشت از کنارم رد  یکرد. اخم هاش پر رنگ تر شد و با برداشتن قدم
 بیج یکه دست هاش رو تو ینم در حالبزرگش قرار دادم و سدِ راهش شدم. بدون نگاه کرد بتیمقابل ه

چرخوند و با لحن سراسر خشک و سردش که باز قلبم رو به درد اورده  یشلوارش فرو کرده بود سرش رو به طرف
 «.برو کنار»بود گفت:

 .دستم گرفتم. لحنم از التماس و خواهش پر شده بود یو با جرأت دادن به خودم دستش رو تو وردمین طاقت

 .دارم لطفاً... لطفاً داداشم ازیبهت ن یلیشکنجه رو تمومش کن، من امروز خ نیخدا اسامان تو رو -

 .زد یتمسخر پوزخند با
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 ازین یستیارزش قائل ن یکه براش ذره ا یبه آدم دی. اصالً چرا بایندار یازیبه من ن گهیقبالً هم گفتم، تو د-
 !یداشته باش

مغضوب از کنارم رد شد و  یو بعد از نگاه دیکش رونیتمام مثل هر دفعه، دستش رو از دستم ب یرحم یبا ب و
 یهم فشردم. تالشم ب یو پر درد پلک هام رو رو دیگونه ام چک یرو یسالن رفت. قطره اشک یبه سمت ورود

اشک هام به سمت  و با پاک کردن دمیکش قینبود. چند تا نفس عم میمستق یصراط چیبود و سامان به ه دهیفا
و  ربدیه یگذاشتم و داخل رفتم. در کمال تعجب متوجه  رهیدستگ یباز بود. دستم رو رو مهیاتاقم رفتم. در ن

من حرفشون رو قطع کردند و سحر  دنیچراکه با د زدندیحرف م گهیکه با هم د نیاتاق شدم. مثل ا یسحر تو
 «!ییسوگند تواِ »:گفت یبالفاصله از جاش بلند شد و با لبخند

 !ن؟ییجا نیچرا ا شدهیچ-

 :اشاره داد دادیاش گذاشته بود و آروم ماساژش م یشونیپ یکه دستش رو رو ربدیبا اون سؤال به ه و

سرش درد  هوی گهید ی. از شلوغارمیتا براش مسکن ب نجایا ادیکم سردرد داشت گفتم ب هی ربدیفقط ه یچیه-
 ...گرفت

 .تخت جا به جا شد یرو یو کم دیحرف سحر پر یتو

 .امیب یگفتم که، خودت اصرار کرد ستین یمهم یزیچ-

 .تخت نشستم یدست گرفتم و نگران به سمتش رفتم. کنارش رو یرو تو لباسم

 هو؟یشد  یچ یخوب بود شیساعت پ میتو که ن ؟یخوب-

 .به طرف در رفت داشتیتخت بر م یآب رو از رو وانیکه ل یدرحال سحر

 .ستین شیزینگران نباش چ-

که سرش رو باال گرفت و به  دمیتر بردم و نگران تر از قبل حالش رو پرس کیرفت. سرم رو نز رونیاز اتاق ب و
 .دیبه سمتم چرخ یکم

 .دلم، خوبم زیخوبم عز-

 شگاهیآرا یبود که من رو تا جلو یپر شده بود و حالش درست مثل صبح و زمان یو نگران شیهاش از تشو چشم
 یرو بهونه کرده بود. اجزا یخواب یقرار اما ب یبود و نگاهش ب ختهیقدر بهم ر نیرسونده بود. اون موقع هم هم

داشت  یسع ییجورا هیکنه و  یم نرو ازم پنهو یزیچ هیکردم  یاز نظر گذروندم، حس م قیصورتش رو دق
 :دمیخودش رو خوب جلوه بده. مردد و نامطمئن از اون حالش، پرس

 .شده بگو یزیجون سوگند اگه چ یبود ختهیبهم ر یلیشده صبحم خ یزیچ نمیبب ؟یمطمئن-

 .دیصورتش کش یتو یاون سؤال دو دستش رو با کالفگ با

ً یدق-  ...یول دونمینم قا
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 ؟یچ یول-

 .دیکامل به سمتم چرخ ،یفکر کردن و دو دول یرو مکث کرد و بعد از کم یا قهیدق

 .مشغوله یراستش فکرم کم-

 .اش خارج شد نهیو بلند از س قیعم ینفس

 یتو دمیآب خورن به آشپزخونه برم، د یخواستم برا یشدم و م یاز کنار اتاق کار بابا رد م یوقت شبیخب د-
بود!  هیگر یاز اتاقش شدم، صدا ییصدا ها یمتوجه  یناباور نیاون ساعت از شب چراغ اتاقش روشنه و در ع

 یجور هیداخل رفتم  یوقت یمتوجه شدم ول یجور نیمن که ا یعنیکرد  یم هیچرا اما انگار داشت گر دونمینم
 .ستین یمهم زیجمعش کرد و گفت چ

 .اش قرار گرفت و باز ماساژش داد یشونیپ یرو دستش

اصالً نتونستم  شبیکه قانع بشم نگفت. د یزیاصرار کردم اما چ یلیبودم، خ دهیند یسوگند تاحاال بابامو اونجور-
ً یکنه اما دق یرو پنهون م یزیچ هیداره  دونمیبخوابم. م الیاز فکر و خ  .ویدونم چ ینم قا

 .از حرف هاش بهتم زده بود و جا خورده بودم یحساب

 .یفکر کرد ینجوریتو ا دیواقعاً؟! خب شا-

دونه پسرش خوشحاله  هیگفت بخاطر منه  دمیهم ازش پرس یوقت دمیهق هقشو از پشت در شن یرسماً صدا-
 یاواخر هم کم نیپدرجون ا یضیهم در مورد پدرجونم گفت، گفت مر ییزایچ هی ادیاما باور نکردم و با اصرار ز

 یدمش بازم تو خودش بود و حسابید نییحرفاش دو پهلو بود. االن که پا یول نایا ی. با همه ختهیبه همش ر
 .ختهیبهم ر

 یبرا شیقرار گرفته بعدشم که در مورد نگران ریتحت تأث گهی. پدره دیه گفتک لهیدل نیواقعاً به هم دیخب شا-
 .یپدرجون گفت

من به پدرجون مطلعه  یواقعاً. بابا از وابستگ ستینکنه حال پدرجونم خوب ن ،یباشه چ یا گهید زیاما اگه چ-
 .گهیهست که نم یزیچ دیشا

 نیبه ا الیخی. جون سوگند بیکنیم تیخودتو اذ یدار ی. بنظرم الکرسنیخوب بنظر م یلیپدرجون که خ یول-
 .ستین ینگران یبرا ییفکر نکن. جا زایچ

 .دیبلند و صدا دار کش یابرو هاش کنار زد و نفس یبراق و روغن زده اش رو از گوشه  یمو دسته

 .یگیطور باشه که تو م نیهم دوارمیام-

 .دست هام گرفتم و محکم فشردم یرو تو دستش

 بهش فکر نکن خب؟ گهید-

 .هم فشرد و سر تکون داد یرو لب
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پر تب  یرو به نگاه کرده ها یا قهیکرد. چند دق یخمارش بهم نگاه م یآروم تر شده بود و با پلک زدن ها یکم
 :لب هاش رو آروم حرکت داد دادیرو کم رنگ تر نشون م شیکه حاال نگران یو تابش گذشت و با لبخند

 !یکن یآرومم م بیعج-

ً م  .به صورتش زدم یلبخند تقابال

 .یکن یکار رو م نیا شتریتو چه قدر ب یدونیپس نم-

 .تخت گذاشتم یدست مشت شده اش رو یدستم رو رو و

 .یزیریجهت بهم م ینکش چون ب شیحرفشو پ گهیبه اون ماجرا هم فکر نکن و د گهیلطفاً د-

خمار و  ییموج دارم رو با دست کنار زد و با پلک زدن ها یاورد دسته مو یتر م کیکه صورتش رو نزد یدرحال
 « ...میاوهوم موافقم حرف نزن»گفت: واشی یلحن

 یتندش رو م ینفس ها یپلک زدن شد. صدا کی یمماس صورتم قرار گرفت و فاصله مون به اندازه  صورتش
کمرم قرار گرفت با کشوند. دستش پشت  یکه من رو به سمت خودش م یقو تینها یب یو جاذبه ا دمیشن
باالخره  فت؛گر  دنیپوستم دو ریو لذت ز جانیاز ه یبه سمت خودش کشوند. حس شتریآروم من رو ب یچنگ

رسوند، مسخ و تب دار صورت  یکه عشق و دوست داشتنمون رو به اثبات م یبود و بوسه ا دهیاون لحظه رس
از هم باز شد. مثل برق گرفته  کبارهیشکار شه در اتاق  یبوسه ا نکهیهم قرار گرفت اما قبل از ا کیهامون نزد
 ونهیهردو مون سمت در رفت؛ رخساره بود که م ی اخورده. نگاه شوکه و جمیو از هم فاصله گرفت میدیها از جا پر

 .در ماتش برده بود ی

ه خودش اومده بود اندازه تا بناگوش سرخ شده بود. رخساره که انگار تازه ب یب ربدیو ه میدو هول شده بود هر
سر خورد. اون قدر هم دستپاچه شده بود که نه تونسته بود از  نیزم یآب دهن فرو داد و نگاه شرمنده اش رو

 .بود ستادهیچهار چوب در ا ونیو همون جا م ادیداخل ب نکهیبره و نه ا رونیاتاق ب

 یرو با شتاب زدگ یه من جمله او صورت سرخ رنگش از جاش بلند شد و رو ب یبالفاصله و با دستپاچگ ربدیه
 «.نییمن برم پا زهیچ... چ»گفت:

 یخنده ام گرفته بود و رخساره درحال یرفت. کم رونیبالفاصله با رد شدن از کنار رخساره مثل برق، از اتاق ب و
 یدیببخش سوگند، خاک بر سرم د یوا»فشرد متأثر و خجالت زده گفت: یدندون هاش م ریکه انگشتش رو ز

 «.شدیچ

 «.جاست نیا ربدیه یدونست ینداره توکه نم بیع»حالت هردوشون خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم: از

و  شعوریگه چقدر دختره ب یمثل لبو شده بود االن م چارهیبد شد. ب یلیزهرمار مثالً اومدم کمک خانم کنم. خ-
 .ستیدر زدنم بلد ن هیکه  هیگاو

 .نه بابا تو هم-

 «.اومدم نصفه موند آخه یحداقل کاش بعدش م»گفت: زیر یبا خنده ا سمتم اومد و به
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کرد  یکه همچنان خودش رو سرزنش م یرو به سمتم گرفت و در حال فمینثارش کردم. ک یا وونهیقهقهه د با
 «.باهاش چش تو چش بشم یکار نکنه سوگند. حاال چه جور یتوئه، خدا بگم چ ریاوف همش تقص»گفت:

 .میشد یمامانه اون موقعه حتماً از خجالت آب م دیلحظه گفتم شا هی یخوب شد تو اومد بهش فکر نکن باز-

 .دیکش یپوف

 .عاقد اومده میکم به خودت برس بر هیپاشو -

 .کرد یو اون هم خودش رو سرزنش م دمیخند یم همچنان

. با نشستنم میشده بود رفت دهیعقد چ یکه سفره  ییو به سالن باال، جا دیتجد یکم شمیکمک رخساره آرا با
 ربدیبعد از اومدن عاقد ه یهم شروع به دست زدن کردند. کم هیو بق دیکش یعمه زهرا کِل بلند ،یصندل یرو

 .عقد جمع شده بودند یدور سفره  یهم اومد. همگ

خوند. با سقلمه  یعقد رو م ینشسته بود و عاقد هم خطبه  ربدیه ینگاه پرخنده  یرو نهیآ یهام از تو چشم
هم متوجه  ربدیگرفتم. ه نییقرآن نگاه کنم، سر پا یباز شده  یصفحه  هیخواست  یبه بازوم که م دهیسپ ی
موقع خونده شدن خطبه هم استرس داشتم و دلهره و  یبه اون کارم زد. حت یماجرا شده بود و پوز خند نیا ی

نره  شیخوب پ زیکه همه چ دمیترس ید. همچنان مدوونده بو شهیدلم ر یتو تمیکه از اون همه حساس یترس
دستش  یشده بود و دستم رو تو شمیتشو یمتوجه  ربدیکردم. ه یلب دعا م ریو تا خونده شدن خطبه، مرتب ز

از حضورش داد. باالخره بعد از سه بار درخواست و جواب  پررنگ یمطمئنش بهم قوت قلب یگرفت و با نگاه ها
شناختم  یسر از پا نم یو دست زدن. از خوشحال غیتموم شد و همه شروع کردن به ج ریمن اون لحظات نفسگ

 .در هضم کردنش داشتم یکه هنوز باورش نکرده بودم سع ریوصف ناپذ یو حال

اون  یباز تو ربدیخونه اوج گرفته بود. ه یفضا یبلند تو کِ یبعد از ثبت عقدمون رفته بود و دوباره موز عاقد
 یاز جمع ها ی. حسابنهیکرده بود که سحر بازوش رو گرفت و خواست که سرجاش بش دایپ یراه فرار یشلوغ

رنگ رو که از عسل  ییجام طال سحراومد.  یم بیهم براش عج یاون جمع کم ونیبود و موندن م زونیزنونه گر
. دندیخند یکرد و دخترا فقط م ینگاه م جیگ ربدیپر شده بود به سمتم گرفت و خواست که انگشت بزنم. ه

 .گوشم اورد کیسرش رو نزد

 !نیشما خانوما حاال حاال کار دار نکهینه مثل ا هیچه کار گهید نیبابا ا یا-

 .دمیدندون کش ریخنده لب ز با

 .گهیعسله د هیجز آدابه.  نیخب ا هیچ-

اما »معنادار گفت: یلب هام با لبخند و لحن یکرد و با سر خوردن چشم هاش رو یطنتیاون حرفم نگاه پر ش با
 «.تره نیریبچشم، قطعاً برام ش خوامیرو که خودم م یمن دوست دارم اون عسل

االن موقع »زد و با خنده گفت: یساناز سر باال کردم. چشمک زیاز اندازه ت شیب غیدندون بردم که با ج ریرو ز لبم
 «.زود باش دستش خشک شد ستین یدلبر



 

 
1203 

جام زدم و با چرخشش  یانگشتم رو تو یا قهیبود نگاه کردم؛ بهد از دقکه مقابلم گرفته شده  یجام عسل به
و انگشتم رو  دمیخند ربدیه طنتیپر ش یبه نگاه ها نیعسل رو دور انگشتم جمع کردم. با حرکت سرم به طرف

خوردن عسل باز کرد؛ عسلِ  یرازد و دهنش رو ب یکرواتش لبخند یدهنش بردم. با شل کردن دوباره  کینزد
که اون  یبود و ساناز ربدیدست ها باال رفت. حاال نوبت ه یو صدا دیانگشتم رو نرم و آروم به دندون کش یرو

عسل زد و به سمت دهنم اورد. با  یکرد. انگشتش رو تو یم تشیاذ یهاش حساب یوسط با حرف ها و شوخ
خندونم لبخند  یچشم ها و پر رنگ رو به قیعسل رو از سر انگشت هاش گرفتم و متقابالً عم قیعم یلبخند

 .یکوب یدست ها بلند از قبل باال رفت و باز هم رقص و پا یزد. صدا

 ایطال بود و  یا کهیت ایکه  ییگفتن به سمت مون اومده بودند و با دادن کادو ها کیتبر یمهمون ها برا ی همه
 .کرده بودند یخوشبخت یپول، برامون آرزو

کردند و بعد از  یکه از راه دور اومده بودند گپ و گفت م ییو با مهمون ها ستادهیا یو بابا هم گوشه ا سامان
بره که بابا همون لحظه صداش  رونیخواست از سالن ب یاومدند البته سامان م ربدیبه سمت من و ه یا قهیدق

 .سالن باال هاومدن ب یبابا هم گام شد برا یکرد و اجباراً اون هم با قدم ها

 نینگ یهم قربون صدقه ام رفت. بعد از اون هم انگشتر یو کل دیبار صورتم رو بوس نیدچن ربدیبزرگ ه مادر
من رو  یاون چند روز حساب یبود و تو یا یزن دوست داشتن یلیانگشتم کرد. خ یدرشت و پر زرق و برق رو تو

. بابا ربدیپدرجون ه رخانیهم اردش نهم او یعنیهاش خفه کرده بود.  یاندازه و مهربون یاز اون همه محبت ب
 یدور گردنم با لب ها فیطال و ظر یریو بعد از انداختن زنج دیکرد دو طرف صورتم رو بوس یکه بغلم م یدرحال

 «.مبارکتون باشه دختر قشنگم»پر خنده اش، گفت:

 یهم باهاش شوخ یدست هاش فشرد و کم یرو گرم تو ربدیه ی. دست هادمیکردم و صورتش رو بوس تشکر
اون  دنیبا د ربدیکرد. ه یاش بهمون نگاه م یسراسر جد یو چهره  یگاهم به سامان افتاد که با دلخورکرد. ن

شدند به  یاز استرس تر م هک ییکالفه و برآشفته شده بود و با لب ها یتفاوت سامان حساب یرفتار سرد و ب
شونه اش  ید، با قرار دادن دست روکر  یرو نگاه م نیکرد. بابا رو به سامان که ساکت بود و زم یاطراف نگاه م

 «؟یقدر ساکت نی! چرا ا؟یبگ کیتبر یخوا یسامان جان نم»گفت:

لب هاش رو گرفت. آب  یزورک یمنگه قرار گرفته بود. لبخند یهم تو یکم از حرف بابا جا خورده بود و حساب هی
 ونیم یکیدراز کرد و تبر ربدیمردد بودن دستش رو به سمت ه یبلندش فرو داد و بعد از کم یدهنش رو از گلو
 .شدهمراه  یتصنع یحفظ ظاهر با لبخند یزده اش برا خیاون لحن سرد و 

تشکر کرد. در  یدست هاش فشرد و با لحن آروم ونیلب هاش، دستش رو م یتلخ گوشه  یشخندیبا ن ربدیه
کرد آروم و با  یبغلم م یادیز یکه با خم شدن از فاصله  یآخر و به ناچار به سمت من قدم برداشت و درحال

 «.گمیم کیبه تو هم تبر»لحن سردش کنار گوشم گفت:

 یمحکم بغلش کردم. اصالً دلم نم ص،یتوجه به اون رفتار و لحنش از فرصت استفاده کردم و مشتاق و حر یب
کرد. خودش هم متوجه  یرو کم رنگ م یرفت و دلتنگ یکه به خوردم م یو عطر امیب رونیخواست از بغلش ب

 ی. حسابدیرو کنار کش شبست خود یکه چشم هاش رو م یو درحال دیبلند کش یشده بود و نفس هیقض نیا ی
 قهی ییباال یتونستم بفهمم و با باز کردن دکمه  یرو م نیحالش دگرگون شده بود و از سرخ شدن چهره اش ا

 «.بخورم ییهوا هیم... من برم »اش گفت:



 

 
1204 

. دستم رو دور بازوش گره دییجو یدندون م ریکالفه تر از قبل لبش رو ز ربدیرفت. ه رونیبالفاصله از سالن ب و
 .رمیهاش رو بگ یها و نا آروم یقرار یاز اون ب یکردم کم یم یزدم و سع

 یهم برا ربدیمهمون ها بودند. من و ه نیب کیو پخش ک ییرایمشغول پذ هیو سحر و بق میبود دهیرو بر کیک
متنوع که  یعکس با مدل ها یهر دو طرف کل یها لیو با فام میدور سفره نشسته بود یادگاریگرفتن عکس 

 .میساناز بود، انداخت شنهاداتیپ

گرفتن  یقشنگ، برا ییها یسنگ فرش ها و بادکنک و دکور یشکل رو یقلب یاز اتاقم با گل و شمع ها یقسمت
معذب کرده بودند و با اخم و تَخم  یرو کم ربدیکه ه یدونفره ا یشده بود. عکس ها نیدونفره تزئ یعکس ها

براش اومدم که  ییچشم و ابرو واز اون رفتارش خنده ام گرفته بود  یبه خانم عکاس چشم دوخته بود. حساب
 یاومد م ی! بنظرم که الاقل سحر مستن؟ین یشخص یادی! بنظرت زییچه مدال نیبابا خب ا یا»معترض گفت:

 «.بهتر بود یلیخ یجور نیگرفت ا

 .کردم که شونه باال پروند یخنده ا تک

 .گفتم ینخند جد-

ژست  ینگرفتن بعض یکردنش برا یو پافشار ربدیه یرفته بود از غر زدن ها افهیق یتو یعکاس که حساب خانم
 «.دیبمون یرو الاقل درست و حساب یآخر نیتمام شد ا»نازک کرد و گفت: یها، پشت چشم

اون  نیاز بودن ب یحساب ربدیاز اتاق بدرقه کردم. ه رونیاس رو به بعکس هم گرفته شد و خانم عک نیآخر
 .میاتاق خورد یرو با هم تو کیخسته شده بود و ک تیجمع

اورد  یکه کرواتش رو از دور گردنش در م یرو باز کرد و درحال رهنشیپ ییباال یتخت نشست و دو دکمه  یرو
 «.یعنیشدم  وونهیاوف چه قدر که گرمم شده بود د»تخت گفت: یبا پرت کردنش رو

 !لباس نیبا ا یگیم یباز تو خوبه منو چ-

اش  یشونیپ یرو دنیکرد و با دست کش یاومده باشه خنده ا ادشی یزیکه انگار چ یاون حرفم طور با
 «.یازم رفت ول یچه شرف فتم،یکه رخساره اومد داخل م یلحظه ا ادیسوگند هنوزم  یوا»گفت:

 .دیخجالت کش یخودشم کل چارهیب-

 !تونست در بزنه خب یم-

 .دونستم یواال من خودمم نم ییجا نیدونست تو ا یچه م-

باال انداختم و آروم لب  یشد و مسخِ نگاهم. شونه ا رهیبهم خ یلحظه ا یکه برا زدمیحرف م یطور همون
 :دمیبرچ

 ...ینجوریچرا ا هیچ-

 :و آهسته لب زدم آروم

 جهان چه طور کشف شد؟ یبوسه  نیاول یدون یم-
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 .نگاهم داد لیدلبرانه تحو یباال انداخت و خنده ا ییابرو

 ؟یچه طور-

عشق به چشم هاش  تیقصه گو شده بود و در نها یصورتش حرکت دادم. لحنم لحن یرو نوازشگر رو دستم
 .عشق گفتم نیریزل زدم و از طعم ش

 نهیکنن. مرد پ یبوسه رو کشف م نیروز موقع کار، اول هیدوز بودن که  نهیزن و مرد پ هی میقد یاون زمانا گنیم-
 نیو ا ایب گهیکنه، چون دستش بند بوده به زنش م یرو با دندونش م ینخ کهیت هیدوز دستاش به کار بوده و 

کار  یچ گهیه سوزن وصل بوده با خودش مب تاشزن هم که اون موقع دس نداز،ینخ رو از لب من بردار و ب کهیت
 ...دارهینخ رو بر م کهیکنم و به ناچار با خم شدن به سمت صورت مرد با لبش اون ت

 .دستش گرفت یدست هاش، چونه ام رو تو یچشم هام شده بود و با باز شدن حلقه  ی رهیاش خ فتهیش نگاه

 شد؟یخب بعد چ-

 .زدم یآروم پلک

 ...بود، ادامه دادن نیریش-

با لحن  یصورتش و پلک زدن یتر کردن دوباره  کیلب هاش نشست و با نزد یو قشنگ گوشه  نیدلنش یتبسم
 :آروم و مسخش زمزمه کرد

 م؟یادامه بد-

وجودم رو باز تب دار کرد. اما  یکیو حرارت از اون همه نزد دیموهام خز یکه زدم دست هاش ال به ال یلبخند با
 یکه طعم تلخ و گس ب یبود و طور ختهیتنم ر یرو تو شیوجود ی رهیانگار که ش تر از قبل؛ نیریبار ش نیا

ً یعم نیریاون طعم ش یرو تو یها و دور یقرار  .حل کرده بود قا

 .شد دهیدرخت گالس چ یخودش، از سرشاخه ها ریبوسه به تعب نیتر نیریو ش نیتر یطوالن و

**** 

 دهیدر باز شد و داخل رفتم. سپ عیرو زدم سر فونیکه آ نیشدم. هم ادهیپ نیعمه گلرخ از ماش یخونه  یجلو
. جلوتر رفتم و سالم کردم. بعد زدندیحرف م گهیبودند و با هم د ستادهیا اطیح یرنگ، تو دیکنار تاب سف نیو آر

 :دمیسپر  دهیداشتم رو به سپ نیکه با آر یگرم یِ از سالم و احوال پرس

 اومده؟ ربدیه-

 .فرستاد رونیو نفس گرمش رو بخار مانند ب دیچیرو محکم تر دورش پ شنلش

که دوستاش  یانیبودن، درجر رونیو بچه ها ب نیبا حس یدونیهمون طور که خودت م شبید یعنیآره اومده. -
راست هم رفت باال. هنوز خوابه  هیخواب و خسته بود  یب یلیصبح اومد، خ گهیگرفته بودن. د یبراش مهمون
 چند بار زنگ زدم؟ یدونیم یاومد ریقدر د نیتو چرا ا نمیفکر کنم. بب



 

 
1206 

 .میبا کمک رخساره و مامان خونه رو جمع و جور کرد گهیمونده بود د روزیکار از د یببخش اما کل-

 .خب برو داخل هوا سرده یلیخ-

 د؟یریم ییشماها جا نمیاوهوم. بب-

 .بود اشاره کرد ستادهیا یکنار ضیعر یکه با لبخند نیاون سؤالم به آر با

 .کار داره یقراره برگرده آخه کل نیآر یمن که نه ول-

 .مؤدب بود کردم ریهم سر به ز یکه حساب نیرو به آر یلبخند با

 .الاقل نیموندیخب ناهارو م نیبریم فیتشر-

ممنون »گفت؛ ده،یپر لبخند به سپ یاُور کتش رو پشت هم بست و در کمال احترام ادب و نگاه یها دکمه
که خوشبخت  دوارمیام گمیم کیکار دارم. بازم بهتون تبر یجان گفتن، کل دهیسوگند خانم همون طور که سپ

 «.نیبش

 .میکن یجان جبران م دهیشما و سپ هیان شالله تو عروس ن،یممنون که اومد-

موقع  شبیباور کن د روز،یقر دادم از د یکل ،یاونکه آره پس چ»زد و با ذوق گفت: یچشمک دهیاون حرفم سپ با
 «.کرد یخواب پاهام زق زق م

کردم و داخل رفتم.  یخداحافظ دهیو سپ نیلب هاش نشوند. از آر یلبخند رو رو حیهم مل نیکردم و آر یا خنده
 :پرنشاطش جوابم رو داد یآشپز خونه با صدا یآشپز خونه بود و در تدارک ناهار. سالم کردم که از تو یعمه تو

 .یدلم خوش اومد زیسالم عز-

 «عمه جون؟ نی. خوبیمرس»دوش، گفتم: یاز رو فمیبه اطراف انداختم و با در اوردن ک ینگاه

 پس؟ یاومد ریقوربونت برم د ی:مرسعمه

 .شد رید گهیکم کار داشتم د هیآره -

 .باال اشاره داد یزد و به طبقه  یدستش پشت اُپن قرار گرفت. لبخند یتو ریکف گ با

 .شدنشه پس با خودت داری. وقت بگهیباالست د-

 ً کردند از  یکه با هم بحث م یزدم و از خدا خواسته به سمت پله ها رفتم. سحر و آرش درحال یلبخند متقابال
 .کردم یاومدند. بشاش سالم یم نییپله ها پا

 .بَه سالم عروس خانم-

 .و تار هم پیبه ت نیشده مادر و پسر زد یچ ؟یخوب یچه طور-

 .شیشگیهم یایریبهومه گبازم -



 

 
1207 

و با خم شدن  دمیشده بود کش زونیاو نییهم اخم و تخم داشت و لب هاش رو به پا یآرش رو که حساب لپ
 .دمیبه سمتش پرس

 شما؟ ییآرش جون؟ چرا اخمو شدهیاوم چ-

ن دادن از کنارم رد شد سمت سالن رفت. رفتن آرش رو با تکو عیگره خورده سر یبا ابروها یحرف چیبدون ه اما
 .کرد یسرش نگاه م

 .چه قدر لجباز شده شینیب یم-

 .دمیکجان؟ سانازم ند ریماماجون و بابا اردش ی. راستگهیبچه ست د-

 .تو اتاق باشه دی. ساناز شاگهیشب د یواسه  میگذاشت یول میما هم قراره بود بر نایدادشم ا یرفتن خونه -

 .کنم داریناهار ب یبرا ربدیآها. پس من برم ه-

 .زد یخنده چشمک با

! واال من چند بار صداش کردم اما انگار نه انگار. صبح سر صبحونه یکن دارشیب یالبته اگه تونست زمیبرو عز-
خورده بودن، بعدشم که گفت تا خودش نخواسته  رونیو دوستاش صبحونه رو هم ب نیبا حس نکهیاومد. مثل ا

ً  نمیا نی. ببمینکن دارشیب  .ریبه دل نگ یلیخ تنبلنهمشون  ننیمردا هم از آقا دوماد ما. کال

پله ها رو باال رفتم. آروم در اتاقش رو باز کردم و داخل شدم. هنوز هم خواب  عیبا خنده از کنارم رد شد. سر و
شده  شونیاش پر یشونیپ یکه رو ییباز و موها ییلباسش رو هم عوض نکرده بود و با دکمه ها یبود. حت

صورتش به درحرکت در  یاجزا یرو همتحت نشستم. نگا یتخت افتاده بود. به سمتش رفتم و لبه  یبودند، رو
از  یطرف یو پر لذت نگاهش کردم. موهاش رو کنار زدم و با خم شدن سمتش بوسه ا ضیعر یاومد و با لبخند

نگاه کردن  یاز کم. بعد دمید یصورتش م یتک تکِ اجزا یصورتش زدم. مست خواب بود و آرامش رو کامالً تو
نازک  یکردن دسته ا کینخورد. سرم رو کنار گوشش بردم و با نزد یتکون یصداش زدم اما حت یآروم یبا صدا

 .اش، باز صداش زدم ینیاز موهام به ب

 .با توام ها ربدیآخه! ه دنیچه وقته خواب نیا ،یش داریب شهیم ربدخانیه-

کردم و اون حرکتم رو باز تکرار کردم که دماغش رو  زیر یخورد. خنده ا یجمع کرد و تکون یاش رو کم ینیب
 «.اِ بزار بخوابم خستم»خاروند و خواب آلود گفت:

 .بشه داریرو تکون دادم متعرض خواستم که ب بازوش

 یریگ یم یایبرو خونه اون وقت خودت م یگ یم یزنیصبح به من زنگ م شیتنبل خان، ساعت ش گهیپاشو د-
 !واقعاً که یخواب یم

 .زد یخواب آلودش لبخند ی افهیاون لحن پر اعتراضم، با همون ق با

 !خنده یم نشیبب-
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بود  زیم یکه رو یبه اطراف چرخوندم که چشم به پارچ آب یو نگاه دمیلب هام رو داخل دهن کش ی گوشه
پر خط و  یکردم و با لحن زیرفت. چشم ر ربدیلب هام رو گرفت و باز نگاهم سمت ه ثانهیخب یافتاد. لبخند
 «!ربدخانیه گهیکنم تو صورتت با خودته د یم یپارچ آبو خال ینش داریاگه ب»نشون گفتم:

سر چنگ زد. با حرص بازوش رو  ریز شتریجا به جا شد و بالشتش رو ب یتخت کم یتو دمیاز اون تهد الیخ یب
کردم و سرتق از  ی. به پارچ آب نگاهدیخند یم زیآم طنتیش یبسته و لبخند یدادم اما فقط با چشم ها یتکون

 .جام بلند شدم

 ...کنم تو رختخوابت. دو و یم یکنما پارچو خال یکارو م نیا ربدیدو... ه ک،ی یخب خودت خواست یلیخ-

بازش گرفت  مهین یو چشم ها یهمون حالت خوآب آلودگ یباره دستم رو تو کیکه سه رو بگم  نیقبل از ا اما
 «.نمیبب نجایا ایب»و خواب آلود گفت: دیخند یو تو تخت کشوند. همچنان م

 .ام بهش معترض شدملحن پر خنده با

 !تو تخت یکشون یمنم م یبلند ش نکهیا یبه جا هیچه کار نیاِ ا-

 .داشتم خودم رو از اون حلقه نجات بدم یسع **که یدرحال

 !خراب کرد شمویتموم آرا نشیبب-

 «!ست؟یمن ن یمگه واسه »گفت: یزد و با پلک زدن خمار یدلبخن

 .بغلش جا داد یتو شتریپر خنده نگاهش کردم که حق به جانب من رو ب یلب ها با

 هست؟ یخواد خرابش کنم حاال اعتراض یمنه پس دلم م یواسه -

 .دمیگرفتم و لبم رو داخل دهنم کش یاش رو دور انگشتم به باز یشونیپ یرو ی. موهادمیبه سمتش چرخ کامل

 .ستین یاوم نه اعتراض-

 .بازم چشم هاش رو بست و

 .خوبه پس بخواب-

 .گهیپاشو د یچ یعنی-

 .تو آخه یزمیاوف چه قدر حرف م-

 نیالاقل چشماتو باز کن بب یزنیتو خواب حرف م یهمش دار ،یگیم ی! اصالً خودت چزنمیحرف م ادیمن ز-
 .ساعت چنده

 .انگشت هاش فشار داد نیزد و دماغم رو ب یپلک هاش رو باز کرد. لبخند قشنگ یاون حرف آروم ال با

 تو خانم غرغرو؟ یگیم یچ-

 .گفتم یآخ معترض
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 نیشکل نیگفتنا مردا ا یهمه م ،ی. خوب بعد از عقد خودتو نشون دادیکنیم تمیاذ یهمش دار گهیاِ نکن د-
 .شد یمن باورم نم

 :روهاش رو باال پروندزد و اب یا قهقهه

 حرفو زده؟ نیا یگفتن، کدوم خاله خانباج ایخب حاال ک-

 .هم نگاهش کردم یتو یسگرمه ها با

 .لنگ ظهره گهیدروغ نگفتن حاال هم پاشو د نکهیمهم ا-

 .که یدونیبودم م داریتا خوده صبح ب شبمید دمیتا حاال نخواب روزیجون سوگند از د-

 .ربدخانیه یکه شروع کرد اتمیباز قیبله از االن رف-

 .کرد یخنده ا باز

 .چه قدر اصرار کرد نیکه حس یدید ،یا یباز قیچه رف-

 .دیکش یادامه پوف در

 گهیکنه با رفتاراش. د خمیسنگ رو  یاون جور نایا ییدا یموندم که سامان جلو یکردم م یکار م یبعدشم چ-
 .شهیحرفا و برم حالم بهتر م نیواسم گرفتن و از ا یمهمون هیگفت بچه ها  نیکم حالم خوش نبود حس هی

 .چرخوند یبه جانب چشم حق

 !حاال خوبه اول ازت اجازه گرفتم سوگند خانم-

 ها؟ یرفتیگفتم نرو نم یاگه م یعنی. حاال یاهل اجازه گرفتن یلیآره نکه خ-

 «!دونمینم»گفت: طنتیپر ش یکرد و با چشمک یا دهیخند کهیت کهیت

 .اق شدمصورتش بر  یتو

 .یدیخواب یو گرفت یاورد فیراحت تشر الی. االنم با خیرفت یبله معلوم بود که م-

 .راحت سرمو بزارم رو بالش الیخب آخه بعد از مدتا تونستم با خ-

 .زدم میمال یدست هام گرفتم و لبخند یرو تو صورتش

 ...آها پس-

و مثل برق  دمیکش رونیب ربدیخودم رو از بغل ه عیدر اتاق باز شد. سر هویهنوز حرفم تموم نشده بود که  اما
 .تخت نشستم یگرفته ها رو
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 ستادهیچهارچوب در ا یتخت، بلند شد و نشست. آرش بود که تو یگاه کردن آرنجش رو کهیهم آروم با ت ربدیه
رش آروم گرفتن س نییزد و با پا ینگاه کردم که پوزخند ربدیکرد. به ه یگردش بهمون نگاه م یبود و با چشم ها

 «!دونهیدر باز شه خدا م نیو ا میباش یتو چه حال گهید یدفعه »گفت:

در کنترل اون خنده داشتم. موهاش رو باال  یسع یحرفش خنده ام گرفته بود و با برگردوندن صورتم و اخم از
به آرش خانِ »کرد، گفت: یبود و نگاه م ستادهیا زونیآو یبا لبو لوچه  یجمع کرد و رو به آرش که همون جور

 «.نمیبب نجایا ایبداخالق ب

اش  یشونیپ نیب ینیرو تو دست هاش گرفت و با چ کشیدوتا دست کوچ ربدیکم جلو تر اومد که ه هی آرش
 «!خاله سانازت ها هیشب یشیم یدار ؟یداداش یاول در بزن یشیکه وارد م ییجا ینگرفت ادیشما  نمیبب»گفت:

 .باال انداخت یبراش اومدم و متعرض اسمش رو صدا زدم که شونه ا ییبروکه زد چشم و ا یحرف با

 .گهیبچه رو هم کرده مثل خودش د نیا گم،یمگه دروغ م-

و  یدیآخه خاله ساناز گفت خواب»کوچولوش گفت: یلب ها دنیکه هنوز هم اخم هاش تو هم بود با برچ آرش
 «.یدارشیبلند داد بزنم که ب یداخل و با صدا امیکنم با لگد درو هل بدم ب دارتیب خوامیاگه م

 نیبب ریبگ لیبفرما تحو»اش گفت:اومده بامزه و به ستوه یا افهیفوت کرد و با ق ینفس ربدیکه ه دمیخند زیر
 «!دهیم ادیبچه  نیبه ا ییزایچه چ

 :شمرده و خنده دار ادامه داد یرو به آرش با خم کردن سرش و با لحن و

االن؟  یوارد شدن به باغ وحشه گرفت ی قهیکه خاله ساناز گفته، طر یوارد شدن ی قهیون طرداداش من ا نیبب-
 یبه حرفا یلیقربونت برم، تو خ ستیکم حالش خوب ن هیو فقط هم مخصوص خودشه. درضمن خاله سانازت 

 .ها یشیادب م یاون گوش نکن ب

 .پاش گذاشتم و فشارش دادم یانگشت ها یخنده ام گرفته بود و پام رو رو یحساب

 !به بچه یگیم یچ-

 !ه؟یساناز نشه خب، چ هیکنم شب یم یدارم سع-

 .باز رو به آرش کرد و

 گفتم هوم؟ یچ یدیفهم-

 «.یکنم داداش یبه حرفش گوش نم گهیباشه د»نازک و بچگونه اش گفت: یکرد و با صدا نییباال و پا یسر آرش

 :دمیبهش زدم و پرس یلبخند

 حاال؟ یکار داشت یجون چ آرشخب -

نازکش رو  یهم رفت و ابرو ها یاون سؤال باز سگرمه هاش تو دنیهم سؤالم رو تکرار کرد که با پرس ربدیه
 .انداخت نیچ
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 ربد؟یداداش ه ومیاستاد میریم یپس ک-

 .گفت یقول و قرارشون آهان یادآوریبا  ربدیه

 .گهید برمتیقول دادم م فداتشم، ستین یخب گفتم که امروز نه آخه امروز باز-

 .دیکوب نیزم یپاش رو معترض رو هی آرش

 آخه؟ یخب ک-

 یباز ممونیت یاندازم وقت یم ینگاه هیاوم »و با حالت فکر کردن گفت: دیکش ششیته ر یرو یدست ربدیه
 «خوبه؟ برمتیداشت حتماً م

 .مامان سحر گفت می:اما ما فردا قراره برگردآرش

 هوم چه طوره؟ ،یداداش یحتم گهید ینشه دفعه  ندفعهی:خب اربدیه

 .گرفت ربدیگرفتن قول سمت ه یانگشتش رو برا کش،یبا لب و دهن کوچ یکرد و بعد از باز یمردد نگاه

 ها؟ یقول داد-

قولِ قول حاال هم برو »گفت: یو با چشمک دیلخت آرش کش یموها یکه داد دستش رو رو یبعد از قول ربدیه
 «.بکن تویباز

 رونیگذاشته بود از اتاق ب شیرو به نما دشیو سف یموش یکه دندون ها یبا ذوق و خنده ا ربد،یاون حرف ه با
 .رفت

 .دیرفتن آرش به سمتش چرخ رونیب با

 .شنوه یوقت ساناز م هی یبود بهش گفت یچ نایا-

 .باال پروند ییابرو الیخ یب

 .بچه گفته نیبه ا ایچ یدیخب بشنوه. حاال خوبه د-

 .شهیاحت منار -

 .ابروش رو با انگشت خاروند یتأسف بار کرد و گوشه  یا خنده

 !نهیبیآموزش م نیحس شیکنم پ یفکر م ییوقتا هیباور کن -

 یاتاقک با صدا یاش رفت. از تو یکه از جاش بلند شد و سمت اتاقک لباس دمیاون حرفش هر دو خند با
 :دیپرس یبلندتر

 ؟یامروز کالس دار نمیبب-

 .تخت بلند شدم و دنبالش به اتاقک ته اتاق رفتم یرو از
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 ...آره ساعت-

 **کردم.  یگرد شده بهش نگاه م ییو با چشم ها رهیخ رهیاتاقک نصفه موند. خ یبا قدم گذاشتن تو حرفم
 یتنومندش کم کلیاون اندام و ه دنیرفت. از د یبود و با موهاش ور م ستادهیشده ا یکار نهیکمد آ یجلو

بودم  ستادهیکه من ا ییجا و. به سمت کمد رو به رو، دیام به عقب چرخ یبود. با سکوت ناگهانکرده  رتیح
اش رو  یو عضالن کهیت کهی. آب دهنم رو قورت دادم و اندام تستادیانداخت و مقابلم ا هیروم سا بتشیاومد. ه

خاص تراشش داده  یمجسمه بود انگار که با ظرافت دقت هیکردم. مثل  یپروام وارس یو ب زگریآنال ییبا چشم ها
 !بودند

 یمتوجه  یلحظه ا یکردم که برا ینگاهش م رتیبا ح یحاال اون قدر بهش دقت نکرده بودم و همون طور تا
 ی. تازه به خودم اومده بودم و حسابدمیزدم و آب دهنم رو باز بلع یو مرموزش شدم. پلک تند زیر یخنده ها

 !. از کار خودم مونده بودمدمیشک یخجالت م

 .شده بودم رهیها بهش خ دیبد دیمثل ند اوف،

 .گرفتم نییخنگ و دست پاچه سرم رو پا یکه مثل بچه ها دیخند یم انهیموز همچنان

 .نییمن... من برم پا زهیچ-

 :دیاش انداخت و با نگاه پرخنده و تعجبش پرس یشونیبه پ ینیام رو با دستش باال گرفت. چ چونه

 !یکش یتو از من خجالت م نمیبب-

 .نامربوط که از دهنم خارج شد یودستپاچه سر تکون دادم و حرف هول

 .نیهم ینه... نه فقط گفتم راحت باش-

لباس  ی قهی. دیکش رونیرنگش رو ب یمشک یاسک قهیدر کمد رو باز کرد و  دیخند یکه م یاون حرفم درحال با
 «.از دست تو سوگند»پرخنده گفت: یداد و با لحن نییرو از سرش پا

خب واسه »تاب دادم و تخس و حاضر جواب گفتم: یزدم و دست هام رو پشتم قرار دادم. چشم کهیت وارید به
 «.ندارم که یخودت گفتم وگرنه من مشکل ی

 !بله کامالً مشخصه-

 :دمیمسخره زدم و پرس یعوض کردن حرف لبخند یبرا

 کالس دارم؟ یدیچرا پرس یراست-

چشمم  یخوام امروز همش جلو یآخه م»مسخ گفت: یتر اومدن و نگاه کیرو تنش کرد و با نزد باسشل
 «.یباش

 .و دهنم رو با عشوه تاب دادم لب

 .اما کالس دارم-
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 .برداشت زیصورتم ت یتو

 .یاما از نظر من ندار-

 یرینم کیمگه تو خودت بوت نمیبهمه زحمتم به باد بره. ب نیخوام ا یبه آزمونم نمونده نم یزینرم آخه چ شهینم-
 اصالً؟

 .نجایا ارمتیدنبالت که ب امیبعدشم کالست تموم شد زنگ بزن ب رمیم رترید یچرا ول-

 .امیبعد از کالس فکر نکنم بتونم ب گهید یول شهیکالسم امروز زود تموم م-

 .دیابروش باال پر یتا

 ؟چرا اون وقت-

 .. بعدم منو برسون خونهمینیب یهمو م رونیب نجایا یاریب یمنو وردار شهیهمش که نم گهیخب بده د-

بده! دوست  یچ یعنیداره آخه،  یچه ربط»محکم و قاطع گفت: یو معترض دست به کمر شد و با لحن یشاک
 «!تو یکن یم ییها چه فکرا یخونه، زنم ارمیدخترمو که ور نداشتم ب

در نظرم خوش اومده بود و چه قدر که ذوق کرده بود.  "زن" یبه کلمه  دهیچسب تِ یمالک میقدر که اون م چه
 «!دوست دخترتو»شده گفتم: کیبار یپر ذقم رو جمع و جور کردم و با نگاه یخنده 

 .بغلم گرفتم یتو زمیکه در ادامه دست هام رو با نگاه ر کردینگاهم م رهیخ

 !بوده مگه؟-

 .یدونیم مویزندگ زیخوبه ر آخه! یمثال گفتم چه دوست دختر ینبابا توهم، واسه -

 .یتر داشت نییپا یِسنا یتو دیکه فکر کردم بوده البد. گفتم شا یگفت یجور هیآخه -

ِ ید یکه دستش رو رو یتر اومد، درحال کیاون حرفم نزد با آروم و  یو با لحن **داد .  یکنا گوشم قرار م وار
 «.اومده م،یزندگ یکه تو یهست ،یتو، تنها، دختر»گفت: یشمرده ا

 ** .لب هام نشست یرو یلبخند

 «دنبالت؟ امیب»باز گفت: یو با لبخند دیرو کنار کش بتشیه

 .سر تکون دادم شدیتر م قیکه عم یو با لبخند عیمط

 .اوهوم-

 .دختر خوب نیآفر-

 یایرا نماصالً تو چ نمیبب»پام گفتم: یپاشنه  یرو دنیگرفتم و با چرخ واریام رو از د کهیکه فاصله گرفت ت یکم
 «اونجا؟
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 .رندیهم قرار بگ یتا مرتب بشند و رو دیبه موهاش کش یهم تا زد و دست یلباسش رو رو ی قهی

 .دنبالت امیمعذبم. کالست تموم شد زنگ بزن ب یلیسامان سختمه. خ یجلو-

باز  یکنیم یکار هی نیبب»و با جمع کردن خنده اش گفت: دیدندون کش ریگفتم که لبش رو ز یچشم دلبرانه
 «.کنم ینیچ السیهوس گ

 .زدم و سر تکون دادم یا قهقهه

 .حدش نیتا ا یکنیرو دل م-

 .رودل کردنا سوگند خانم نیشما نگران من نباش، تا باشه از ا-

 .کرد یمعنادار یرنگ رو برداشت. خنده  یطوس ینیبعد از اون حرف باز به سمت کمدش رفت و شلوار ج و

 .نشدهعوض کردن لباسام هنوز تموم -

مرتب  یو پالتوم رو کم ستادمی. صاف ازدیطعنه م شمیکمه پ هیاش شده بودم و به خجالت  هیکنا ی متوجه
 .کردم

 .که ناهار آماده ست فکر کنم ایخب پس زود ب-

 .باشه تو برو-

از صورت  یقسمت یخوش رنگش رو یکرد. موها یشلوارش رو جستجو م بیانداخته بود و ج نییرو پا سرش
ابروهاش افتاده بود؛ چه قدر که اون لحظه  نیجست و جو ب یجذاب از دقت برا ینیداخته بودند و چان هیسا

بودم و بِربرو نگاهش  ستادهیشدم. همچنان ا ینم ریشده بود و از نگاه کردن بهش س یجذاب و دوست داشتن
پا و اون  نیکم ا هیسمتش رفتم و بعد از  یکرد که با زدن لبخند یکردم که سرش رو باال اورد، متعجب نگاه یم

کردم. همون طور  یاز صورتش رو ماچ محکم یپا طرف یپاشنه  یبا بلند شدن رو عیحرکت سر کی یپا کردن تو
که  یکه بالفاصله مثل بچه ها با ذوق و خنده ا دیخند یو م ردک یجاخورده فقط نگاه م یدست به کمر با حالت

 .ق پا به فرار گذاشتمکرده بود از اتا تیبهم سرا

اش اون لحظه شوکه ی افهیرفتم. چه قدر که ق نییلب پا ریز یآهنگ یو زنده دل پله ها رو با زمزمه  سرخوش
بود. به سمت  ریبودند، سحر هم طبق معمول با آرش درگ زیم دنیو عمه مشغول چ دهیخنده دار شده بود. سپ

 :دیسپر  یبه عقب و لبخند یسالن رفتم که سحر با چرخش

 ؟یکن دارشیب یتونست-

 .کنهیآره داره لباسشو عوض م-

با نگاه و  شدیدست گرفته بود و از کنارم رد م یرو تو یکه شارژر گوش یسفره در حال دنیهم بعد از چ دهیسپ
 «!استیچه طور یگردیرژ بر م یب یریبا رژ م»بدجنسانه گفت: یخنده ا

کردم که سحر هم شروع به خنده کرد. شونه  یضیپر خنده ام بهش زدم و با اشاره به آرش غ یبا اخم ها یمشت
 .برق رفت زیبه سمت پر زیر یباال انداخت با چشمک یا
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 !البد خوش گذشته گهیواال د-

همون لحظه بود که  یبودم. تو دهیسحر خجالت کش یهم جلو یاز حرفش خنده ام گرفته بود و کم یحساب
تو  ی افهیتاب داد و با همون ق یشد چشم کیکه نزد نیاومد. هم رونیاز آشپزخونه ب یگرفتن افهیا قساناز هم ب

 .همش دست به کمر شد

 شد باالخره؟ داریشازده ب-

. معلوم خوردیمبل با حرکت تبلت تکون تکون م یتبلتش فرو کرده بود و رو یبه آرش کردم؛ سرش رو تو ینگاه
 .بود افهیتو ق یرو کامالً بهش رسونده چون حساب ربدیه یبود که حرف ها

 شده؟ یزیحاال چ یایبنظر م یتو چرا عصب نمیاهوم. بب-

 :هاش رو با حرص تکون داد لب

 .یچ یعنیکه بفهمه باغ وحش  رمیحالشو بگ یاصالً بزار برم درست و حساب ،یبپرس زتیبهتر از عشق عز-

ساناز خودم رو کنترل کنم و نخندم. سحر هاج و واج  یجلو ردمکیم یخنده ام گرفته بود و سع یدلم حساب یتو
 « ...ریبابا تو به دل نگ کنهیم یشوخ»گفتم: یتصنع یکه با لبخند کردینگاه م

 .اومد حرفم رو نصفه گذاشت یم نییکه از پله ها پا یدرحال ربدیه یصدا

 !کجا بوده یگفتم شوخ یجد میلیخ-

 «!آخه نیدیبچه م نیا ادی یچ»در ادامه خطاب به سحر گفت: و

 :دیکرد پرس یکه هنوز هم متعجب نگاه م یدرحال سحر

 شده مگه؟ یچ دمینفهم-

 :تر از قبل لب زد یکرد و حرص ربدیرو به ه ساناز

- ً  .بتوچه اصال

 «.خان ربدیه زنمیهم باهات حرف نم گهید»با گرفتن نگاه دلخورش گفت: و

 :تمام جواب داد یتفاوت یو ب الیخ یتر اومد و با ب کینزد ربدیه

 !نکه واسم مهمه-

 .گمایبهت م یزیچ هی:ساناز

اشاره  ربدیختم قائله به ه یکرد. برا یاعتراض م زیر هیساناز که  شتریب یعنیمشغول بحث بودند  ربدیو ه ساناز
 نیا»فتم:قدم برداشتم و آروم گ ربدی. کنار همیناهار رفت زیدادم که تمومش کنه و با صدا زدن عمه به طرف م

 «.پرونهیم یزیچ هیوقت آرش  هیقدر کل کل نکن 

 «.ذره شعور نداره هیبچه پرو طلبکارم هست. »به جانب گفت: حق
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 !گهیشلوار بود د هی یقدر طولش داد نیحاال چرا ا نمیخب حاال توهم. بب یلیخ-

 .اش انداخت ینیبه ب ینیزد و چ یپوزخند

 .سوگند خانم کردمیپاک م یبود دهیصورتم مال یرو که موقع رفتن رو یداشتم اون همه رژ رینخ-

 .. سرم رو باال گرفتم و با خنده نگاهش کردمدینشستنم کنار کش یبرا یکردم که صندل یا خنده

 .یصاحب دار دنیفهم یهمه م یطور نی. ایبدم نبود چرا پاکش کرد-

 طنتیپر ش یزمزمه. با تذکر پر خنده و نگاه ها ییلب هم از دست تو ریکرد و ز یتکون دادن سرش خنده ا با
 .میغذا شد دنیکه از اون همه پچ پچ کردنمون معترض شده بود، مشغول کش دهیسپ

 یداد و رو به آرش با اخم رونیب یکالفه شده بود نفس یکه از جر و بحث کردن باهاش حساب یدرحال سحر
 «خب؟ ینجام بدکار زشتو ا نیا نمینب گهیمامان د یآرش»گفت: میمال

 .سر تکون داد و باز با بشقاب غذاش مشغول شد عیمط آرش

 .یبابا سحر ولش کن بچه رو کالفه اش کرد ی:اساناز

 :نگاهش کرد که زبون دراز تر از قبل جواب داد یچپ چپ سحر

 !شدهیحاال انگار چ-

 .چرخوند یمعنادار رو به من چشم یو خنده ا انهیموز یبعد از نگاه و

 شده سوگند جون؟ یشاک نقدریخان ا ربدیکه ه نیکردیکار م یمگه چ خب حاال-

من همانا. پشت هم شروع کردم به سرفه کردن که  یگلو یلقمه تو دنیکننده اش همانا و پر ریغافلگ یسؤال
 گنینم یبقرآن اگه حرف نزن»پر حرص گفت: یو رو به ساناز با لحن ختهیبرام آب ر یوانیل یبالفاصله تو ربدیه
 «!یالل

 :گرفته بود ادامه داد تمیکه خنده هم توش ر زشیآم دیو لحن تهد زیم یرو وانیبا اشاره به ل و

 !کج تر بشه تیاون دماغ عمل خوادیدلت م یلیخ نکهیمثل ا-

سرخ شده بودم باز هم مرموز  یبه من که حساب یاومده بود و با نگاه فیسر ک یحساب ربدیدراوردن حرص ه از
 «.جون ربدیه شهیغذات سرد م»گفت: یو با لحن حرص درار دیخند

شد. از شانس کالسم لغو  کیرفتن به بوت یآماده  ربدی. بعد از خوردن ناهار هدندیخند یم زیر زیهم که ر هیبق
که دست هاش  یدر برداشت و در حال یجلو ی رهیموندگار شدم. کاپشنش رو از گ ربدیشده بود و به اصرار ه

 «!خونه یبر یور ندار یباش نجایا دینباشه ها، اومدم با لنتیسا تیگوش»گفت: کردیرد م شنیرو از آست

گفت.  ییبال یب بب،یدلفر یجذاب زد و با نگاه یگفتم که چشمک یبغلم زدم و با لبخند چشم یهام رو تو دست
شد  ریسراز نییبا تند کردن قدم هاش از پله ها به پا دهیسالن قدم برداره سپ یکه به سمت ورود نیقبل از ا

 :دیرسشنلش انداخت و رو به من پ بیج یاش رو تو یو به سمت مون اومد. گوش
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 آره؟ گهید یایم شدیچ-

 .باال انداختم یا شونه

 !دونمینم-

 .گهیادی:بدهیسپ

 :دیشده پرس زیر یبا نگاه ربدیدر ادامه رو به ه و

 ؟یدینکنه تو اجازه نم ربدیه نمیبب-

 .فرو کرد بشیج یباال انداخت و دست هاش رو تو یهم شونه ا ربدیه

 .هر طور خودش دوست داره-

 «.یبدجنس یلیخ ،یهست یدست خودته عجب آدم دونمیمن که م»زد و با خنده گفت: یزیر چشمک

 «.شهیم یچ نمیخب بب یلیخ»شد و مردد گفت: دهیسمت من کش نگاهش

 .پس ریبگ میم:زود تصدهیسپ

بهم کرد  یخوردن بودند رفت. نگاه موشکافانه ا یعمه و سحر که مشغول چا شیبا اون حرف سمت سالن پ و
 .و دست به کمر شد

 ؟یبر خوادیدلت م-

 .چرخوندم یهم گره زدم و لب و دهنم رو کم یهام رو تو انگشت

 .وگرنه که نه رمیم یالبته اگه تو بگ کنن،یهمه اصرار م نیخب آخه بده ا-

من قربون  یاله»گفت: نیدلنش یدستش گرفت و با لبخند یبه سالن، آروم دستم رو تو یزد و با نگاه یلبخند
چون  رهیحوصلت سر م گذرهیبهت خوش نم دونمیم نکهینرو فقط بخاطر ا گمیاون شکل ماهت برم من اگه م

 «.ادیبه مزاقت خوش ن یلیجو اون جا خ دیشا

 !ه؟یمگه جوشون چه طور-

 «؟یگیم ینجورینکنه چون مهال اونجاست ا هیچ»گفتم: یدر ادامه با پوزخند و

 .کرد یاخم

 !هیچه حرف نینه بابا کالً گفتم. ا-

 .کنم بهم خوش بگذره یم ینگران نباش سع-

 .سر تکونو داد ششیبه ته ر دنیرو فکر کرد و با دست کش یا قهیدق

 دنبالت خب؟ امیزنگ بزن که ب یاگه حوصلت سر رفت فور یباشه، برو ول-
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ً ی. دقدیدفعه ساناز سر رس نیگفتم و در سالن رو براش باز کردم که ا یذوق باشه ا با  دیرو پرس دهیسؤال سپ قا
 «.اصرار نکن یخودیهم ب گهید یدیفهم ادینه نم»گفت: یجد یکردنش با لحن تیاذ یبرا ربدیکه ه

 .زد یو جمع شده چشمک زیر ینگاه کردم که با خنده ا ربدیبه ه متعجب

 .معترض مشت گره کرد ساناز

 اِ چرا خب؟-

 .(:با ادا سر کج کرد ربدیه

 .گهید-

 .گهید ادیخب بزار ب یبد یلی:تو خساناز

 ه؟یحرف ادی:دلم نمربدیه

 «.واقعاً که»بهش نگاه کرد و بغ کرده گفت: یلجش گرفته بود و با دلخور یحساب ساناز

دستش رو گرفته به طرف خودش کشوند.  دنیپاشنه چرخ یو رو یبا برداشتن قدم ربدیخواست بره که ه یم و
 .دماغش زد یرو یبا خنده ضربه ا

 جوجه؟ یدونستیها م یشیزشت تر م یشیم یعصب-

 .جمع کرد و نگاهش رو گرفت یلب و دهنش رو با دلخور ساناز

 .زنمیواقعاً باهات حرف نم گهیبار د نیا-

 .گهید خب توهم ببخش یلی:خربدیه

 .کمه رمی:نخساناز

 .هم رفت یساناز سگرمه هاش باز تو یاز اندازه  شیناز کردن ب با

 .لطف کردم بهت یجاشم کل نیپرو نشو ساناز. تا هم گهید-

 «.ادیببخشمت پس بزار سوگندم ب یخوایاگه م»لب گفت: یدندونش رو دنیو با کش دیچرخ ربدیسمت ه به

 .شرط هی:باشه اما به ربدیه

 ؟ی:چه شرطساناز

 یدونیساناز سوگند دستتون امانته، م نیبب»گفت: دیانداخت و با تأک کردمیبه من که با خنده نگاهشون م ینگاه
 «گم؟یم یکه چ

 .حس کردم منظور از اون حرفش فقط مهالست یلحظه ا یبرا

 .کرد و شونه باال پروند یخنده ا ساناز
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 !که مشیورخ ینترس بابا نم میکار کن یچ میخوایوا انگار م-

 .سفارش نکنم گهی:پس دربدیه

 .کرد یشدن از گردنش، صورتش رو ماچ آبدار زونیو با آو دیبا ذوق پر ربد،یه یاون حرف و اجازه  با

 .جانم فتهیقربونت برم خودش-

 .معنرض و باخنده پسش زد ربدیه

 !باز رَم کرد ایب-

هم  یبعدش تو سر و کله  ی قهیخوب بودند دو دق قهیاز اون رفتار هاشونم خنده ام گرفته بود؛ دو دق یحساب
 .زدندیم

 .بدم لتیو سالم تحو حیصح زتویعشق عز دمی:قول مساناز

 «!میبر میخوایحاال انگار کجا م»گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 .شونه هاش رو با حرکت ابرو باال انداخت ساناز

 .یآقا بپرس نیخوبه از ا دونمیچه م-

از خونه  میموقع برگشت حتماً بهش زنگ بزن نکهیو ا دیتأک یچرمش رو به پا کرد و بعد از کل یپوت ها مین ربدیه
 .رفت رونیب

عمه موند و با ما  شیآرش پ یها طنتیکنترل ش یطور برا نیو هم اشیحال یو ب یبه خاطر سرما خوردگ سحر
 .همراه نشد

که  زدیزنگ گذاشته بود پشت هم زنگ م ی. ساناز انگشتش رو رومیشد ادهیپ یکیو ش یساختمون سنگ یجلو
 .کرد یخنده ا دهیشدن دستش توسط سپ دهیبا کش

 !:کوفت چه خبره اته؟دهیسپ

راه باال رو  دهیسپ ییکرد و با باز شدن در جلوتر از ما داخل رفت. ساختمون دو طبقه بود و با راهنما یکج دهن
تک دختر براردش بود که اون جا  لوفریباال مختص ن یکرده بود طبقه  فیکه ساناز تعر ی. اون طورمیگرفت شیپ

دخترونه گرفته بود و  یدورهم هیهم که  االخوند و ح یآزمون دکترا درس م یشرکت تو یدر آرامش مطلق، برا
گرم به  یخودش در رو باز کرد و با استقبال لوفرین میکه زنگ در رو زد نیاون جا جمع شده بودند. هم یهمگ

هم خوش برخورد. با ورودمون به  یبود و حساب یو مهربون ی. دختر دوست داشتنمیدداخل خونه دعوت ش
 کیکوچ یهاش فضا یشلوغ کار شه،یتر از هم یداخل خونه ساناز به سرعت مانتوش رو از تن در اورد و پر انرژ

دخترا که مهال هم جزء شون بود گذشت  یدوباره  یها کیبه سالم و تبر یا قهیخونه رو پر کرد. چند دق یو نقل
با هم  کیموز یتوهم بهم گفت. صدا یا افهیرو هوا با ق یکیتفاوت تبر یخشک و ب یلیخ هیالبته که برعکس بق

. میدور هم نشسته بود کیکوچ ییرایپذ یبود. تو دهیچیهم پ یاش، تو گهیساناز و مهناز ، دختر برادر د یخون
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کرد. مهناز تخمه  یاظهار خوشحال دنمیپهن باز خوش آمد گفت و از د یو خنده ا یبا همون خوش اخالق لوفرین
 :دیدندون شکوند و رو به ساناز پرس ریرو ز یا

 ومد؟یسحر کو چرا ن یآبج-

 .جون یگل شیموند پ گهیسرما هم که خورده بود د کردیم تیاذ کمی شین ی:نساناز

 .زمیعز ی:آخلوین

 «شماها؟ نیکردیم کاریخب چ»مبل انداخت و گفت: یشالش رو رو دهیسپ

ورق،  ییچندتا یطور دسته ها نیکه از تنقالت پر شده بود و هم ییرایکوتاهِ وسط پذ هیگرد و پا زیبه م مهناز
 .اشاره کرد

 .نیاومد ی. خوب موقعمیکن یباز قتیجرأت و حق میخواست یاالنم م میکرد یورق باز کمی یچیه-

صورتش  یسحر لب هاش رو غنچه کرد و با جمع کردن اجزا یجمع و خواهر زاده ها یاز دخترا گهید یکی ستاره
اما انگار دست بردار  یبش یباز هی نیا الیخیکه ب میچونیپ یم میدار یاوه ما از صبح تاحاال ه»هم گفت: یتو
 «.تو مهناز یستین

نشست  زیاش، دور م یپرکالغ یفت کردن موهامبل و س یاومدن از رو نییکرد و با پا یا ثانهیخب یخنده  مهناز
از اون همه  ی. ستاره همچنان معترض بود که مهناز قهقهه امینیبش زیو از ما چند نفر هم خواست که دور م

 «یدی! نکنه ترسدهیپرحاال تو چته چرا رنگت »استرس و اضطراب آشکارش زد و خطاب بهش گفت:

 تشیبدجور اذ میکرد یکه باز یبار نیحقم داره خب واال آخر»کرد و گفت: زیدور م یکه ساناز جهش دیباز خند و
 «.میدیچقدر خند یول میکرد

 .کرده بود با ناز و ادا جمع کرد قیژل توشون تزر ایاز اندازه بزرگش رو که گو شیب یدلخور لب ها ستاره

دوهفته با هام  یو اون شرط بند نیکه شما ازم خواست یبخاطر اون تلفن سرکار یدرعوض عل دنیشما خند-
 .نیو مسخره ام کرد نیبا دوستات دستم انداخت یگفت نشست یقهر بود. م

که هنوز  ی. مهناز درحالمیوستیو به جمع شون پ میمبل بلند شد یاز رو گهیبهم اشاره و داد و با هم د دهیسپ
خب »کرد و گفت: طنتیپر ش یگاهگذاشت و ن زیم یدستش بود رو یرو که تو یرنگ یقهوه ا یبطر دیخند یم

 «.زیعز یخانما میکن یپس شروع م

نشستم  هیعقب تر از بق یشناختم نداشتم و کم ینم یلیکه خ ییاون هم با کسا یعالقه به انجام اون باز یلیخ
 :که مهناز متعجب نگاهم کرد

 !مگه؟ یکنینم یسوگند جون باز-

 .آخه ستمیبلد ن یلیمن خ دیکن یممنون شما باز-

 .دیدستم رو با اصرار کش ساناز
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 !ینکرد یتاحاال باز یعنیبعدشم  ،یفهم یم میکن یخواد که بابا االن باز یکه نم یبلد-

 .دمیخب نه فقط شن-

 .زد یلبخند مرموز مهناز

 .کن یداره، سوگند جون بنظرم باز یخوب جانیه یول-

 .برگشتم زینبودم باز دور م لیما یلیکه خ نیکردم با ا دهیبه سپ ینگاه

سؤال  دیبا لوفریثابت موند. ن لوفرین یاش رو گهیساناز و طرف د یطرفش رو کیرو چرخوند که  یبطر مهناز
 :دیزد و رو به ساناز پرس یزیآم طنتیو لبخند ش کردیم

 قت؟یحق ایخب جرأت -

 :رو فکر کرد و مردد لب زد یا قهیدق ساناز

 .اوم... جرأت-

 !ساناز خانم یکه جرأتو انتخاب کرد یدار ینهونپ زیچه چ دونهی:اوه خدا ممهناز

 .دیخند یچشمک سانازبا

 .گهید گهید-

 .ارهیاش رو درب یو رو به ساناز خواست گوش دیدندون کش ریلبش رو ز لوفرین

 .گفت ینگاهش کرد و هوم جیمتعجب و گ ساناز

 .تا بهت بگم اری. دربگمیم توی:گوشلوفرین

 رونیب بشیج یرو از تو شیدراز کرد و گوش فشیدستش رو از پشت سر به سمت ک دیخند یم کهیدرحال ساناز
به من، روبه ساناز  یکرد و بعد از نگاه یو معنادار زیر یخنده  لوفریکه ن کردی. منتظر رو به جمع نگاه مدیکش

 «.یکه دوسش دار یبگ ویزنگ بزن نیما به حس یهمه  یجلو دیبا»گفت:

 یاز اندازه گشاد شده نگاه م شیب یخنده و ساناز جاخورده و با مردمک ریزدن ز کبارهیهمه  لوفریدرخواست ن با
 !زننیخودمون حرف م نیاومد درمورد حس یتعجب کرده بودم چون بنظر م یکرد. حساب

رو  زیاعتراض آم یزد و با لحن یزد. ساناز پلک تند یقهقهه ا لوفرین ی ثانهیسرخوش از اون درخواست خب مهناز
 «.لوین یبد یلیخ»گفت: دیخند یم انهیکه موز لوفریبه ن

 .رو به ساز زد یبه من کرد و چشمک یباز نگاه لوفریاعتراض ساناز، ن با

 !یکشیسوگنده خجالت م ینکنه چون پسر عمو هیچ-

 .بهش رفت یچشم غره ا ساناز
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 .به شماها گفت یزیچ شهیزهرمار اصالً نم-

 .کردم یزیر یمن سوق داد که خنده  ینگاهش رو دنباله دار رو و

 «!سوگند توهم»گفت: یو شرمزدگ یهاش رو مقابل صورتش گرفت و با دلخور دست

 .گهیحرفا کن زنگ بزن د نی:ول الوفرین

 !یچ گهید زنمیزنگ نم رمی:نخساناز

 .پاش بمون پس گهیجرأت د ی:خودت گفتمهناز

 .ساناز گرد تر شد یها چشم

 .بفهمه به خدا کَله مو کنده ربدیرو بگم بعدشم ه یزیچ نیهمچ ی! اوالً که چه طوردیگیم یچ دیفهم یاصالً م-

 .کرد دییتأ یهم با خنده ا دهیسپ

 .ساناز کنهیفقط به گوشش برسه قشنگ نصفت م هیاوف آره، کاف-

 .کج کرد یلب و دهن مهنازه

 .نیحرف زد یبار تلفن هی یبه اون چه اصالً. تازه خودت گفت-

توهم، تازه  گهیشو د الیخینبود که. ب یخاص زیرق داشت خب درمورد وبالگ ازش سؤال کردم چ:اون فساناز
 !یفهم یم کشهیمنو م ربدیهم باشن. ه شیاالن پ دیشا

 !فهمم یکارست اصالً نم یاون چ یبه باز یزنی:کوفت گند ممهناز

هم شده  نتیلم ایکه گو دشیاز اندازه سف شیب یرو به من زد و با نشون دادن دندون ها یدر ادامه لبخند و
 «.میدرموردش بگ یزیچ میتون یسوگند جونم هست نم»بودند، گفت:

 ً  «.اونم نباشه من که هستم»ابروهاش گفت: نیب یکرد و با تاب یهم خنده ا دهیزدم که سپ یلبخند متقابال

 .کردرو به ساناز  یکه تا اون لحظه ساکت بود بعد از پلک زدن پرعشوه ا مهال

 .واسش یکردیم یتوکه خودکش گهیبگو د یلوس یلیساناز خ-

 :شده اش با حرص لب زد دیکل یدندون ها یهم فشرد و از البه ال یدندون رو ساناز

 .خب دیریبم دیبگ یحاال ه-

 .کرد دمیخند یرو به من که م باز

 .وقت هی ینگ یزیچ ربدیسوگند، جان من به ه-

 !بگم دینبابا چرا با-
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 .یدونیگفتم. اخالقشو که م اطی:محض احتساناز

رو از سر گرفت. واقعاً داشت بهم خوش  یکننده و قبول نکردن ساناز، مهناز باز ریخاطر اون درخواست غافلگ به
تو  کیهم ج ی. البته مهال و مهناز که حسابمیدیخند یبا دخترا م یگذشت و با هر سؤال و درخواست کل یم
موردشون از چشمم دور  یب یها طعنهپروندند که لحن و  یاون وسطا م ییها کهیت یهم بودند، گه گدار کیج
 .من و خوده مهناز ثابت موند یبار رو نیچرخوند که ا زیم یبار رو نیچندم یرو برا یموند. مهناز بطر ینم

 قت؟یحق ای:جرأت مهناز

کنم اما جرأت که بنظر  یانتخاب دونستم چه یبود و واقعاً نم دهیباالخره نوبت به من رس دنیچرخ یاز کل بعد
 یمهناز در حال قت،یحق یرو انتخاب کردم. با گفتن کلمه  قتیباالخره حق دیترد یاومد و با کم ینم یخوب زیچ

رو به من سؤال  ،یچشم یو خنده ا فبهش کرد بعد از رد و بدل شدن حر  یکه جفت مهال نشسته بود نگاه
 :کرد

 بوسه تون؟ نیتر یمدت طوالن-

 .طور هم معذب نیجاخورده بودم و هم یبود حساب دهیکه پرس یسؤال از

 !شندیم دهیکش کیبار یسؤاال دارن به جاها نکهی:اوه مثل اساناز

 :رو به مهناز کرد ،یمیمال یکرد و با بعد از لبخند یمن نگاه یجاخورده  یبه چهره  لوفرین

 .یدیپرسیم گهید زیچ هیمهناز حاال که بار اولش بود بهتر  گمیم-

 .کاسه چرخوند و سر باال گرفت یتو یچشم لوفریبدون توجه به حرف ن اما

 .گهیخب سوگند جون بگو د-

 دیو با ادیاز دستش بر نم یبود که کار یمعن نیبه ا نیباال انداخت و ا یکردم که شونه ا ینگاه م دهیسپ به
رو به مهال،  زشیر یپوزخند ها دنیبا د یلحظه ا یجواب بدم. لحن مهناز مغرضانه و پر طعنه شده بود و برا

 .حس کردم مورد تمسخرشون قرار گرفتم

 ؟یکشیخجالت م هی:بگو چمهناز

 «.هنگ کرده چارهیب»با خنده گفت: ستاره

 .دیخندیبه مهال افتاد که اون هم با تمسخر فقط م نگاهم

 :خاص جواب دادم یکننده، با غرور یتالف یلب جا دادن لبخند یفوت کردم و بعد از رو ینفس

 .شتریب دهمیشا ای قهیاز هشت و نه دق شتریفکر کنم ب-

 دهیلب هاش ماس یرو یبدجور ضشیکنف مهال که لبخند عر ی افهیگفتند و ق یاون جوابم همه باهم اوهَ ا با
 یزحس لجبا هیکنم اما  یرهام مهیرو ن یو باز دمیجواب نم کردیفکر م دیشده بود. شا یدنیهم د یبود و حساب

جسورم کرده  یجواب دادن حساب یو برا دادیمهال وجودم رو قلقلک م یزننده  ینسبت به اون رفتار ها یحساب
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و حرصش رو با  تیعصبان کردیم یکه سع یدر حال یو بعد از لحظه ا دییجو یلبش رو با حرص م یبود. گوشه 
 :دینگاه کرد و پرس یپهن پنهون کنه از گوشه چشم یلبخند

 بعد عقد؟ ایقبل -

 ً  یاون سؤال ها دنیبود تعجب کرده بودم. کامالً مشخص بود که قصدش از پرس دهیکه پرس یاز سؤال واقعا
 یکه متوجه  دهی. سپهیبق یکردن من جلو ریو البته تحق ربدهیمن و ه یفقط سر دراوردن از رابطه  یشخص

هم قرار دادن دندون  یرو باوم فشرد و دستش گرفت و آر یرفتار خارج از کنترل مهال شده بود، دستش رو تو
 «.زمیکه عز ستیمهال جان دوتا سؤال شد حواست هست! بعدشم نوبت تو ن»هاش گفت:

رو  یام من رو جا کند. گوش یگوش یمغضوبم بهش چشم دوخته بودم که صدا یاز اون رفتار با نگاه ها یعصب
 یکردم و سمت آشپزخونه  یجواب دادن از بچه ها عذرخواه یبود و برا ربدی. هدمیکش رونیب فمیک یاز تو
و  دمیکش یقی. نفس عمدمبو یمهال عصب یمغرضانه  یرفتم. هنوز هم از سؤال ها ییرایپذ یانتها کیکوچ
کردم  یم یدادم و سع کهیت یکیسرام واریبرداشتنش، قطع شد. به د ریخواستم جواب به خاطر د یکه م نیهم

 .شدند زیبلند مهال گوش هام ت یرفت که با پچ پچ ها یم. نگاهم باز سمت گوشآروم کن یخودم رو کم

 ن؟یبا خودتون اورد نوی:چرا امهال

 !مهال هیچه حرف نیا شنوهیآروم م سی:هستاره

دونستم اونم  ی! اصالً اگه منجایا نشیبا خودتون اورد نیبعد ورداشت اد،یکه من خوشم ازش نم دیدونی:ممهال
 .اومدم یعمراً م ادیم

 .یچ یعنیحرفا  نیمگه حاال ؟بعدشم زشته ا هی. چادی:من گفتم بلوفرین

 .یگفت ی:کاش قبلش به منم ممهال

 .که ناراحت بشه ینگ یزیوقت جلوش چ هی:محال بسه لطفاً، دهیسپ

 !:خب بشه به من چهمهال

ناراحتش  یحق ندار هیدختر خوب یلیکارت کرده! سوگند خ یفهمم مگه چ یتو رو نم یرفتارا نیا ی:من معندهیسپ
اصالً دوست  نویو ا شهیناراحت م ربدمیاگه اون ناراحت بشه ه ،یکرد یرو ادهیز کمیهم  یتازه موقع باز یکن

 .یدیندارم فهم

 .ستیمن مهم ن ی:اما برامهال

 !من هست یبرا ی:ولدهیسپ

 .شماهاست یدوردونه  زیعز ربدینبود که ه ادمی:آها مهال

 «!اِ مهال تو چت شده امشب»همـمداخله کرد و پر اعتراض گفت: ساناز

 شیب تیدر کنترل عصبان یاون حرف ها جوش اورده بودم و سع دنیاز شن یگفتند. حساب یزیچ هیهر کدوم  و
 نیپر توه یحرف ها دنیبودم و با شن مونیپش یو ساناز حساب دهیاز اندازه ام داشتم. از همراه شدنم با سپ
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که از  دمیفهم یم دیبرخورد اولش با ناومدم البته از همو یبه اونجا م دیکرده بودم. نبا دایقارت پمهال حس ح
زدم. همچنان مشغول پچ پچ بودند.  هیپشت سر تک یِ کیسرام وارینداره. دست هام رو به د تیرضا یلیاومدنم خ

و  دیحرفشون دو ی ونهیه مکرد آروم حرف بزن یم یکه سع یمهناز هم که تا اون لحظه ساکت بود در حال
 «!جلو چشش نیاورد نیدق ور داشت نهیآ گهید گهیخب راست م»گفت:

 .متذکراً اسمش رو صدا زد دهیسپ

- ً  .مهناز! تو ساکت لطفا

 .گهید نی:خب اعصابشو خورد کردمهناز

 :پر حرص تر از قبل ادادمه داد مهال

 !یهست یتو معلومه طرف ک ده،یواقعاً که سپ-

. ستیچته اما االن موقعش ن دونمیمن که م ست،یتو ن تیرفتارا درحد شخص نیفقط ا یشکی:طرف هدهیسپ
 .یکه مهمونِ رو ندار یبه کس یاحترام یحق ب

 ش؟یچرا اورد یدونی:پس اگه ممهال

 یزیچ یکن یم تیخودتو اذ نقدریمهال جونم چرا ا»گفت: واشی یداشت مهال رو آروم کنه و با لحن یسع ساناز
 «.نشده که

 تیشدم. با عصبان یم مومیاز اومدنم به اونجا پش شتریو هر لحظه ب دیچیپ یگوشم م یهاشون تو زیو زیو
حفظ کردن  یبشه و برا یزیچ یخواست متوجه  یزنگ زد. دلم نم ربدیکه باز ه دادمیام رو ماساژ م یشونیپ

 .جواب دادم یا هیو بعد از ثان دمیکش یقیآرامشم نفس بلند و عم

 الو...؟-

 .انداخت تمیگوشم ر یخوش آهنگش تو یصدا

 ؟یکن یکار م یچ یپشت فرمون بودم گفتم برسم خونه بعد زنگ بزنم. خوب گهیببخش قطع شد د-

 .میزدیبا دخترا حرف م یچیه... ه-

 هوم؟ گذرهیاوضاع چه طوره بهت که خوش م-

 :دیگفتم که پرسشگر پرس یو آره ا دمیکش یگوش یتو یکالفه ا نفس

 !؟تو یخوب

 .اوهوم خوبم-

 !هیجور هیپس صدات چرا -

 .دستم جا به جا کردم یو دستپاچه تلفن رو تو هول
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 .خوبه میلینبابا خ ،یچه جور-

 .نکنه حوصلت سر رفته آره، بهت گفته بودم که-

 .هیعال زمیهمه چ یعنیجا خوبه  نیا یلینه اتفاقاً خ-

 .قشنگ و آروم اسم رو صدا زد یرو ساکت شد و با لحن یا قهیدق

 سوگند؟-

 جانم؟-

 دنبالتون؟ امیدلم برات تنگ شده. اوم ب-

 !یزود نیبه ا-

 ام؟یب-

 .دمیبردم و با ذوق خند ادیمهال و دخترا رو از  یحرف ها یلحطه ا یبرا

 !یشیزود دلتنگم م نقدریا دونستمینم-

 .یشدم که اجازه دادم بر مونیاصالً پش قرارم،یب یبیاومدم به طرز عج یباورکن از وقت-

 یمخالف هاش رو م لیبودم. حق با اون بود و تازه دل مونیخودمم پش یکردم حت دییدلم حرفش رو تأ یتو
 :فکر کردن گفتم یکنم و بعد از کم کیاز اون اونجا بمونم و خودم رو کوچ شتریخواست ب ی. دلم نمدمیفهم

 .اونا بخوان بمونن دیبگم شا دهیاول به سپخودمون البته بزار  میایم گهیکمه د هیباشه -

 .دیاین رونیاز خونه ب ییموقع شب تنها نیا امینه خودم م-

 .چشم-

 .بال دورت بگردم. مواظب خودت باش یب-

 .فعالً خداحافظ-

 یگوش ی. با نگاه کردن به صفحه شیآت یبود رو یاز خشمم کم کرده بود. انگار که آب یکم ربدیه یصدا دنیشن
اومد.  یمهال شدم که بشقاب به دست داخل آشپزخونه م یکه به عقب برگشتم متوجه  نیزدم و هم یلبخند

خنده و  یگذاشت. صدا بود،که وسط آشپزخونه  یگرد زیم یتاب داد و بشقاب رو رو یپرمدعا و متکبر چشم
لش گرفت و با بغ یدست هاش رو تو یبهش زدم که بعد از نگاه یصحبت دخترا باز باال رفته بود. پوزخند

 :دیدر پنهون کردنش داشت، پرس یکه همچنان سع یتیعصبان

 بود؟ ربدیه-
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گفت و حاال باز  یازم بد م هیبق شیاون همه داشت پ شیکمه پ هیاش لجم گرفته بود. تا  ییاون همه پرو از
تعلل حرف هاش رو به روش زدم.  یتر کردم و بعد از کم ی. لبدادیم لمیچندش و پر تملقش رو تحو یلبخند ها
 .بده هاش ادام ییخواستم فکر کنه احمقم و باز به اون رفتار و دورو یچون نم

 .نیگفت یم یچ دمیشن-

 .زد و ابرو باال انداخت یضیلبخند عر ییکمال وقاحت و پرو در

 !یرفتیم نجایاز ا دیبا یدیاگه شن یینجایهنوز که ا یچه خوب ول-

 .رفتمیو ساناز نبود تا االن حتماً م دهیمطمئن باش اگه به خاطر سپ نجام،یکه ا ستمیخوشحال ن یلیمنم خ-

 .مونم خانم کوچولو یکه نخوانم نم ییو جا رفتمیچون اگه من بودم حتماً م ییحرفا نیتر از اپس پوست کلفت-

کردم و صورت پر تنفرش رو از نظر  کیزدم. نگاهم رو بار کهیت یبه جلو برداشتم و دستم رو به صندل یقدم
 .گذروندم

 نهیاز هم ک ینجوریا میوقت کرد یپس ک میدید گروی! من و تو فقط دو، سه بار هم ده؟یتو مشکلت با من چ-
 !میریبه دل بگ

 .کرد یخنده ا یکرد عصب یکه به اطرافش نگاه م یجلوتر اومد و درحال یاون حرفم اون هم کم با

 !؟یندویتو نم یعنیمشکل! -

 !بدونم دیبا-

 .منو احمق فرض نکن یدونی. خوب میگیدروغ م-

 .هم فشردم یرو دندون

 .یدیندارم فهم یمن با تو مشکل یول-

 یدونستن که من چه حس یهمه م»هم گفت: یدندون هاش رو دنییشده بود با سا یعصب یکه حساب یدرحال
 « ...دارم اون وقت تو ربدیبه ه

 .دمیحرفش پر یکوبنده تو یزدم و با لحن یمحکم پلک

 .ادامه نده-

 شد؟ تینکنه حسود ومدیخوشت ن هیچ-

 !کنه یسرتو مقش م یکه فقط تو یالیو خ طرفهیحسِ  هیبه  یحسود ؟ی! به چیهه حسود-

 .باال گرفت یچرخوند و نگاهش رو با پوزخند یو دهن لب

 !طرفه نبوده هی دمیشا-
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 زیهمه چ»اورد گفت: یتر م کیکه صورتش رو نزد یدر حال یعصب یلب هام رو گرفت که با لحن یکج ی خنده
 «.مونیزندگ یتو یاز کجا اومد هویتو  دونمیرفت اما نم یم شیداشت خوب پ

با هم  یچون ما از بچگ ومدمین ییهویکه  یدیدیم یکردیباز م یمن از کجا اومدم! اگه چشماتو درست و حساب-
 .میا گهیهم د یزندگ یوقته تو یلیخ میبزرگ شد

 .یختیبهم ر زویو همه چ یاومد هوی ینه نبود-

کنم بازم تو رو  ینبودم فکر نم شیزندگ یاگه منم تو یبه تو نداشته، حت یکه اون حس ستیمشکل من ن نیا-
 !دیدیم

 .زد یخند زهر

 یخال دونیبودم و م الیخیب یادیبود که ز نیتونستم اما اشتباهم ا یتونستم اونو مال خودم کنم؟ م ینم یفکرد-
 .کردم

 .تکون دادم نیزدم و متأثر سر به طرف یحرفش لبخند پر طعنه ا به

 .کردیهم بهت نم ینگاه مین یحت یشدیچشماش رد م یحاضرم قسم بخورم که اگه ده بارم، اگه ده بارم از جلو-

 .زد یپوزخند

 ؟یکنیم یعشقت شرط بند یرو یاالن دار-

 :قاطع و کوبنده جواب دادم یلحن با

 یگفتم که بدون نوی. ایزیچ نیچه برسه به همچ گهیکنم د ینم یجعبه آدامسم شرط بند هی یرو یتو حت من با-
 .یدر تالش یخود ی. بکنهینگاه نم یا گهیدختر د چیاون نه به تو و نه به ه

قبل از تو با کس  یدونیپسره، از کجا م هیباشه اونم  یهرچ یدونی! از کجا میبهش اعتماد دار نقدریا یعنی-
 !نبوده یا گهید

رسوندم.  یاون رو به هدفش م دیکردن من بود اما نبا یبود که هدفش از گفتن اون حرف ها فقط عصبان معلوم
 .پهن رو لبم جا دادم یکردم آروم باشم لبخند یم یکه سع یدرحال

رو از  یزیوقت چ چی. او هدمیند میدگزن یتو ربدیمن مردتر از ه هیچ یدونیآره اما نه اون. م گهید یاوهوم پسرا-
 .کنهیمن پنهون نم

 :ادامه دادم یمکث و خنده پر تمسخر با

 ای میقبل از عقد رابطه داشت یبدون یخواست یبود! م یچ یمنظورت از اون سؤاال موقع باز دمینفهم یفکرد-
 .میرو راحت کنم، آره داشت التینه؟ خ

 .ابرو هام دادم ونیم یکرد که با تکبر تاب سیخ یهاش رو عصب لب

 .یازش ندار یدرک چیسراسر عاشقانه که تو ه یرابطه  هی-
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به  ینجوریا ییایبا چه عشوه گر دونهیخدا م»آشکار گفت: یتیحرصش گرفته بود با عصبان یحرف هام حساب از
 «.یراهش اورد

 .یبفهم یتونیتو اصالً نم نویو ا میکارا نبود، چون ما عاشق شد نیبه ا یازیاشتباه نکن ن-

 نینکرده ا فیبرات تعر نمیبب»و معنادار گفت: یمرموز یدر آروم نشون دادن خودش داشت و با لبخند یسع
 «م؟یباباجونم، همش باهم بود یآخر که اومده بود خونه  یسر

حرص  یهم فشردم و لبخند یلب رو یتفاوت یآرامش و با ب تیهم ذهن و هدفش رو خونده بودم و در نها باز
 .جفت کردم نهیس یدرار زدم و دست هام رو رو

 .میزنیحرف نم تیاهم یب یزایآخه ما اصالً راجب چ زمینه عز-

 بیمرتعش از خشمش، به نه یبرم که با حرص و صدا رونیخواستم از آشپز خونه ب یبا گفتن اون حرف م و
 .زد

 .خواست منو ببوسه یم دهیاتاق سپ یتو-

. دست هام رو از شدت دیباره رنگ از صورتم پر کیمقدمه پرونده بود  یکه ب یخشکم زده بود. از حرف سرجام
 ی. به سمتش برگشتم. با اون چشم هادمیندون گز ریز یهم مشت کردم و لبم رو با محکم و عصب یخشم تو

ن اندازه بخواد پا فراتر از حدش او تا نکهیکرد. ا یبهم نگاه م دیخند یکه با تمسخر م یو پر از نفرتش درحال یآب
 یبه هدفش م دیدادم و نبا یبهش فرصت م دیپست جلو بره، برام قابل هضم نبود. اما نبا یبذاره و اون جور

که حرفش  یبا خنده ا یا قهیکم به خودم مسلط شدم و بعد از دق هیبرام سخت بود اما  یلی. هرچند که خدیرس
 .ش دست تکون دادمصورت یرو به ُسخره گرفته بود، جلو

 !باور کنم؟ یخوا یالبد م-

 .چشم چرخوند بیعج یاعتماد بنفس با

 !گهیبا خودته د-

 .یهست یو پست ریتو واقعاً دختر حق هیفیتهمت کث یلی. خیگ یچرت م یهه، منو نخندون چون دار-

 .یرفت اما تو نذاشت یم شیداشت خوب پ زیهمه چ-

دونستم که  یرو م نیگرفته بود اما ا شیقلبم آت نکهیاون حرف رو زده بود و با وجود ا یبرچه اساس دونمینم
مسخره در نظرم بود. با تنفر تمام بهش چشم  یشوخ هیو فقط  کنهیرو نم یکار نیوقت همچ چیه ربدیه

 .دوختم

داشته باشه قطعاً از طرف  تیخنده دار و مسخره ات واقع یشوخ نیچرته اما مطئنم اگر هم ا دونمیم نکهیبا ا-
 .یرو انجام بد یکار زشت و زننده ا نیهمچ یکه بخوا یهست یو گستاخ حیتو بوده چون اونقدر دختر وق

کرد و  یام م یهم از دهنش عصب ربدیبه زبون اوردن اسم ه ی. حتکردیلج درارش نگاهم م یهمون لبخند ها با
 .رسوند یحسادتم رو به اوج م
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! نه رم؟یگ یو حساب پس م زنمیحرف م ربدیو با ه رمیمزخرفاتت م نیبعد از ا یه فکر کردنکن ،یفکرد یتو چ-
 .کنم یکنم. اونو ناراحتش نم یرو خراب نم ونمونیچندشِ تو، م یچرت و پرتا و حرفا نیکنم با ا یکارو نم نیا

 ها؟ یشد یعصب یآخ-

در حد خودت بکنم اما  یتونستم رفتار یو م یکه زد یشدم نه حرف یهمه وقاحتت عصب نیآره اما به خاطر ا-
شم.  یمثل تو دهن به دهن نم یبا آدم تیاهم یمسائل ب نیکنم و به خاطر ا ینه، من مثل تو احمقانه رفتار نم

 ...یزیچ هیفقط 

 .دهنم ثابت موند یاش رو نهیرنِگ پر از ک یآب یو چشم ها دیابروش باال پر یتا

 :ادمکردم و پر تأسف سر تکون د یمکث

 .هم زشته یلیخ یچشم دار یا گهیواقعاً زشته که به عشق کس د-

اومدم. از شدت  رونیبعد از حواله کردن نگاه مغضوب و تأسف بارم از آشپزخونه ب گهیحرف د چیبدون ه و
کرده بودم نسبت به حرف  یشده بود. هرچند که سع نیسرم درد گرفته بود و سنگ یحساب یو ناراحت تیعصبان

 ییرایو سمت پذ دمیشصورتم ک یرو یکنه. دست میخوب تونسته بود عصب یلیخ یباشم ول تیاهم یهاش ب
 یرو یمصنوع یباشم لبخند یعاد کردمیم یکه سع یبشه و درحال یزیچ یمتوجه  یخواستم کس یرفتم. نم

 :دیانداخت و پرس ییرایپذ ی گهیبه طرف د یبرگشتم که ساناز نگاه زیلبم نشوندم و باز دور م

 !دیقدر طول کش نی. چرا اییدستشو رهیگفت م ؟یدیمحال رو ند-

برگشت. همچنان با خشم و انزجار  زیو دور م ییرایپذ یهمون لحظه محال هم تو یبگم تو یزیچ نکهیقبل از ا اما
 .کرد یبه من نگاه م

 «.نایخوب در رفت»زد و با خنده گفت: یچشمک مهناز

 :ادامه داد لوفریرو به ن و

 .شروع کن لوین گهیخب د-

 یهم کل شی. همون طوردیپرس یسوال م دیمن و محال ثابت موند و اون با یرو چرخوند رو یکه بطر نیهم و
برق گرفته  یشد. چشم هاش از بدجنس یام م ینگاه کردن بهش هم باعث خفگ یبودم و حت یازش عصبان
 :دیکرد پرس یزیخواد بپرسه. نگاه تمسخر آم یم یبار چه سؤال نیدونست ا یبود و خدا م

 قت؟یحق ایجرأت -

توزش در  نهیک یپر حرص و چشم ها یرو انتخاب کردم. با اون انتخابم با لبخند قتیباز حق دیترد کمیاز  بعد
 :دیسراسر عقده پرس یو با لحن یاوج گستاخ

 ؟یبود گهیبا چند نفر د ربدیقبل از ه-

 دهییهم سا یکه رو ییسرخ شده بودم و دندون ها تیکردم. از شدت عصبان یو واج و شوکه نگاهش م هاج
 .کردند یشوکه و متعجب نگاه م یشدند. همگ یم
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 :لب باز کرد ریپر تح سانازم

 ه؟یچه سؤال نیم... محال ا-

 .زد یپوزخند ییکمال پرو در

 .دیبه ذهنم رس نیهم گهیسؤال د هیچ-

 یتونست یم»نگاهش کرد و با حرکت چشم و ابرو گفت: یشده بود و شاک یاز اون سؤالش عصب یحساب دهیسپ
 «.یسؤال کن گهیجور د هی

 .رو به من کرد میو پر تحک یجد یدر ادامه با لحن و

 .کنهینم یباز گهیسوگند د-

 «.کنه یباز دیبا»کردم که مصر گفت: یاندازه بهش نگاه م یب یخشم و تنفر با

 !یدی:نه، فهمدهیسپ

 .دیباز به سمت چرخ دهیسپ یتوجه به حرف ها یب

 هوم؟ یدیچرا جواب نم-

ً لوفرین  .:محالً لطفا

بلند شدم  زی. از دور مشهیم نیاز اندازه داره بهم توه شیکردم ب یخواست اونجا بمونم و حس م یدلم نم گهید
خودش کرده بود  یشنچا یکه بغض رو کم یداشتم رو به جمع با لحن یرو با خم شدن برم فمیکه ک یو درحال
 «.یباز هی... فقط هیباز هیفقط  نیا کردمیفکر م»گفتم:

 .شد زیخ مین زیدور م دهیسپ

 .نداشت یتو، منظور یریکجا م سایسوگند وا-

 «.میریپس باهم م»شد گفت: یاز جاش بلند م کهیدرحال دهیکه بمونم. سپ کردندیهم اصرار م هیو بق لوفرین

 :رو به محال کرد تیو صدا زدن ساناز با عصبان فشیبعد از برداشتن ک دهیکه سپ رفتمیطرف در م به

 .. حق داشتادیکه همراهمون ب دادیاجازه نم ربدیفهمم چرا ه یواقعاً خجالت داره تاز م-

 دنیکردم راه نفسم بسته شده و نفس کش یاومدم. حس م رونیمنتظرشون بمونم از خونه ب نکهیا بدون
 دیبود. چونه ام لرز نیبرام سخت شده بود. چه قدر که اون حرفش برام سنگ ظیبا وجود اون بغض غل یحساب

 .شدند یم ارسرم تکر  یصورتم راه گرفتند. حرف ها و سؤاالش مدام تو یو اشک هام آروم آروم رو

ود. مدام از لحن هم همراهشون ب لوفریاومدند. ن رونیو ساناز هم پشت سرم از خونه ب دهیکه سپ دینکش یطول
آرومم کنه و مدام رفتار زشت محال رو  یجور هیداشت  یکرد و ساناز همش سع یم یو برخورد مهال عذرخواه

 .کردیم حیتوج
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 یسوگند به خدا شرمنده نم»چرخوند با لحن متأثرش گفت: یکه من رو به طرف خودش م یدرحال دهیسپ
 «.نکن هیگر ینجوریقربونت برم ا خوام،یمعذرت م شهیم ینجوریدونستم ا

 .صورتم سر خورد یاشک رو یو قطره  دمیگز لب

 .برم خونه خوامیم... من م-

بوده. راستش رو  ییدروغ گفت دستشو دونمیهوم؟ م نیبهت گفت حرف زد ایآشپزخونه چ یتو نمی:ببدهیسپ
 .بگو

 :آلود لب زدم بغض

 .برم خونه خوامیم کنمیخواهش م دهیسپ-

 .آروم باش کمیخب  یلی:خساناز

کم آروم باش  هیقبلش  یول زنمیدنبالمون. بهش زنگ م ادیگفت خودش م میبرنگرد ییکرد که تنها دیتأک ربدیه
 .شهیم یعصبان یلیاگه بفهمه خ

 میکرد و اصرار داشت برگرد یم یهمچنان ابراز شرمندگ لوفریکردم. ن دییو با تکون دادن سرم تأ دمیکش ینفس
 .داخل

 دشیساختمون عمو مج یکمه بعد خودش رو جلو هیزنگ زد و اون هم  ربدیکم که آروم تر شدم ساناز به ه هی
 یزیچ ربدیه یخواست که خودم رو جمع و جور کنم و جلو یرسوند. ساناز همچنان با حرکت چشم و ابرو ازم م

رد اشک هام  دمیورتم کشص یرو ی. دستدمیکش قیهم قرار دادم و چند نفس عم یرو یبروز ندم. پلک محکم
جلو نشستت بودم  یصندل یراه افتاد. رو یا قهیو بعد از دق میسوار شد ربدیرو کامل پاک کردم. با صدا زدن ه

پرتعجب  یبعد از نگاه ربدیکه ه نیتا ا میگفت ینم یزیکدوم چ چیو ه میو ساناز هم عقب. ساکت بود دهیو سپ
 «!بهیعج نیساکت نقدریا چراشماها  نمیبب»گفت: نهیاز آ ،یو خنده ا

... خب زهیچ»هول گفت: یبه خودش همراه با لبخند یگرفت با تکون تکون یاز صندل هیتک ربدیبا حرف ه ساناز
 «.نهیهم یواسه  ادیخوابمون م

 رهیبغلم چفت کرده بود و به رو به رو خ یدست هام رو تو یحوصلگ یبه من که با ب یکه ساناز زد نگاه یحرف با
 .شده بودم کرد

 .قرمز شده یسوگند حساب یچون چشما ادیخوابتون م میلیآره معلومه خ-

 .کرد دییهم تأ دهیزدم و سپ یشخندیبه پنجره ن رو

 .منم قرمز شده یچشما هیخواب یآره از ب-

فات و مضخر  الیشدند. فکر و خ یباز و بسته م نیکردند و پلک هام، سنگ یهام از درد گزگز م قهیو شق یشونیپ
 زیکدوم از حرف هاش رو باور نکرده بودم اما حسادت وجودم رو لبر چیجونم شده بود؛ هرچند که ه شیمهال آت

و  ربدیه نیب ییباز کنم. حرف ها ینیگبلند بکشم و راه گلوم رو از اون سن یغیج خواستیکرده بود و دلم م
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 رونیحرف ب یحوصله و ب یدادم. ب هیتک یتوجه نکردم و سرم رو آروم به صندل یلیرد و بدل شد که خ دهیسپ
بار با  کی یا قهیمشکوک شده بود و هر چند دق یفرارم کم یاز اون حالم و نگاه ها ربدیکردم. ه یرو نگاه م

جلو، بهم نگاه کرد و با  ی نهیو ساناز از آ دهیسپ یبعد از بررس وردیطاقت ن خرهو باال کردیبهم نگاه م یکالفگ
 :دیلب پرس ریروم و زبه رو به رو آ یرگیخ

 تو چته؟-

 :و آروم جواب دادم دمیکش ینفس

 .یچیه-

کرد. با اون  یم دایرو هو زیبود و حال و روزم همه چ دهیفا یکرده بودم حفظ ظاهر کنم اما ب یکه سع هرچند
دندون هاش که معلوم بود  دنیلب کش یبا رو یا گهیحرف د چیسراسر آشفته کرد و بدون ه یجوابم نگاه
 .شد رهیدست و پاش رو بستند، به رو به رو خ دهیگفتن داره و حضور ساناز و سپ یحرف ها برا

 ادهیخواست پ یشدند و بعد از باز شدن داخل رفتند. از من هم م ادهیپ دهیخونه توقف کرد. ساناز و سپ یجلو
و با  دیمن رو برسونه خونه. کامل به طرفم چرخ که بدون نگاه کردن ازش خواستم میبشم و با هم داخل بر

 :دیآشکارش پرس یفرمون و کالفگ یگذاشتن دستش رو

 ؟یگینم یچیشده، تو چته چرا ه یسوگند چ-

 .نشده. فقط منو برسون خونه یزیگفتم که چ-

گفتن  یزیاونجا چ نمیبب ی. تو خودتیحوصله و ساکت یب یلیهست، خ تیزیچ هی ستمیاحمق ن نقدرمیا گهید-
 هان؟ یکه ناراحت شد

از اون حساس  شیب نکهیا یتر کردم و برا ی. لبارهیداشت ته ماجرا رو در ب یبردار نبود و با کنکاش سع دست
 .زدم یتصنع یام لبخند یحوصگ ینشه، با تموم ب

 .شه منو برسون خونه ینکن فقط اگه م ریفکر خودتو درگ یالک یعنینه -

 ؟یکن یرو پنهون نم یزیچ یمطمئن-

 .تر کردم و به سمتش سر کج کردم قیحرفم رو باور کنه لبخندم رو عم نکهیا یبرا

 .باورکن. حاال هم منو ببر خونه ستین یزیچ-

 نیماش یتلفنش رو از جلو یراحت شده بود. گوش الشیخ یداشت حرفم رو باور کنه و انگار که کم یسع
 «.رخساره اومده»برداشت و گفت:

 اومده؟ یجداً ک-

 .سحر شیاومده پ نکهیومدم خونه بود، مثل اا-

 !اما زنگ نزد-
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 :کرد و با باز کردن سگرمه هاش سر تکون داد یا خنده

 .باهاش چشم تو چشم شم شهیروم نم یسوگند حت شهیباورت نم-

 .کردم یرخساره، روز عقد، خنده ا یریاوردن اون غافلگ ادیکردم و بعد از به  یجیگ نگاه

 .هیاون قض یآهان واسه -

 .پر خنده اش رو جمع کرد یها لب

 .وقت باهاش رو درو نشم هیهمش باال بودم که  گم،یم ینخند جد-

 .چرا نخندم گهیخب خنده دار د-

 .چشمش رو بست هیزد و  یمند تیرضا لبخند

 نیخواد غمگ یدلم نم ختم،یبهم ر یلیخ دمیاون حالتو د شیپ ی قهیچند دق یخوبه. پس بخند چون وقت-
 خب؟ نمتیبب

 .دیاالن خوابم پر گهید یبود ول یخواب یاز ب-

 !کمم از وقتتو به ما بده سوگند خانم هیشو.  ادهیپس پ-

 گهیشدم. با هم د ادهیپ نیاز ماش زدمیکه همچنان لبخند م یو درحال زمیخواست ذهنش رو بهم بر ینم دلم
 .میداخل خونه رفت

لباس هاش باال  ضیتعو یبرا ربدی. همیگرفت شیو راه سالن رو پ میجفت کرد یجاکفش یتو یهامون رو کفش
 !و ساناز نبود دهیاز سپ یسحر و رخساره، سمت آشپزخونه رفتم. خبر یصدا دنیرفت و من هم با شن

 «تو؟ ییکجا»کم رنگ گفت: یبا اخم دینشسته بودند، سالم کردم که رخساره به سمتم چرخ زیم دور

 .رفتمینم یگفت یکه اگه م یزنگ نزد-

 .و قرارتون رو بهم نزنم یگفتم با دخترا بر یخواستم زنگ بزنم ول یراستش اولش م-

که  دمیام کش یشونیپ یرو یگذاشتم. دست زیم یرو رو فمیو نشستم. ک دمیرو کنار کش یتعارف سحر صندل با
 .صورتم شد خیم یقیرخساره با نگاه دق

 !یکرد هیکه گرقدر قرمزه؟ انگار  نیتو چرا چشمات ا نمیبب-

 :دیکرد و اون هم پرس دایسحر با پرسش رخساره سمتم سوق پ نگاه

 چه طور بود با دخترا خوش گذشت؟ نمیشده؟ بب یزیچ-

 :حوصله جواب دادم یباال انداختم و ب ییابرو

 .اوهوم خوب بود-
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 !سوگند؟ ی:خوبسحر

 شده؟ یزیگرفته بودن چ یلیهم خ دهی:شماها چتونه ساناز و سپرخساره

 «دمش؟یعمه کو ند نمینه بابا بب»زدم و با طفره رفتن گفتم: یکم رنگ لبخند

 !نیکه مثل لشکر شکست خورده اومد هیچ هیقض نمیبگو بب چونی. بعدشم حرفو نپرهیدوش بگ هی:رفت رخساره

اصله رو و ساناز وارد آشپزخونه شدند و ساناز بالف دهیبگم سپ یزیچ نکهیدو منتظر جواب بودند اما قبل از ا هر
 «!کرد چمونیسؤال پ یسوگند؟ کل یگفت یزیچ ربدیبه ه»به من گفت:

 .باال انداختم یا شونه

 .نه نگفتم-

 .و بعد به من کرد دهیبه سپ یهاج و واج نگاه سحر

 !ن؟ینگفت ویچ-

. پرسشگرانه نگاهش دیقرار داد و سمتم چرخ یصندل یو نشست. دستش رو رو دیرو کنار کش یا یصندل دهیسپ
 .کردم یم

 .افتاده یحوصله ست و چه اتفاق یسوگند ب نقدریخب گفت چرا ا-

 ؟ شدهی:باشماهام چسحر

دونم امشب مهال چش شده  یراستش نم»نامحسوس گفت: یبا شرم دیدندن کش ریسؤال سحر لبش رو ز با
 «.از رفتارش شرمنده شدم یلیناراحت کرد، من که خ یلیبود، سوگندو خ

دونستن. جاخووده  ینگند و بحثش رو تمام کنن اما سحر مصر بود برا یزیخواستم که چ یو ساناز م دهیسپ از
 «!گفت مگه ی! چیچ یعنینکن  یشوخ»گفت: ریو پر تح

 .حرفش اومد نیهم مداخله کرد و ماب ساناز

 .نزد یخوب یحرفا-

 :زده بود رو به من ادامه داد کهیت واریکه به د یدر حال و

 .ماشد ریتقص خوامیرفتار کرد بازم معذرت م ینجوریچرا ا هویدونم  یخوبه نم یلیباورکن سوگند مهال خ-

 .گرد شده بود و پر بهت نگاهم کرد یرخساره حساب یها چشم

 !ات شده؟ هیحد که باعث گر نیتا ا یعنی... ی! یکرد هیپس گر-

 یشده بود و با حرص و نگاه شاک یعصب یکرد. رخساره حساب فیرو تعر زیسحر، ساناز همه چ یاصرار ها با
 «.یرفت یکاش اصالً نم»اش گفت:
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 :شرمنده جواب داد ساناز

 ..مشیبردینم شهیم ینجوریا میدونست یباور کن اگه م-

 .دمیکالفه کش یپوف

 .دیبچه ها لطفاً تمومش کن-

بگم به خدا  یچ دونمیواقعاً نم»خجول و و متأثر گفت: یدستش گرفت و با لحن یاون حرف سحر دستم رو تو با
کار زشتشو پس  نیکنم اما مطمئن باش حساب ا یم یاعصابم خورد شد. من از طرف اون عذر خواه یلیخ
 «.دهیم

 .کنه لطفاً سحر دایادامه پ نیاز ا شتریخوام ب ینه نه نم-

 .زشته یلیرفته! واقعاً خ شیتو پ ی هیحد تو مسائل خصوص نیتا ا یکنم چه طور  ی:واقعاً درک نمرخساره

 .براش اومدم ییو ابرو چشم

 !رخساره-

 .کنه یازت عذرخواه کنمیم یکار هی زنمی:باهاش حرف مسحر

 .نفهمه یزیچ ربدمیه دیحرفشو نزن گهیتو رو خدا د-

 ...رو که حتماً کشته یکی:آره به خدا اگه بفهمه من ساناز

 .چهارچوب آشپزخونه ظاهر شد یتو ربدیهمون فاصله بود که ه یتو و

باال کارت  ایب قهیسوگند چند دق»سر گفت: یهم بود رو به من با اشاره  یتو یکه اخم هاش حساب یدرحال
 «.دارم

 .نگاش کردم متعجب

 شده؟ یزیچ-

 .و پر اخم جواب داد یجد

 .باال منتظرتم-

و  دیرفت. با نگاه کردن به دخترا از جام بلند شدم که ساناز لب گز رونیبا گفتن اون جمله از آشپزخونه ب و
 «!ها؟ دهیشن یزیبود نکنه چ افهیتو ق یلیداره؟ خ کارتیچ یعنی»نگران گفت:

 !بهش بگم یباشه چ دهیحاال اگه شن ن،یدونم گفتم که ادامه ند ینم-

 .دیفهم ییزایچ هیاومد فکر کنم  یبنظر م ی:واال عصبانرخساره
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جان سوگند »برم که ساناز ملتمس و دلواپس گفت: رونیخواستم از آشپزخونه ب یباال پروندم و م یا شونه
 «.. ببخششهیالبته اگه م یعنیگفت تو انکار کن خب البته  یهرچ

 .نگران نباش-

 .فهمه یم یانکارم کن یک تو دار یحال نیبا ا ی:ولرخساره

ً سحر  .:بچه ها لطفا

 یهم فکر نکن چون نم هیبه بق ،یبگ یتونیسوگند جان اگه دلت بخواد م»گفت: یمرو به من با پلک زدن آرو و
 «.حاال هم برو یبرداشت رو نداشته باش نیا دوارمیخوام از رفتار مهال دفاع کنم ام

 .اومدم و باال رفتم رونیاز آشپزخونه ب گهیحرف د چیهم فشردم و بدون ه یهم رو رو لب

 رونیب یقیلب هام نشوندم. در اتاق باز بود، نفس عم یرو رو یتصنع یکردم حفظ ظاهر کنم و لبخند یم یسع
اشاره  دنمیتخت نشسته بود و دست هاش چفت هم شده بود. سر باال گرفت و با د یدادم و داخل رفتم. رو

به سمتم  یه با چرخشک شستمتخت ن ینامطمئنم به سمتش رفتم. رو ی. با قدم هانمیداد که برم و کنارش بش
 «.شنوم یم»به صورتش گفت: یجد یو حالت

 .زدم یدستپاچه ا لبخند

 و؟یچ... چ-

 .تر کرد یزد و لب هاش رو عصب یپوزخند

 چرا؟ یگینم یزیشده اما چ یپرسم چ یم یه نیماش یبه من نگن! تو یکه خواست یزیهمون چ-

 م؟یراجع بهش حرف نزن شهیم دیریه-

 :دیشده بود با تشر و شمرده پرس یعصبان یکه حساب یدرحال

 شده؟ یسوگند چ-

 یا قهیگرفته بودم. نگاهم رو باال گرفتم و بعد از گذشت دق یدست با اضطراب به باز یهام رو تو انگشت
بهم  یخوام الک یو مسخره ست نم یخاله زنک یماجرا هیچون  ادیبحثا خوشت نم نیکه از ا دونمیم»گفتم:

ً  یزیبر  «.لطفا

 !یحال افتاد نیبه ا یخاله زنک یماجرا هیبه خاطر  یعنی... هه-

 یکرد خشمش رو کنترل کنه با فوت کردن نفس یم یکه سع یدادن نداشتم، ساکت بودم و درحال یبرا یجواب
 .باز سؤال کرد میمهربون و مال یدستش گرفت و با لحن یبلند، دست هام رو تو

 ناراحت کرده؟ نقدریتو رو ا یبگو قربونت برم من، بگو عشق قشنگم، چ-

که اشک توشون  ییدستش گرفته بود، بغض داشتم و با چشم ها یلحن قشنگ و مهربونش قلبم رو تو با
 یو به اشک هام اجازه  زدمیبسته شده بود و اگر حرف نم ظیبود نگاهش کردم. راه گلوم از اون بغض غل دهیدو
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 یرو کیکوچ یت لب هاش بردم ، در همون حال بوسه اشدم. دستم رو به سم یحتماً خفه م دادمینم زشیر
 :دمیلب برچ هیسراسر بچگانه و حالت گر یو با لحن دیگونه غلت یانگشتم زد، قطره اشکم رو

 تو رو نبوسه خب؟ یجز من... جز من کس-

 یم یکه سع یشده بودند و درحال ریکرد. اشک هام سراز یکه زده بودم نگاهم م یو واج و جاخورده از حرف هاج
هم دستت  یاشتباه یتو رو لمس نکنه، ح...حت یج... جز من کس»کردم لرزش چونه ام رو کنترل کنم گفتم:

 «.نخوره یبه دست کس

 .دستم سر خوردند و به سمتش سر کج کردم یاشکم رو یها قطره

 .من یمن باش، ب... برا ی. فقط برارمیم یچون.... چون اون وقت که من م-

دست  یکرد، صورتم رو تو ینگرانش بهم نگاه م ی. با چشم هازدیدو دو م جشیبود و نگاه گ ختهیبهم ر یحساب
 .هاش گرفت

 !؟یچ یعنیحرفا  نیا هیچه حال نیسوگند تو چت شده ا-

ام رو به  یشونیدستش گرفته بود، انگشت هام رو دور مچِ دستش قفل کردم و پ یکه صورتم رو تو یدرحال
 .دادمیدست فشار م یو حال آشفته و زارم دستش هاش رو محکم تو هیاش چسبوندم. با گر یشونیپ

 .رمیمن باش، فقط من بغلت کنم م...من دستاتو بگ یفقط برا-

 .موهام فرو کرد یقورت داد و دستش رو تو یدهنش رو به سخت آب

 .دلم زیقشنگت برم. حرف بزن عز یشده قربون اون چشما یچ-

بار، با لحن  نیکردم که ا یپر از اشکم بهش نگاه م یاش جدا کردم، با چشم ها یشونیش پرو از  میشونیپ
 :دیپرس ینیغمگ

 شده خب؟ یدورت بگردم بگو چ-

طاقت با حلقه کردن دست هام دور گردنش  یگرفت. ب یم یشتریام شدت ب هیگر شدیتر م میلحنش مال یهرچ
به  یکرد با لحن مسخ و نفس ها یبو م صیکه موهام رو محکم و حر یمحکم و سفت بغلش کردم. در حال

 تیتو رو اذ یک و. فقط بگدمیناراحت کنه، اجازه نم یکس دمیاجازه نم»گوشم گفت: یشماره افتاده اش تو
 «.کرده

 :آلود لب زدم بغض

 .نیخوام بغلت کنم هم یخوام حرف بزنم فقط م ینم-

تو  یدلم آروم باش هرچ زیباشه آروم باش عز»نار گوشم گفت:داشت آرومم کنه و شمرده شمرده ک یسع
 «.یبگ
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بغلش آروم شده  یکرد. چه قدر که تو یگذاشته بودم و اون هم موهام رو آروم نوازش م نشیس یرو رو سرم
 «شده؟یچ یبگ یخوا ینم»گفت: یمیو مال فیآروم تر شدم با لحن لط دید ی. وقتشهیبودم. درست مثل هم

 .ستیمهم ن گهید-

 :مردد لب زد یتعلل و لحن با

 گفته؟ یزی... مهال... اون چنمیبب-

 «گفت؟ یچ»فرارم چهره اش درهم شد و با لحن پر خشمش گفت: یسکوت و نگاه ها با

 .و آروم پلک زدم دمیکش ینفس

 .ستیارزش و چرند. مهم ن یمشت حرف ب هی-

خواست از جاش بلند شه که  ید کرد و ماش بلن نهیس یهم فشرد، سرم رو از رو یحرص لب هاش رو رو با
 .تو موهاش زد یچنگ یدستش رو گرفتم و مانع شدم. عصب

 .گفتم ،یبر دیمقصر اونان گفتم نبا رسهیکارشو پس بده، نوبت به سازم م نیجواب ا دیبا-

 .و پر خواهش نگاهش کردم ملتمس

 .ربدیلطفاً ه کنم،یخواهش م ن،یجون من بش-

بود و  یتخت نشست. هنوز هم عصبان یو پر خشمش رو فوت کرد و با اصرار و خواهشم باز رو یعصب نفس
 .دیبغلش کش یداد و باز من رو تو هیکرد خودش رو کنترل کنه و آروم باشه. به تخت تک یم یسع

 .گفت یپس بگو چ-

 .زدم یپوزخند

ً  ستنی. مهم ننیکرد هم کیگفت که فقط خودشو کوچ ییزایچ هی-  .واقعا

 .شد. آروم اسمش رو صدا زدم نییباال و پا یسرم کم نه،یخارج شدن نفس کالفه اش از س با

 ربد؟یه-

 .صورتم حرکت داد یرو پشت گوشم زد و انگشتش رو رو موهام

 .جانم بگو عمرم-

 .اش قرار دادم نهیس یو دست هام رو رو دمیکم رنگ کش یآه

 .دمیخوب فهم یلیرو خ یزیچ هیامشب  هیچ یدونیم-

 .قشنگ و همچنان متالطمش، نگاهم کرد یچشم ها با

 و؟یچ-
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کنم،  یکنم، مثل بچه ها لج نم یپروا رفتار نم یمثل قبل ب گهیعوض شدم د یلیمن نسبت به گذشته خ نکهیا-
 .رمیزود از کوره در نم

 .تلب هام نشس یرو قیعم ینگاهش گره خورده بود و لبخند یسرم رو کامالً باال گرفتم، نگاهم تو و

 .طور عاقل نیعشق تو منو بزرگم کرد و هم ،یتو منو عوض کرد-

 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هیبود  دهیتوش خز میمال یکه غم یخنده ا با

 .عاقل کرد ی وونهید هیعشق تو منو  یا گهید بریبه تع-

 .دیزد و با خم شدن به سمت صورتم، گونه ام رو بوس یلبخند

کردم،  یبچگ یلیکه بهت دارم. من خ یهم بخاطر عشق جنون آوار وونهیکه گفتم، د ییزایعاقل به خاطر چ-
 یکردم، اول از همه به مرتض یبد یبچگ یکشم، از رو یاز خودم خجالت م فتمیگذشته م یکارا ادی ی. وقتیلیخ

کس رو جز تو  یچیحرف ه دمیم ولکنم، ق ینم تتیوقت اذ چیه گهیکردم... منو ببخش د تتیاذ یلیبه تو... خ
 .خوام ینم ویباور نکنم، من... من جز تو کس

 موهام رو محکم یفشرد رو یم نشیمن رو به س کهیزد و درحال یتلخ لبخند

 .دیبوس

 .یکردم تو تنها مقصر نبود یبچگ ادیمنم ز-

 !من یاما نه به اندازه -

از  شتریهروز ب یدونست یم»فت:گ نیدلنش یو با خنده ا دیصورتم خز یکه زدم نگاه جذابش رو ییحرف ها با
 «شم؟ یقبل عاشقت م

 .دمیلب برچ یو با طناز دمیخند تینها یب یشوق با

 .چه خوب-

لب هاش دعوت کرد. نگاهش، لبخندش، از همه  یاز اندازه  شییب ینیریهم گذاشت و من رو به ش یرو پلک
. بردمیم ادیرو هم از  ایدن یغم ها نیکنارش بودم بزرگ تر یمهم تر وجودش حکم مسکن رو برام داشتتند و وقت

از طرف رخساره  یامیهم شکست. پ یتلفنم اون سکوت رو تو یپر لذت که صدا یو غرق در آرامش میساکت بود
 نکهیدرمورد ا دنیو پرس یهم فضول یو البته کم میبود. بازش کردم. خواسته بود که سر راه اون رو هم برسون

 .کرد یخوند خنده ا یرو م امیمن بود و پ یِ گوش یکه سرش تو یهم در حال ربدیاوضاع چه طوره. ه

 .تو خون همه تونه یفضول نکهینه مثل ا-

 .تخت نشستم یکردم و با مرتب کردن لباسم رو یا خنده

 .رو باال جمع کرد موهاش

 ؟یعنی یمون ینم-
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 .نه عصر مامان گفت که شب رو برگردم-

 .امیاالن م نییباشه پس برو پا-

 یبغلش همراه با بوسه ا یو با جا دادن تو دیخواستم برم دستم رو از عقب کش یکه م نیگفتم و هم یچشم
 :دیصورتم نامطمئن پرس یرو

 ؟یستیها؟ ناراحت که ن گهید یخوب-

 .االن واقعاً خوبم-

 .زد یمندانه ا تیرضا لبخند

 ...شده یچ دمیهنوزم نفهم نکهیبا ا-

 .دمیحرفش پر یتو

 .منتظرتم نییبهش فکر نکن من خوبم. پا گهید-

به سمتم اومدند. پشت سرشون هم ساناز و سحر. دوره ام کرده  دهیرفتم رخساره و سپ نییپا نکهیمحض ا به
 «!چه خبرتونه بابا»معترض گفتم: یکردنم که باخنده ا چیو بالفاصله شروع کردن به سؤال پ

 .زد یچمشک دهیسپ

 هویکنه که  یکار م یچ ربدیه نیا نمیوا شده سوگند خانم، بب یبدجور شتین ناوضاع خوبه چو نکهینه مثل ا-
رو  یهفته ا هیکه با خودم گفتم  یاون قدر ناراحت بود شیکم پ هیها! واال  بهیعج یش یرو به اون رو م نیاز ا

 !قشنگ دپرسه

 .کرد و شونه باال انداخت یخنده ا سحر

 !کنه یمعجزه م گه،یعشقه د-

 .هم جمع کرد یو لب هاش رو تو دیکش یخنده دار و بامزه، آه یحرف سحر، ساناز با حالت با

 .کردیرو به اون رو م نیاز ا ینجورینفرم بود که منو ا هیخوش به حالت واقعاً، کاش -

 «.شهیم داینگران نباش اونم پ»گفتم: یکردم و با چشمک یمعنادار ی خنده

 :باال انداخت ییشده بود و با خنده ابرو نیه حسنامحسوسم ب یحرفم و اشاره  متوجه

 .خدا از دهنت بشنوه-

 .که افتاد ییکنم بخاطر اتفاقا یزنگ زد گفت بازم ازت عذر خواه لوین یسوگند ی:راستدهیسپ

 .بهم لطف داشت یلیچون خ یکرد یخوب وخانمه ازش تشکر م یلیخ لوفرین-

 .ناراحت بود به خاطر امشب ی:ولدهیسپ
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 .گذشت گهید ستیمهم ن-

 یچ ربدیه نیا ییخدا»چونه اش گفت: یرو یدست دنیکرد و با کش کیبار یکه زدم رخساره چشم یحرف با
 «!بود افهیتو ق یلیتازه اونکه خودشم خ ،یکرد رییبهت که صد و هشتاد درجه تغ

که  یریش وانیبود و ل دهیچیکه دور موهاش پ یباز کردم عمه هم با حوله ا یگفتن حرف یکه دهنم رو برا نیهم
 :دیکرد و پرس یدستش بود به طرفمون اومد. نگاه یتو

 زم؟یعز یریسالم سوگند جان کجا م-

 .گهیخونه د رمیباشه، خب م تیسالم عمه جون عاف-

 ؟یمونی:نمعمه

 .بودم ممنون نجایاز صبح ا گهینه د-

 .دینوش رفتیداغش که بخار ازش باال م ریاز ش یقلپ

 .توهم هست یخونه  نحایدلم ا زیعز هیچه حرف نیا-

 .ممنونم-

به خاطر  کشیکوچ یکه چشم هاش رو با دست ها یکه آرش درحال میحرف زدن با عمه و دخترا بود مشغول
مامان »به اطرف، رو به سحر، سر بلند کرد و گفت: یبه سمت مون اومد. با نگاه دیمال یاش م یخواب آلودگ

 «کجا رفته؟ ربدیسحر، داداش ه

 .اومد نییهم پا ربدیهمون لحظه بود که ه یتو و

 .به پله ها اشاره کرد سحر

 ؟یدیمامان جان تو چرا نخواب نمیبب ربدت،یاوناهاش اونم داداش ه-

حشرات متورم و سرخ شده بود خاروند و با سگرمه  شیو ن تیصورتش رو که از حساس کشیانگشت کوچ با
 ترسمیبخوابم آخه تو بغل اون اصالً از خون آشاما نم ربدیداداش ه شیخوام پ یمن م»تو همش گفت: یها
 «.که

 .و بچگانه به ساناز اشاره کرد فیظر یدر ادامه با اخم و

 .ترسونه یمنو م یخوابم ه یخاله ساناز م شیپ یوقت یول-

 .بهش کرد یضیساناز گرفت و غ یاز بازو یشگونین دهیسپ

 !ترسه یم نقدریگم بچه چرا شبا ا یساناز م یریبم یا-

 یاز دست تو ساناز ک»کرد و پر حرص گفت: دیخند یم زیساناز که ر یپر تشرش رو حواله  یهم اخم ها سحر
 «!دختر یکارات بردار نیدست از ا یخوایم
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 :بچگانه ادادمه داد یروبه آرش با زبون و

تو بغل داداش  یچ یعنی یگندگ نیپسر به ا ،یبزرگ شد گهیبعدشم تو د رونیخواد بره ب یم ربدیدادش ه-
 !بخوابم ربدیه

رو به  یداشت چشمک یسالن بر م یکنسولِ گوشه  زیم یرو از رو چشیکه سوئ یدر حال ربدیاون حرفش ه با
 «.یآرش امیزود ب دمیقول م»آرش زد و گفت:

اِ »فت:متذکراً رو بهش گ یکه سحر با اخم و لحن دیپر نییکوتاهش باال و پا یو با قد و قواره  دیبا ذوق خند آرش
 «.ینکن تیاذ ربدویگفتم، پس بهتره داداش ه یچ یدیشن یبزرگ شد گهیمامان جان شما د

که به من نگاه  یداد و با لحن بچگانه و بامزه اش در حال یرو تاب کشیکوچ یکه سحر زد، آرش لب ها یحرف با
 ربدیتو بغل داداش ه تونهیاون م یخب خاله سوگندم گنده ست پس چه طور»کرد سر کج کرد و گفت: یم

 «.بخوابه

 یکه صورتم از اون حرف گلگون شده بود، گوشه  یجا خورده بودم و درحال یکننده اش حساب ریحرف غافلگ از
صورتش سرخ  یرفت، سرجاش ماتش برده بود و از خجالت حساب ربدی. نگاهم سمت هدمیدندون گز ریلبم رو ز

 وردیکنند اما ساناز طاقت ن لکردند خنده هاشون رو کنتر  یم یهم خنده شون گرفته بود و سع هیشده بود. بق
 «.من که قانع شدم آرش جون»گفت: یخنده و رو به آرش با چشمک ریزد ز یو پق

 .با آرنج به پهلوش زد دهیسپ

 !ساناز-

هم معذب  یحساب کهیهم که انگار تازه به خودش اومده بود و درحال ربدیو ه دمیکش یعمه خجالت م یجلو
 «.منتظرم رونی... سوگند من بزهیچ»شده بود گفت:

 .خنده ریباز زدن ز یهمگ ربدیرفت. با رفتن ه یبه طرف ورود عیسر یلیخ و

 «.یول دیبچه ام چه قدر خجالت کش»کرد و گفت: ینگاه دیخند یکه م یهم درحال عمه

شپزخونه رفت. ساناز و رخساره همچنان به آ ،یخال وانیبردن ل یبرا یبا گفتن اون حرف با تکون دادن سر و
 .پرخنده بهشون تذکر داد یکه سحر با اخم دندیخند یم

 !اِ دخترا-

 «.نبوده یشما راض یتو هم بدو برو باال، بدو امروز اصالً مامان از رفتارا»گفت: یضیدر ادامه روبه آرش با غ و

 .دیکوب نیزم یپا رو سرتق

 .ادیتا ب ربدیاتاق داداش ه رمیمن م رمینخ-

 دیخند یکه م یبه سمت پله ها رفت. رخساره درحال یراحت یبا گفتن اون حرف بعد از برداشتن تبلتش از رو و
 .تاب داد یچشم
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 .دیکم مراعات کن هی هیکارا چ نیبچه ا یزشته بابا سوگند جلو-

 .بهش رفتم یغره ا چشم

 !کوفت-

 «!نیخودتونو. چه هول دیکم کنترل کن هی گهید گهیراست م»به رخساره گفت: یهم با خنده و نگاه ساناز

 .چه قدر قرمز شده بود ربدیه چارهی:بدهیسپ

 .نگاهشون کردم دلخور

 !آخه؟ یدیخند ینجوریعمه آب شدم از خجالت. ساناز تو چرا ا یاز دست شما جلو-

 .یعنیبود  یو تو هم که عال ربدیاکشن ه یباحال گفت. ر یلیکار کنم خنده ام گرفت خب، خ ی:چساناز

 .زد یباز قهقهه ا و

 .یدسته گل به آب داده شرمنده سوگند ی:آرش امروز حسابسحر

 .گهینه بابا بچه ست د-

 .دیدندون کش ریکرد و لبش رو ز یزیر یخنده  دهیسپ

 !دتتونینکنه صبح که با لگد درو باز کرده د-

 نیکه نکرد یا گهیکار د»و خنده گفت: طنتینگاهش کردم که ساناز با ش زدیکه خنده توش موج م یاخم با
 «هان، مطمئن باشم؟

 .به بازوش زدم یمشت

 !اِ ساناز-

 .زد یا قهقه

 .خب حاال توهم-

از دست  دیچه قدر خجالت کش ربدیه یبد شد طفل یلیخ یول یآخ»زدنش گفتم: دیو د یبه ورود یبا نگاه و
 «.شماها

 «.خواهر من دیکم خودتونو کنترل کن هیکه  نیریم یکارا رو نکنه، نم نیخوب جلو بچه ا»گفت: حاضرجواب

 .کم چرت و پرت بگو گهیساناز بسه د ی:بترکدهیسپ

 .تاب دادم یبغل گرفتم و با خنده چشم یهام رو تو دست

 .واال ن،یستین زایچ نیانگار حاال خودتون اصالً اهل ا گنیم یجور هی-
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 .کرد و سر تکون داد یخنده ا رخساره

 !بچه یاما نه جلو-

 «.من که ندارم»شد و با لحن خنده دارش گفت: زویباز لب و لوچه اش آو ساناز

 .دیخند زیدر جوابش با تمسخر ر رخساره

 .برات رمیبم یاوخ-

 گهیبه خدا. خب د دیا وونهید»گفتم: دمیخند یبهشون م کهیکردند. درحال یم یبا اون موضوع شوخ همچنان
 «.وقته رید گهید ایمنتظره. رخساره ب ربدیمن برم ه

 .دستش انداخت یرنگ رو ییبه ساعت طال ینگاه

 .خونه میریبعد هم م میزنیم یدور هی دمیامروز همو ند رمیبا اون م گهیزنگ زد، د دینه سع-

 «.روش بشه منو برسونه گهید ربدیماجراها هم که فکر نکنم ه نیبا ا»در ادامه با خنده گفت: و

 ن؟یندار یآره فکر کنم. خب پس من برم کار-

 .امیدر باهات م ی:تاجلوسحر

 .کنم یپس قبلش برم و با عمه هم خدافظ-

 یشام از آب چکن بود و دسته بند یبا اون حرف به سمت آشپزخونه رفتم. عمه مشغول برداشتن ظرف ها و
 .ها. آروم صداش کردم که به سمتم برگشت نتیکاب یگذاشتن تو یکردن اون ها برا

 ؟یریم یدار-

 .کنم یگفتم ازتون خداحافظآره -

 «شما بچه خوبه؟ نیخوب»به سالن، آروم تر گفتم: یسرک دنیبا کش و

 .هم فشرد یدهنش رو آروم فرو داد و لب هاش رو رو آب

 .خوبه، ممنونم زیهمه چ شیقبل از عقد رفته بودم آزما-

حق دارن که بدونن، تا  چون دیبگ یکم کم وقتشه، بهتره تا شکمتون بزرگ نشده به عمو مهد گهیبنظرم د-
 .دیبا من شما نگران نباش ربدمی. هنیکرد رید یلیاالنشم خ

 .که چشم هاش رو برق داده بود نگاهم کرد یکرد و خنده ا یم یدستش باز یتو یبا حلقه  کهیدرحال

 .خواد داشته باشمش یفکرم چون... چون واقعاً دلم م نیهم یراستش خودمم تو-

 .دمیاز صورتش رو بوس یتر رفتم. با بغل کردن، طرف کیپر ذوق زدم و نزد یلبخند
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 ینسبت بهش ب دیتون یشماست. نم یگفته بودم چون اون بچه  نیخودتون هم بهش عالقه مند شد نیدید-
 .دیتفاوت باش

 «.یخوبه که هست یلیخ»کرد گفت: یقدرشناسانه نگاهم م کهیهاش از اشک برق گرفته بود در حال چشم

 ً  .دستم فشردم یتو ست،ین ینگران یبرا یجا نکهیاز ا نانیبه روش زدم و دستش محکم و پر اطم یلبخند متقابال

 .دیدونیحواستون باشه البته خودتون بهتر م نایو ا هی. تغذنیمراقب خودتون باش شتریفقط ب-

 .ونمیبهت مد یکمکم کرد یلیدلم. بازم ممنون که حواست بهم هست سوگند جانم. خ زیچشم عز-

 .نیکه نکردم خودتون هم خواست یکار-

 .باز بغلش کردم و

 .منتظره ربدیبرم ه دیمن با گهیخب د-

 .باشه قربونت برم. مواظب خودت باش-

خواستم برم که  یو م دمیدر بدرقه ام کرد. صورتش رو بوس یکردم و سحر تا جلو یعمه و دخترا خداحافظ از
هم  یرنگ و بافت دونه درشتش رو دور بازوهاش تاب داد و با رو یمشک . شالدمیصدام زد. به سمتش چرخ

 یحرف بزنم. م نخواستمدخترا  یجلو»کردم که گفت: یاومد. پرسشگرانه نگاهش م رونیگذاشتن در سالن ب
 «.خوام درمورد مهال باهات حرف بزنم

 :لب زدمآروم  ،یدادن نفس رونیو با ب میخواست در اون مورد حرف بزن یدلم نم گهید

 .سحرجون من فراموش کردم الیخ یب-

 :توجه به حرفم ادامه داد یب

 گهیو موضوع د رهیکه ذهنت هنوزم درگ دونمیهم بهت گفته. م یا گهید یزایچ ایگفت گو یم دهیاونجور که سپ-
 .یگیهم هست که نم یا

 :دیسکوت کرده بودم که پرس ریبه ز سر

معلومکه  ،یختیبهم ر نقدریبهت گفته که ا ایچ گهیبگو، محال د کنهیم تیهست که تو رو اذ یزیسوگند اگه چ-
 !نبوده یفقط به خاطر دوتا سؤال شخص

. دیکش یسوت م تیکردم و با هر بار فکر کردن مغزم از عصبان یکه محال زده بود فکر م یهم به حرف هنوز
 :سخت بود، لب از هم باز کردم یلیبرام خ دنشیهرچند که پرس ،یو دو دل دیترد یباالخره بعد از کم

 شده؟ کهینزد ربدیتاحاال... تاحاال به ه-

 :دیپرس یا قهیکرد و بعد از دق یزدش نگاهم م رونیپر بهت و از حدقه ب یچشم ها با

 !خودش گفت نویا-
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 .اوهوم-

 .دیو ناباوررخند یعصب

 .حرف رو زده. اوف از دست تو مهال نیا یشه چه طور یباورم نم-

 یدونیخودت که م ختهیکم بهم ر هیواقعا شرمنده سوگند فکر کنم مهال »گفت: یه با تأسف و شرمزدگدر ادام و
 «!؟یباور کرد نمی. ببگمیم یچ

اعتماد کامل دارم.  ربدیکارو نکردم چون من به ه نیاما ا زدمیحرف م ربدینه نه چون اگه باور کرده بودم که با ه-
 ...یزیاز طرف اون چ دیکه شا دمیپرس نیا یبرا نمیا

 :لبش گفت یگوشه  دنییرو قطع کرد و با جو حرفم

 «.سوگند ستین یکن یکه فکر م یاون جور زنه،یبامن حرف م شهیمهال هم راسش»

 ؟یدونیم یزیتو چ-

 .آره چون باهام حرف زده بود-

 .ابروهاش انداخت نیب ینیفرو دادم و ناباور نگاهش کردم که چ شیدهنم رو با تشو آب

 یپاشد و اومد خونه  عیهست سر ربدمیه دیمهال هم بود. تا فهم یعنیاومده بود اونجا...  ربدیکه ه یموقع-
 یبود حساب دهیاز راه که رس ربدیآخه ه ده،یراست هم رفت اتاق سپ هیبودش.  دهیوقت بود ند یلیخ نا،یبابا ا

 .کم استراحت کنه هیرفته بود اونجا تا  گهیخسته بود و د

 .دهنش ثابت شده بودند یروهام  چشم

 :ادامه داد یاز مکث بعد

از جاش  یاتاق رفتم با دستپاچگ یمن تو یمهال فقط... فقط کنار تختش نشسته بود، بهش زل زده بود و وقت-
بهش فکر نکنه اما گفت  گهیحالش بد بود، باهاش حرف زدم که فراموشش کنه و د یلیبلند شد. اون روز خ

. باور نیجور حرفا. فقط هم نیخواسته بغلش کنه و از ا یکنار تختش نشسته بود گفت دلش م یو وقت تونهینم
 نیاز ا یحت ربدیباورکن. ه فتادین یحس بود فقط اتفاق هینداشت و در حده  یکن اون روز کالً حال و روز خوب

 .خبرم نداره هیقض

 یهم فشردم و عصب یبا حرص دندون رو کردم خودم رو کنترل کنم. یم یرو به انفجار بودم و سع ازحسادت
 .دمیخند

 !کردیکارو م نیا یرفت یاتاق نم یاگه تو، تو دیشا یول-

 .ذهنت مشغول نباشه گهیفقط گفتم که د یرو نگفتم که ناراحت بش نایسوگند ا-

 .کنهیم تمیتصورشم اذ یحت ستیببخش دست خودم ن یممنون که گفت-

 .خوام آرامشتون بهم بخوره یموضوع فکر نکن نم نیبه ا گهید-
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 ...کنم و یفکر نم یخودیباز ذهنم آروم تره و ب ینجوریا یبازم ممنون اما خوب شد گفت-

 .به سمت در اشاره داد نیدلنش یحرفم رو نصفه گذاشت و سحر با لبخند ربدیبوق ه یصدا

 .منتظره ربدیبرو ه-

 گهیبود که د نیاش ا یم هم ناراحت اما خوبسحر هم خوشحال بود یزدم و ازش دورشدم. از حرف ها یلبخند
در رو فشار دادم و داخل ماشن نشستم.  ی رهیمنتظر بود. دستگ نیماش یتو ربدیمثل قبل ذهنم مشغول نبود. ه

 «!؟یشد یفرار هویشد  یچ»گفتم: دمیخند یم کهیدرحال

 .تکون داد نیتأثر سر به طرف با

 .کردن یچه فکر دونهیخدا م یپشت سوت یاوف سوگند سوت-

 «.بگذرونه ریگاف سومو خدا خودش بخ»در ادامه نگاهم کرد و با خنده گفت: و

 «.ذره شرفمونم به باد رفت هی نیهم»از اون حرفش زدم که گفت: یا قهقهه

 .بامزه گفت، من خودمم خندم گرفته بود یلیخ یول-

 !گفت یم دیاون همه آدم با یاَد جلو نیآره توله رو بب-

 .گهیداره دخب حقم -

 !حق داره وی؟چیچ-

 «.خواد تو بغل تو بخوابه یدلش م نکهیا»دلبرانه و پر عشوه گفتم: یچشم رو بستم و با نگاه هی

 .کرد و سر تکون داد یا خنده

 !یکن یم ینکنه به اون بچه که حسود نمینبابا بب-

 ؟یکنیمسخره ام م-

 .روم گرفت یبه جانب کف دست هاش رو جلو حق

 !رمیتونم بالشتمو از دست تو بغل بگ ینم گهید یواال من حت-

 زیچ هیچون تا من هستم  یهم عال یلیبله خ»خمار گفتم: یبه ابروهام و پلک یکردم و با تاب یزیر ی خنده
 «!اشتباهه

 .هم ندارم سوگند خانم یجرأت نیواال همچ-

 .ام رو جمع کردم و به رو به رو اشاره دادم خنده

 خونه؟ یمنو برسون یخوا یمبسه ن یدلبر گهیخبه د-
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که حاضر بودم صد بار براش  ییکرد. از اون نگاه ها یزد و نگاه خمار یچشمک شهیاون حرفم دلبرانه تر از هم با
 .نداشتم یریجون بدم و اصالً ازش س

 .چشم خانم خوشگلم-

کرده  میبه هول یقشنگ شون کنار هم، ته دلم رو غنج داده بود و حال نشیبا کلماتش و چ یباز شهیهم مثل
مثل سر شب  یاون وسط نبود و اونجور یی. انگار که اصالً مهالدمیدندون کش ریانداره لب ز یب یبود و با ذوق

 !اون همه ناراحتم نکرده بود

ً یتقر سحر  یگذشت. اما طبق گفته ها یم ربدیخان، پدربزرگ ه ریو اردش هیاز رفتن سحر و بق یدو هفته ا با
 .اومدند یبهش نمونده بود، باز هم م شتریکه کمتر از ده پونزده روز ب التشیسال نو و تعط یبرا

آماده کنم  شتریب گهیکردم خودم رو از هر وقت د یم ینمونده بود و سع یدانشگاه باق یبه آزمون ورود یزیچ
شده  یمعترض و شاک یدرس خوندن، حساب یخونه برا یاز اون همه کالس و حبس خودم تو ربدیهر چند که ه

 .بود

 ریکه ذره ذره و با لذت ز یاز خوشبخت نیریش یحس نیبهم آرامش داده بود و همچن یدر کنارم حساب بودنش
ام  یزندگ یروز ها نیرفت و بهتر یم شیخوب پ یلیخ زیکردم. همه چ یوجودم، مزه مزه اش م یدندون ها
تندش بود؛ با  یکرده بود، سامان و رفتار ها رمیدلگ یکه اون وسط کم یزیشدند البته تنها چ یم یبرام سپر

کنه  رییتغ ربدیرفتارش نسبت به من و ه یبهتر بشه و کم زیهمه چ دیخودم فکر کرده بودم که بعد از عقد شا
 .کرد یباهامون برخورد م بهیغر کیمثل  یرحم یو در اوج ب شهیبود و خشک تر و سردتر از هم دهیفا یاما ب

قبل از اومدن  دیتست رو هم زده بودم و با نیمطالعه بلند شدم. آخر زیم و از پشت مبه بدنم داد یو قوس کش
 یهمگ دیدعوت سع یبودند به بهانه  دهیبا هم چ نیکه رخساره و حس یشدم. طبق برنامه ا یآماده م ربدیه

قرار دادن  تیموقع یبا تو میبتون ربدیهم من و ه ونیم نیو ا میبخور رونیاز جمله سامان، قرار بود ناهار رو ب
ام  یلباس بودم که گوش دنی. مشغول پوشمیو به اون فاصله و قهر خاتمه بد میباهاش حرف بزن یسامان کم

بود رفتم. رخساره  زیم یام که رو یبه سمت گوش دمیسبز رنگم رو باال کش یبزرگ بارون پیبه صدا دراومد. ز
 :جواب دادم یدلصن یدستم، رو یرو الِ بود و بالفاصله با پرت کردن ش

 الو... رخساره؟-

 :جواب داد عیسر یلیخ

 پس؟ نییکجا نمیبب یسالم چه طور-

 .کم استرس دارم و نگرانم هی. فقط گهیکم د هی میایم ومدهیهنوز ن ربدیه-

 ؟ینگران چ-

 ربد؟یبا وجود ه ادیاصالً م نمیبب ده؟یبه نظر تو سامان فرصت حرف زدن بهمون م-
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اصرار کردم  دیبه سع رهیقرار بگ یستیرودربا یتو نکهیا یدور. بعدشم نگران نباش برا زیرو بر یافکار منف نیا-
نتونست نه  گهید دیعذر و بهونه اورد اما با اصرار سع یکنه. اولش که کل دیکه دو سه بار بهش زنگ بزنه و تأک

 .کنه دایپ صلهیف زیکه امروز همه چ دوارمیبگه. ام

 .نشستم شیآرا زیم یجلو ،یصندل یرو یآه دنیا کشو ب دمییدندون جو ریرو ز لبم

 .نگرانم یلیتو دلم آشوب شده. خ یگفت یدونم از وقت ینم-

 ده؟یو اصالً مجال حرف زدن بهش نم کنهیفرار م ربدیهمش از ه یگفت یم ادتهی-

 :کوتاه ادامه داد یمکث با

 .ارزه یتا باورتون کنه. به امتحانش م نیبد حی. براش توضدیباهاش حرف بزن دیتون یسوگند امروز م نیبب-

بدتر  گهیتو کاره که د نمیکه چه قدر قده اگه بدونه دست حس یدونیاون همه آدم هست! م یوقت یاما چه طور-
 !ها؟ دونهینم یزیکه چ دیسع نمی. ببکنهیتو رومون نگاه نم

و سامان شکرابه، گفتم کمک کنه  ربدیه ونیکم م هینه به اون صورت فقط بهش گفتم حواسش باشه و -
ماها زودتر  نیهم استقبال کرد، باور کن قرار امروز فقط به خاطر شماهاست. فقط بب یلیو خ میدرستش کن

 .میفتیبا هم راه ب نیهم هماهنگ ش ربدیتو ه میریم

 ان؟یم ایک گهید-

 :جواب داد یتعلل با

 یبرن زهره رو از کالس بردارن. راست دیآخه قبلش با نایم رتریطور زهره، که البته د نیو نامزدش و هم میمر-
با زن عمو،  نکهیاومد چون مثل ا یگفتمم نم یاز اون فضول خانم راحته البته م التیرو هم بهش نگفتم خ نایم

 .پدربزرگش یو تار هم، اونم رفته خونه  پیباز خوردن به ت

که  نیزود با فکر ا یلیلب هام رو گرفت اما خ یلحظه ا یکم رنگ برا یفکر همه جا رو کرده بود و لبخند یحساب
و بدون گوش دادن به حرفامون بزاره بره، محو شد. فکر نگران کننده ام رو به زبون اوردم که در  ادیسامان ب

 :جواب گفت

رفته  دیعس نمیقطع کنم تو ماش دیتونه که بزاره بره. بببن من با یکارو بکنه. نم نیا تونهینم هیو بق دیسع یجلو-
 .بزنه نیبنز

 :قدرشناسانه و پر تشکر گفتم یلحن با

 .زمیممنونم خواهر عز میونیبهتون مد نیبه ماها کمک کرد یلیخ نیباشه. بازم ممنون تو و حس-

 .. فعالً خدافظدینکن ریبوسمت فدات شم د یکه. نم مینکرد یکار هیچه حرف نیا-

 یهم اومد و به سمت آدرس ربدیکم بعد هم ه هیآماده شدم و  عیسر یلیاز قطع شدن تماسِ رخساره خ بعد
 یچهره  یتو یرو به خوب ی. اضطراب و نگرانمیبه راه افتاد دیسع نیفرستاده بود و جلوتر از ماش نیکه حس
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شد البته حال  یم دهیکش رونیبار با صدا زدن من از افکار مشوش ب کی قهیو چند دق دمید یم ربدیه یکالفه 
 .از اون نداشت یخودم هم دست کم

 نیشدند. حس ادهیپ نیو از ماش دندیو رخساره هم همزمان با ما رس دی. سعمیشد ادهیپ یسنت یرستوران یجلو
و رخساره به سمتمون اومدند، سالم و  دی. سعزدیجوون قهقهه م یبود و با پسر ستادهیرستوران ا یورود یجلو

پس سامان کو، نکنه »گفت: شرو زد و با قفل کردن نیماش موتیر دیکه سع میردک یکوتاه یاحوال پرس
 «!شده باشه مونیپش

کرد به طرفمون اومد. دست هاش رو  یم یکه با تکون دادن دستش از اون پسر خداحافظ یهم درحال نیحس
 .جاده اشاره داد ی گهیکاپشن چرم و کوتاهش فرو کرد و با حرکت سر به طرف د بیج یتو

 .خان یآوردن سام فینشده اوناهاش تشر مونینه پش-

. باز هم اضطراب سر تا پام رو گرفته بود و نگاه دیهر چهار تامون به عقب چرخ یکله ها ن،یبا حرف حس و
آروم زد و خواست آرامش خودم رو حفظ کنم. همچنان  یشد که پلک دهیقرارم سمت رخساره کش ینگران و ب

بعد  یا قهی. دقکردیما نگاه م بهبود  ستادهیا نشیماش یکنار درِ باز شده  کهیحالجاده بود و در  ی گهیطرف د
همون لحظه  یکه تو میکرد ی. متعجب به هم نگاه مزدیزنگ م یبه کس ایاش مشغول شد و گو یهم با گوش

 نکهیهم فشردم. مثل ا یلب هام رو رو یعصب دیاسم سامان از دهن سع دنیزنگ خورد. با شن دیسع یگوش
 .شده بود مونیقصد اومدن نداشت و به نظر پش

که  یو سامان دیسع یجمع به مکالمه  یگوشش گذاشت و جواب داد. با دقت و حواس یرو رو یگوش دیسع
رو به  یداد گوش یکه با حرکت دست از همون جا بهش اشاره م یگوش کردم. در حال گه،یم یدونستم چ ینم

 .گوشش چسبوند

 !یستادیاونجا ا شده سامان جان چرا یچ-

....- 

دونم، کارت دارم فقط  یور. آره م نیا یایب قهیچند دق شهیواجبه؟ م نقدریا یعنیآخه!  یچه کار ؟یچ یعنی-
 .. باشهقهیچند دق

و سرکه  ریبه سمتمون اومد. دلم مثل س نشیدر ماش دنیرو قطع کرد، سامان بعد از بهم کوب یکه گوش نیهم و
خودم رو حفظ  یخواست خونسرد یکنار گوشم همچنان م ییو رخساره با گرفتن دستم و زمزمه ها دیجوش یم

با باال پروندن  دیدست دادن و بعد از سالم، سع دیتر اومد. با سع کینامطمئن و آرومش نزد یکنم. با قدم ها
 :دیابروش از تعجب رو بهش پرس

 !گه؟اومده م شیپ یچه کار مهم ،یریم یدار ومدهیکجا ن-

ً یجد»گفت: یگرفتن افهیحرفشون اومد و با ق نیهم ماب نیحس  یعنیخان.  یسام یکن یخودتو لوس م یلیخ دا
 «.گهید میریم میکن یدو قلمه غذا کوفت م دیو ناهاره. دور از جون آقا سع یدورهم هیکارا.  نیمثالً ا یچ

معنادار که خوب متوجه  یبا لحن نیانداخت و رو به حس ربدیبه من و ه ینگاه مین ن،یحس یاون حرف ها با
 «.ادیم شیپ گهیکار د»اش شده بودم، گفت:
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 .شونه اش گذاشت یو دستش رو رو دیچرخ دیدر ادامه هم به سمت سع و

 .خوامیکارم مهمه عذر م یلیخ یجون ول دیشرمنده سع-

 !یاومد نجای:پس چرا تا انیحس

 .بهم زنگ زدن نیماش یشد تو ییهوی:چ... چون سامان

کردم که نگاه  ینگاه م ربدیاون دروغ تابلو رو سرهم کرده. به ه ربدیبود که فقط به خاطر حضور من و ه معلوم
 .دییجو یلبش رو م یگوشه  تیعصبان ینا آرومش رو به جاده دوخته بود و از رو

 که نشده هان؟ یزیچ نمیبب یاومد نجایسامان، بده تا ا الیخی:بنیحس

 .ه گفتم که کار دارم:نسامان

 :دمیمشغول حرف زدن بودند. آروم کنار گوش رخساره پرس نیو حس دیبا سع همچنان

 !م؟یدونست که ماهم هست ینم یعنی-

 ی. نمادیکه ب ستیکار داره معلوم ن کیبوت ربدیبهش بگه ه یگفتم الک دیمن به سع یعنینه »تر گفت: آروم
 «.حرفم بزور قبول کر نیخواستم بهونه داشته باشه تازه با ا

به ساعتش انداخت و رو  ینگاه دیپا داشت. سع هیبود و مرغ سامان فقط  دهیفا یب نیو حس دیسع اصرار
 «هوم؟ یایشب که م ؟یباغ چ نمیبب گه،ید یمونینم یعنی»بهش گفت:

 .دیموهاش کش یتو یکرد و دست یبا لب و دهنش باز یکم

 خوامیبرم بازم معذرت م گهیخب من د یلیچون فکر کنم کارم تا شب طول بکشه. خ ستیمعلوم ن دونمینم-
 .گهید یجون ان شالله دفعه  دیسع

 .لحظه دستش رو گرفت هی یتو ربدیخواست بره که ه یبا گفتن اون حرف م و

 .صبر کن-

دش رو کنترل کنه و خود خو هیبق یجلو کردیم یسع کهیدرحال قهیو بعد از چند دق کردینگاه م ربدیزده به ه بهت
 «.گفتم که کار دارم یکن یکار م یچ»گفت: یسراسر مصنوع یدار باشه، با لبخند

 «.رمیگ یوقتتو نم یلیبهت بگم خ یزیچ هیخوام  یم»مصمم تر گفت: ربدیه

 :هم قرار داد یلحنش موج گرفته بود، دندون رو یکه تو یحرص با

 .بعد یباشه واسه -

 .االن نی:همربدیه

در پنهون کردنش داشت  یکه سع یتیشدن از عصبان دیمنگه قرار گرفته بود و با سرخ و سف یبدجور تو سامان
 .ابروش رو باال داد یتا ،یو نگاه
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 !فکر نکنم حرفت از کار من مهم تر باشه-

 :دیرو به هر دوشون پرس یساختگ یرفتار کنه، با تعجب یو عاد ارهیبه رو ن یزیچ کردیم یکه سع یدرحال دیسع

 هست؟ ی! مشکلد؟یکن یرفتار م ینجوریشما چرا ا نمیبب-

 یدر حفظ ظاهر داشت. زورک یپر رنگ تر بشه و همچنان سع تشیبود که عصبان یکاف دیپرسش سع همون
 .باال پروند یزد و باز شونه ا یلبخند

 !؟ینه چه مشکل-

هم  یکرد و با رو دییسامان رو تأنگران من، حرف  یاز اندازه  شیمضطرب و ب یبه چهره  یهم با نگاه ربدیه
به سامان جان  دیهست که من با یزیچ هیفقط  ستین ینه مشکل»محو، گفت: یفشردن لبهاش از لبخند

 «.بگم

 .اومد ییدر ادامه رو به سامن چشم و ابرو و

 مگه نه؟-

 .کاپشنش زده بود سر تکون داد ریکه دست هاش رو به کمر و ز یبه ناچار و اجباراً در حال سامان

 .داخل دیاوهوم پس شما ها بر-

نمونه.  یسامان باق یبرا یراه فرار گهید یطور نیخواستم بمونند که ا نیحرکت چشم و ابرو از رخساره و حس با
و سامان من هم  ربدیرفتند. بعد از رفتن ه نیبه سمت ماش ربدیه یشده بود و با اشاره  تیاون وضع میتسل
ندونه، به  یاز اون مسئله رو جد شیب دیکه سع نیبه خاطر ا ن،یماش یام تو یجا گذاشتن گوش یهونه به ب

صداش از  کهیجلو نشسته بود و در حال یصندل یداخل نشستم. سامان رو عیسر یلیسمت شون رفتم. خ
 :دیغر یمرتعش شده بود، عصب تیعصبان

 ه؟یچه رفتار نیشما چه مرگتونه، ا-

 دم،یبه خودم لرز یلحظه ا یکه برا یبلند و پر خشم یبا صدا ربدیزد و رو به ه یرو محکم چنگ موهاش
ماست اصالً؟!  نیب یچه حرف مهم یاصرار کرد نقدریچرا ا ه؟یچ هیو بق دیسع یکارا جلو نیمنظورت از ا»گفت:

 «.نیدار یچرا دست از سرمن بر نم

 :ادامه دادخارج شد و شمرده شمرده  نهیاز س نشیخشمگ نفس

 !شما دوتا آخه دیخوا یاز جون من م یخواد، باهاتون حرف بزنم. چ یمن، دلم، نم-

 :دیشکسته شد و به سمتش چرخ ربدیه سکوت

ً  هی-  .کم آروم باش لطفا

 !آخه هیچه رفتار نیخوام آروم باشم ا ی:نمسامان

 «.داداشم میحرف بزن دیبا یکن یچون گوش نم»آروم رو بهش گفت: یپرخواهش و لحن یبا نگاه ربدیه
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 :حرص لب زد با

 .بهتون گوشتون کنم خوامیبگم نم یبا چه زبون-

و  دمیپر یباال م ی. با هر داد سامان کمدمییجو یدندون هام م ریکرده و مضطرب و طبق عادت لبم رو ز بغ
دستش  دنیو بعد از کش دیکش یشد. نفس تند و صدا دار یهم جمع م یتو نشیخشمگ یشونه هام از تن صدا

 :فکر کردن، مردد و نامطمئن لب زد یو قدر یشونیپ یرو

 ناهار ک... کار شماست هان؟ نیا ینکنه... نکنه برنامه  نمیبب-

 :به اندازه ادامه داد یدر ادامه با غضب و حرص و

 آره؟ دوننیم نمیو حس دیسع-

 :با طفره رفتن جواب داد ربدیه

 ...بتونم باهات حرف بزنم و ینطوریا دیشا امیمنم ب ،یایم یکه تو دار. گفتم حاال هیچه حرف نینه... نه... ا-

و به  دهیترس ییعقب با چشم ها یصندل یکه رو یرو قطع کرد و به سمت من ربدیو خشم حرف ه تیعصبان با
ما بود با حرکت انگشت  یکه نگاهش با دو دو زدن به هر دو یاشک نشسته جمع شده بودم، برگشت و درحال

خواستم بچه ها حساس  ینم نکهیفقط به خاطر ا نجامیاگه االن ا»و مغضوب، گفت: یشاک یاشاره اش و لحن
 «.رو خوب بهتون بگم یزیچ هیبشن، اما بزار 

و خواست که صداش رو  دیبزنه سامان با تشر بهش پر یکه خواست حرف نیو هم دیکش یکالفه نفس ربدیه
 یفاصله، چون نم ن،یریاز من فاصله بگ»اش کلمه به کلمه، گفت: یو عصب دیامه با لحن پر تهدببره و در اد

 «.ازتون متنفر بشم نیاز ا شتریخوام ب

 ،یانصاف یب یلیتو خ»فرمون گفت: یرو یکف دست دنیتر از اون با کوب یهم باال رفته بود و عصب ربدیه یصدا
الاقل با اون  کشهیدار عذاب م یلی. سامان سوگند خیبه حرفام گوش کن قهیچند دق یبرا یحت یخوایچرا نم

 «.کارو نکن نیا

نگاهم  یو با دلخور زندیدو دو م تیمن کرد. چشم هاش از عصبان ی رهینگاه مغضوبش رو خ ربد،یاون حرف ه با
 .کرد یم

 !من یاما نه به اندازه -

 .شد ادهیپ نیبا گفتن اون حرف از ماش و

کردم هوا کمه و راه  ی. حس مدیکوب یفرمون م یتر از قبل رو یعصب ربدیشده بود و ه سیک خاز اش صورتم
 یآن یمیکردم و با تصم یرفتن سامان رو نگاه م شهیبسته شده بود. از پشت ش ظیو غل نیسنگ یگلوم از بغض

شدم و در رو بهم  ادهیپ نیشکه از ما نیبردم و در رو باز کردم. هم نیدستم رو سمت قفل ماش عیسر یلیخ
 .شده، صدام زد دهیکش نییپا ی شهیاز ش ربدیه دمیکوب

 سوگند؟ یریکجا م-
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 .کردم نییباال و پا یو با پاک کردن اشکم سر دمیبه سمتش چرخ یلحظه ا یبرا

 .کارو بکنه نیبره، حق نداره ا ینجوریا زارمینم-

 .شد ادهیپ نیاز ماش باالفاصله

 .شکنه یم شتریدلت ب گهیم یزیچ هی رهیاز کوره در م هوی. ستین یاالن وقت مناسب نیتو ماش نیسوگند بش-

و پر عبور، رد  ضیعر یچپ و راستش، از جاده  یبود که با بررس ینگاهم به سامان هی د،یلرز یاز بغض م صدام
بود. چونه  دهیکش شیاش، قلبم رو به آت یو اون همه غم و درموندگ یکه کالفگ یربدیچشمم به ه هیشد و  یم

 .دیدوباره لرز یام از بغض

 .خوامی. نمنیاز هم دور باش نقدریشما هم ا خوامینم-

مدام از  ربدیرفت. ه یم نشیدور شدم و لبِ جاده رفتم. سامان به سمت ماش نیبا گفتن اون حرف از ماش و
 .داشتم یتفاوت به صدا کردن هاش قدم بر م یاما مصمم و ب کردیپشت سر صدام م

سامان بود و قبل  شیکردند. چشم و حواسم پ یحرکت م یادیها با سرعت ز نیشلوغ بود و ماش یحساب جاده
 نیشد و هم یم نشیدادم. داشت سوار ماش یشتریو به پاهام سرعت ب دمیرسیبهش م دیرفت با یم نکهیاز ا

بلندتر رخساره  غیطور جن یشدم و هم ربدیدادِ دو رگه و بلند ه یصدا یخواستم به سمتش برم متوجه  یکه م
 .که گوشم رو پر کرد

 ...سوگند مواظب باش-

قدمم رو بلند تر کردم  دهی. ترسدمید یاومد م یرو که با سرعت به سمتم م ینیاما فقط ماش دمیعقب چرخ به
 ...بودم دهیجنب رید یاما کم

 هیهم گذاشتم. انگار که به  یوتار شده بود. آروم پلک هام رو ر دمیمقابل د زیباز بود و همه چ مهیهام ن چشم
 ...حس یحسِ ب یرفتم؛ ب یفرو م نیریخواب ش

چپم  یکردم و تکون دادن پا یزانو و مچ پام احساس درد م هیجونم رو باز کردم. تو ناح مهین یپلک ها یال آروم
هم شده بود  یچهره ام تو یباعث فشردگ یلحظه ا یکه برا دیشد یطور بدن درد نیبرام سخت بود و هم یکم

 یباال یکامل بشه. پرستار جوون دمیپلک زدم تا د یهم قرار گرفتند. چند بار یو دندون هام که از شدت درد رو
به روم،  میمال ینوشت با لبخند یدستش م یبزرگِ تو یتخت شاس یتو ییزایچ هیکه  یسرم بود و درحال

 :دیپرس

 زم؟یعز یخوب-

دستم رو به  یحس و خشک شده بود و باالخره با تالش یب یابحرکت بدم، حس یداشتم دستم رو کم یسع
کرد بردم و آروم ماساژش دادم، دست راستم بانداژ شده بود و حرکتش  یام که از درد گز گز م یشونیسمتم پ

بودم،  مارستانیب یتو ؛به اطراف انداختم یبرام سخت و دردناک بود. نگاه حواس جمع و پر دقت یهم حساب
 ادهیمن رو اون جا اورده بودند و فقط پ یافتاده بود و چه جور یکه چه اتفاق ارمیب ادیتونستم به  یهنوز هم نم
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پاک شده از  یا کهیو مثل ت ارمیب ادیتونستم به  یاش رو نم هیاوردم. بق یبه خاطر م ربدیه نیشدنم رو از ماش
 :دمیمد نالاو یم رونیکه از ته چاه ب ییصدا بااز ذهنم پاک شده بود.  لم،یف کی

 ...نجایمنو اورده ا ی... کیک-

 :کننده، جواب داد یبررس یبه ُسرمم کرد و بعد از نگاه ینگاه

 .یاوردنت تصادف کرد شیساعت پ کی-

 .که دستش رو جلو اورد و مانع شد نمیکردم بش یم یسع

خورده و کف دستت هم که انگار  هیفقط سرت چندتا بخ یدیند یا یجد بینکن، خدا رو شکر آس تیخودتو اذ-
بدنت  یو زخم تو یکم هم کبود هیزده شده، البته  هیبخ ییتا شیبرخورد کرده اون هم پنج ش یزیبا جسم ت

احساس درد  نمی. ببستین یکلان شالله که مش رهیاسکن رو بگ یت یاز همراه هاتون رفته جواب س یکی. یدار
 ؟یدار

هاش که اسمم رو  ادیچشمم قرار گرفت و فر یمقابل پرده  ربدیه ریصوزدم و با بسته شدن چشم هام ت یپلک
 :ام لب باز کردم یشونی. با سوزش پزدیصدا م

 ...ربدیه...ه-

هم  شترینگرانت شدن از همه ب میلیهمراهات پشت در منتظرن، خ»به دهنم کرد و با اشاره به در گفت: ینگاه
 «باهات داره نامزدته؟ یگذاشته بود رو سرش. چه نسبت یرو حساب مارستانیکه ب هیاون پسره موخرما

 .دمیدهنم رو بلع زیبذاق ناچ یو دهنم خشک بود و به سخت لب

 .دیصداش کن شهی... مشهیم-

 .باشه فقط تو خودتو خسته نکن-

ل کرده بود داخ هیگر ایسرخ که گو ییو چشم ها یمگیرفت رخساره با سراس رونیکه خانم پرستار از اتاق ب نیهم
 .دیکرد و بعد از اتون هم با بغل کردنم صورتم رو بوس یرو که فقط با اشک سرزنشم م یا قهیاتاق اومد. چند دق

 االن خواهر قشنگم؟ یخوب-

 «.کردم یداشتم سکته م»و با حالت نگرانِ صورتش گفت: دیکش یباز پوف و

 .پلک زدم آروم

 .خوبم نگران نباش-

 !بود؟ یچه کار نیآخه ا میشد یچه حال یسوگند اگه بدون یشعوریب یلیخ-

 شد؟ ی. چه طورادینم ادمی یزیواقعاً چ-
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که واقعاً حالم  ارمیب ادیرو ب یزیچ خوامیتو رو خدا اصالً حرفشم نزن چون نم»اون پرسشم بغض آلود گفت: با
 «.شهیباز بد م

 !دمینفهم یزیپس چرا خودم چ-

رو عوض کرد و فقط از بغل بهش برخورد  رشیمس نِ یماش ... خدا رو شکریمتوجه شد ریاما د میصدات کرد-
 .انداختم دیو خودمو تو بغل سع دمیکش غیفقط ج دمتیپخش جاده د یاونجور ی. وقتیکرد

 خوبه؟ ومدهیکجاست چرا ن ربدیه نمیاالن خوبم. بب یببخش ول-

 .سر تکون داد یو با تأسف و ناراحت دیگز لب

 دمیدیمن حال و روز اونو که م شهیرنگ به صورت نداره. باورت نم یطفل شده، یچه حال یسوگند اگه بدون یوا-
ها بدو  وونهیمثل د نیزم یرو یکه افتاد نیکه... هم نیها شده بود. هم وونهیگرفت مثل د یام م هیگر شتریب

 ...بود کینزد یکرد و حت یرو توجه نم بهرو  ینایبدو و با صدا زدن پشت هم اسمت اومد طرفت، اصالً به ماش

 .و متأثر پلک زد دیلب گز باز

. مرتب صدات دنیلرز یم یبغلت کرده بود، دستاش حساب یبود که وقت دهیترس نقدریحالش بد بود ا یلیخ-
بود،  دهیرس یجنون آن هیتونم بگم اون لحظه واقعاً به  یبهت دست بزنه م یکس دادیاجازه نم یو حت کردیم

از  یهم دست کم چارهیب امانالبته حال س مارستانیب میراست اومد هیو  نیبعدشم که تو رو گذاشت تو ماش
 .هر دوشونو یچاره کرد یاون نداشت. ب

 !گفت یمن م یاش برا یلبم نشست. از نگران یمحو رو یاسم سامان لبخند دنیشن با

و نا آروم  قرار یب یلیخ ربدیه یعنیبحثون شد، »ابروهاش گفت: نیب ینیکرد و با چ یبا لب و دهنش باز یکم
ها به طرف سامان حمله کرد، با کف دست  وونهیمثل د هویپشت در کالفه شده بود و  دنیبود، از انتظار کش

گفت تقصر اونه و اون  یم رد،ک یزد و سرزنشش م یو با هل دادنش به عقب داد م دیکوب یاش م نهیبه س
 «.بود یدرهم و بد یلیخ تیباعث شده. وضع

 :دمیپرس یموند و با دلواپس رهیحرکت لبش خ یام رو دهیترس نگاه

 !رو که نزدن رخساره تو رو خدا بگو گهیهم د نمیشد؟ بب یخ... خب چ-

 :تکون داد نیزد و سر به طرف یجواب اون سؤالم لبخند در

 .وونهینه د-

 ؟یپ... پس چ-

و خارج از  یعاد ریو رفتار غ شونیاون حال پر یخواست مداخله کنه اما سامان اجازه نداد و وقت یم نیحس-
رو فقط همون  یا قهیکرد آرومش کنه. چند دق یو محکم بغلش کرد و سع ختیبهم ر یحساب دیکنترلش رو د

 .همو بغل کرده بودن یجور
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که باعث لرزش چونه ام  یو با ذوق دیچک نییچشمم پا یاراده از گوشه  یب یاون حرف رخساره قطره اشک با
 .شده بود آب دهن فرو دادم

 کردن؟ یآشت یعنی... ی-

اون وقت  یدادیخودتو به کشتن م یداشت ،یا وونهیتو د»متعجب چرخوند و با لحن پر شماتتش گفت: یچشم
 «!کردن یآشت یگیم

ً صداشون کنه م نشونیخواستم ب یخب من فقط م-  ربدیهکجان،  نمشونیخوام بب یدرست شه... لطفا
 کجاست؟

 .نثارم کرد و کالفه نفس فوت کرد یضیو با غ رلبیز یا وونهید

کم حالش بد شده بود و شلوغ  هیکه  ربدمیه ره،یبگ شارویطور آما نیاسکن و هم یت یسامان رفت جواب س-
کم هوا بخوره البته تا از حالت مطمئن نشد  هی رونیبه زور و با اصرار بردنش ب دیو سع نیحس گهید کرد،یم

 .نرفت

 «.رخساره صداش کن، تو رو خدا صداش کن»پر التماس گفتم: یو لحن ینگران با

 .کم آروم باش هیباشه تو -

 :هم فشردم و پر درد لب زدم یبود پلک رو دهیچیبدنم پ یکه باز تو یدرد از

 ...ره بهشاون االن داغون شده، بهش بگو که خوبم، برو رخسا-

 « ...اوهوم باشه االن»گفت: اط،یکرد و با باال اوردن بالشتم با احت میرو تنظ تختم

سرخ که  یآشفته و صورت یهمون لحظه وارد اتاق شد. با سر و وضع ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 .کرد یبود و بهم نگاه م ستادهیدور تر از تخت ا یداد، کم یم شیقرار ینشون از ب

 .زد و با لمس کردن دستم از جاش بلند شد یرو بهم لبخند رخساره

 .مونم یمنتظر م رونیمن ب-

که  نیرفت. با ا رونیکرد، ب یکه مات و منقلب با اون حال دگرگونش بهم نگاه م یربدیبا رد شدن از کنار ه و
م که باالخره قدم هاش کرد یاشک آلودم نگاهش م یتخت جا به جا شدم. با چشم ها یرو یدرد داشتم اما کم

 تمیمحابا، بدون توجه به وضع یو ب عیرس یلیبه سمتم اومد. خ شونشیکنده شد و باالفاصله با حال پر نیاز زم
 .نداشت و باعثش فقط من بودم یبودم؛ چراکه اصالً حال و روز خوب یبغلم کرد. چه قدر که از خودم عصبان

کرد و  یکه گوشم رو پر کرده بودند، موهام رو بو م یقرار یمضطرب و ب یبغلم کرده بود و با نفس ها محکم
 شیباعث ناراحت یکاف یبکنم چون به اندازه  یتونستم اعتراض یزد. درد داشتم اما نم یشونه هام رو چنگ م

آروم شدن نداشت.  الیبا حال مشوشش بغلم کرده بود و اصالً هم خ یرو همون طور یا قهیشده بودم. پنج دق
بودند و  ختهیاش ر یشونیپ یآشفته اش رو ی. موهادیقرار گرفت باالخره خودش رو عقب کش یکه کم نیهم
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 ینگاه نگرانش رو بهم دوخته بود که بغض آلود لبخند یحرف ی. بدیشد، د یم یصورتش به خوب یرد اشک رو رو
 .زدم

 .من خوبم-

 .دیلحنش مشهود بود خند یکه تو یبغض ونیم

 ...، مردمم... من... من مردم سوگند-

صورت  یکرد و اشک هام رو یم تمیاون حال اذ یتو دنشیلرزونش قاب گرفت. د یدست ها یصورتم رو تو و
 .شدند ریپشت هم سراز

 .نکن من خوبم قربونت برم ینجوریتو رو خدا ا ربدیه-

 .که یتو... تو منو کشت-

... من... م... من مردم، صدات یچشماتو بسته بود ی... وقتیو... وقت»گفت: زدیحرف م یکه به سخت یدرحال و
 «.دمیترس یلیخ دم،یترس ،یکردم اما چشماتو باز نکرد

 .باز هم محکم تر از قبل بغلم کرد و به خودش چسبوند و

 .یکن یکارو با من م نیکردم، آخه چرا ا یکار م یکردم هان چ یکار م یشد من چ یم تیزیاگه چ-

 .دیشونه اش چک یاشکم رو یزدم و قطره ها پلک

 .یفهم یم نیزم یآدمه رو نیتر فیضع شمیم ،یهستم اما موضوع تو که باش یا یسوگند من آدم قو-

معذرت  شد،یچ دمیخوام خودمم نفهم یمعذرت م»گفتم: هیگر ونیشده بودم و م لیام به هق هق تبد هیگر
 «.ببخش منو خوامیم

 .زدیصداش پر درد حرف م یکنار گوشم با بغض نشسته تو همچنان

 .تصور کنم یا هیثان یتونم نبودتو برا ینم یمن حت ،یمن زیسوگند تو همه چ-

چرا »بست با عجز و لرزش صداش گفت: یکه چشم هاش رو م یو ازم جدا شد. درحال دیو مغموم آه کش متأثر
 «؟یدیعذابم م نقدریا

 .شد دهیصورتم کش یوقفه ام، رو یب یپاک کردن اشک ها یکردم. دستش برا یم هیو گر ختمیر یاشک م فقط

 چرا؟ یکا رو نکرد نیا نیتو ماش نیگفتم بش یچرا وقت ،یچرا حرفمو گوش نکرد-

کم، آروم شو.  هیآروم شو  کنهیم وونهیحالت منو د نیتو رو خدا نکن، ا ربدیه»کج کردم و ملتمس گفتم: سر
 «.که خوبم. خوبم عشقم، خوبم ینیب یم

 .اش باال جمع کرد یشونیپ یرو از رو شونشیپر یکون داد و موهات سر

 .نکن هیگر گهیباشه. تو... تو هم د-
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شده بود و  رهیو غم پر شده بودند، بهم خ یکه از نگران ییاز قبل آروم تر شده بود اما هنوز هم با نگاه ها یکم
اون  دنیدستم برد و با بوس کیکبود شده بود نگاه کرد؛ صورتش رو نزد یام که کم گهیبعد از لحظه به دست د

 .نگاه آشفته اش رو باال گرفت ،یکبود یجا

 ؟یدرد دار یلیخ-

 .همچنان نگرانش زدم یبخش به چشم ها نانیاطم یلبخند

 .رفت ادمی هوی دمیداشتم اما تو رو که د-

 .منو نترسونده بود نقدریا زیچ چیوقت و ه چیمنو، به خدا قسم که ه یترسوند یلیخ-

 .که خوبِ خوبم ینیب ینگران نباش م گهیلطفاً د-

لبم جا خوش کرد. سر و  یرو یقیبعد هم سامان داخل اومد. لبخند عم ی قهیو چند دق دیآسوده کش ینفس
دش بلن یاز جاش بلند شد که آب دهنش رو از گلو عبور داد و با قدم ها ربدیآشفته بود. ه یوضع اون هم کم

هاش رو دورم چفت کرد.  دستکه از اشک برق گرفته بود، به سمتم خم شد و  یبه سمتم اومد و بعد از نگاه
محبت  یکردم و هق زدم. حرف ها هیبغلش گر یتو یبلند یبغضم، با صدا دنیمون دلتنگش بودم و با ترک یب

شوکه کرده بودند.  یبم رو حسابشدند و قل یبرادرانه اش کنار گوشم نجوا م یو قربون صدقه رفتن ها زیآم
. ختمیر یکه هفته ها حسرتش رو داشتم اشک م یآغوش یوانداخته بود و همچنان ت نییمتأثر سر پا ربدیه

 .بود، گوشم رو پر کرد زیهم سرزنش آم یو پر بغضش که کم نیسراسر غمگ یصدا

 ... دِ آخر چرا؟یاگه... اگه اتفاق. یکارو کرد نیدنبالم. آخه چرا ا یچرا اومد ،یکارو کرد نیچرا ا-

که دست  یدر حال زیاشک ر یپر و با حالت یکه ترس از تنها شدن دارند، با دل ییو مثل دختر بچه ها هیگر با
 :لب زدم زیچپم رو دور گردنش حلقه کرده بودم، التماس آم

 .وسامان نر رمیمیبار م نیبه خدا ا یقهر نکن. بر گهینرو، د شمیتو رو خدا از پ-

 صیترخ یکارا یرو کالفه کرده بود و به بهونه  ربدیه یمن و سامان، حساب یاون همه نا آروم دنیهام و د اشک
باال  یسرم رو کم ری. بالشت زامیب رونیدادم از آغوشش ب تیباالخره رضا یقیرفت. با گذشت دقا رونیاز اتاق ب

صورت ملتهب و  یرو یرو کم کرده بود. دست دماز در  یشده کم قیبدم. ُسرم تزر هیاورد و کمک کرد راحت تر تک
 یرفت. پرده  مارستانیبزرگ اتاق ب یو بلند به سمت پنجره  نیسنگ ینفس دنیو با کش دیاش کشمچاله شده

خواست راه نفسش باز  یبرد. انگار که م رونیو سرش رو از پنجره ب دیکنار کش یرنگ رو با حرکت ییو طال ریحر
چشم هام  ادیز یها هیسرد بود. به خاطر گر یو بدون حرف مشغول تنفس کردن اون هوار قهیبشه. چند دق

. دندونش رو دیناله مانندم صداش کردم. به سمتم چرخ یبا صدا یمتورم شده بودند و بعد از پلک زدن کم جون
 .هم گذاشت یو پلک رو دیلبش کش یمحکم رو

 .نیمن بش الیخیمگه نگفتم ب ،یکارو کرد نیچرا ا-

 یکوتاه غیپهلوم ج یتو یدرد دنیچیکه با پ نمیداشتم بش یگاه کردم و سع هیتخت تک یدستم رو رو کف
 :دیکرد و مضطرب و نگران پرس یاش بهم نگاه دهیترس ی. بالفاصله به سمتم اومد. با چشم هادمیکش
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 ؟یشد خوب یچ-

کنم. تمومش کن  ینرو خواهش م»و آروم و ملتمس گفتم: دمیکش دیرد کردن اون درد شد یبرا یقینفس عم-
 «.کنم ی... خ.... خواهش میِ معن یفاصله ب نیا یسامان. تو داداش من

 ینفس فوت کرد. دستم رو به سمتش دراز کردم و گوشه  یچنگش گرفت و با حرص و کالفگ یرو تو موهاش
 .کاپشن چرمش رو گرفتم

دارم،  ازیبهت ن یلیکن، خ یو تمومش کن، بازم برام برادر ای! سامان ب؟شمیم زیبرات عز رمیفقط اگه بم یعنی-
 ...اون تصادف جون سالم یامروز واقعاً تو دی. شایلیخ

 یلب هام گذاشت و با صدا یو با شماتت حرفم رو قطع کرد و به سمتم خم شد. انگشتش رو رو معترض
افته  یتو نم یبرا یاتفاق چیساکت، ادامه نده. ت... تموم شد. ه»خشم، گفت: ایاز بغضه  دمیلرزونش که نفهم

 «.یفکر کن زایچ نیبه ا ی. حق نداریدیفهم

 .ناباور زدم یچشم هام لبخند یاشک تو یاون حال منقلب و حلقه  ونیم

 مگه نه؟ یمون یم یعنی... عی-

. **کردن  کیجلوتر اومد و دستم رو با نزد یو روش جا گرفت. کم دیو مخملِ قرمز رنگ رو کنار کش کیکوچ مبل
 .چشم هام ثابت موند ینگاه محزون و پر از افسوسش رو

آسون  یلیخودم خ یبرا یهمه ازت دور باشم، تو فکرد نیا تونمیم یسوگند، چه طور یدونه خواهر من هیتو -
اون لباس  یمثل فرشته ها تو یکه اونطور یوقت تیروز زندگ نیبهتر یآسون بود که تو یبود هان! فکر کرد

 !رمت؟یبگ دهیناد ،یبود ستادهیو قشنگ جلوم ا دیسف

 .داد رونیرو ب نشیسنگ نفس

بگذرم؟! اما خودتون باعث  میآسونه از تنها خواهرم که با هم بزرگ شد یشد سوگند، فکر کرد کهیت کهیقلبم ت-
 یکردم باهام باز یکننده بود. فکر م ریبرام غافگ زیهمه چ ن،یبشه بهم حق بد ینجوریمن نخواستم ا ن،یشد
 .نیکرد

 .گردن و گوشم راه گرفتند یچشمم سر خوردند و تو یاشک از گوشه  یها قطره

 :ادامه داد یمکث با

 ...خط قرمز منه ربدیمن مهمه چه قدر کنار گوشت گفته بودم که ه یچه قدر اون برا یدونست یتو که م-

 .هم گذاشتم یچشم رو یخجالت و شرم زدگ با

کردم سامان  یسع یلیخب نشد من خ ینبود، ول نیخواستم تو رو ناراحت کنم به خدا قصدم ا یم... من نم-
 ...به خدا

 .به روم زد یدستم قرار داد و با قطع کردن حرفم لبخند یرو رو دستش
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 نیو پشت ا یافتاده بود نیزم یرو یال بدشو وقتتو رو دوست داشته باشه. ح نقدریکه ا کردمیاما فکرشم نم-
بودم اما تو بغلم به  دهیبودم، تا حاال اشکاشو ند دهیوقت ازش ند چیکه ه ی... حالدمید اشویراریبق دم،یدر د

که  ربدیمثل ه یبودم، اونم آدم دهیند ینجوریرو ا اشهیفوت شدنِ آقاجونم گر یموقع  یکرد، حت هیخاطر تو گر
 !کردم یحد دوست داشتنش رو فکر نم نیشده بود، تا ا فیو ضع چارهیب یلیتودار و مغروره اما امروز خ یلیخ

حد و اندازه ام بهش نگاه کردم. اون قدر  یب یدست سالمم گرفتم و با ذوق و خوشحال یدستش رو تو محکم
رم خنده اش گرفته بود. دستش فرار کنه. خودش هم از اون کا دمیترس یدستش رو محکم گرفته بودم که انگار م

 :باز کرد برو به سمت صورتم اورد و گونه ام رو آروم نوازش کرد. متأثر و شرمنده ل

 .دلم. ببخش خواهر قشنگم زیمنم اشتباه کردم، منو ببخش عز-

از دلم و ب زیشد باز هم بهم گفته بود عز یخواب بودم. باورم نم یبغضم گرفته بود و انگار که تو یخوشحال از
 .هم من رو خواهر خودش دونسته بود

 :دمیکه با بغضم تناقض داشت مردد پرس یخنده ا با

 ها؟ یزاریکه تنها نم رونیب میبر نجایاگه از ا-

 .تلخ سر تکون داد یخنده ا با

 !تونم تنهات بزارم یآخه. مگه م هیچه حرف نیا-

 .من باشه یروز زندگ نیممنونم. فکر کنم امروز بهتر-

 .گفت "یشیه"لبش  یکرد و با گذاشتن انگشتش رو یاخم

. همون میرفتن شده بود یدکتر، آماده  ی نهیرو انجام داده بودند و بعد از معا صیترخ یکار ها نیو حس ربدیه
خوب بود. تا  زینداشتند و همه چ یمشکل چیها ه شیاسکن و آزما یت یکه سامان گفته بود جواب س یطور
 نیماش یو از اون جا به بعد هم با کمک رخساره و سامان، تو میکرد یچرخدار ط یصندل رو با مارستانیب یورود

کنم و  یخونه لباس عوض م رمیسر م هی»بست گفت: یرو م نیکه در ماش یسامان نشستم. رخساره درحال
 «خب؟ امیم

 .سر تکون دادم دییرمق بودم و فقط در تأ یب یکم همچنان

 .دلم زی:مواظب خودت باشه عزرخساره

بود  ستادهیا نیهم کنار ماش نیبود رفت. حس ستادهیا یورود یکه جلو دیبا تکون دادن دستش به سمت سع و
 یپنجره اورد و بعد از لبخند و چشمک کیسرش رو با خم شدن نزد یا قهیو بعد از دق زدیو با سامان حرف م

 «ها؟ گهیخوبه د یهمه چ»داد گفت: یمعنادار که به سامان اشاره م

 .اوهوم ممنون ازت-

 .و ابرو باال انداخت دیکش ششیبه ته ر یدست

 .گهیوقت د هی یواسه  میزاریکنم م یباغ پس کالً کنسلش م یایب یوضع فکر نکنم امشب بتون نیبا ا-
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 .برنامه تونم خراب کردم ببخش-

 دیو مج میبرم، مر دی. االن باامیسر م هیشب تونستم  م،یش یسرت تو خوب شو بازم دور هم جمع م یفدا-
 .بهشون زنگ بزنم دیخبر ندارن تو رستوان منتظرن، با

 «.خان مراقبش باش یسام»گفت: زدیسوار شدن دور م یرو برا نیدر ادامه رو به سامان که ماش و

 .ای:باشه پس شب بسامان

 .دیبر گهی. خب دامی:باشه تونستم منیحس

اومد و باسوار  رونیب مارستانیاز ب یا قهیهم بعد از دق ربدیفاصله گرفت. ه یکم نیبا اون حرف از ماش و
ً یتقر گهی. هوا دمیدیخونه رس یکه جلو دیطول نکش یلیشدنش، پشت سر ما حرکت کرد. خ شده بود.  کیتار با

 «.نییپا ایآروم ب»کرد دستم رو گرفت و گفت: یرو باز م نیکه در ماش یشد و درحال ادهیپ نیسامان از ماش

 دیداده بودم و سامان با کل کهیت ربدیبه سمتمون اومد. به ه عیسر یلیشده بود و خ ادهیپ نیاشهم از م ربدیه
داخل رفتن قدم برداشتم.  یمشغول باز کردن در بود. بعد از باز کردن در دستش رو به سمتم دراز کرد و آروم برا

 ی ونهیهنوز هم م ربدیکمرم قرار داده بود اما ه ریبودم و سامان هم دستش رو ز ستادهیاول ا یپله  یرو
سامان بود و آشفته و دل نگرون به اون حال من  یهمچنان منتظر اجازه  نکهیبود. مثل ا ستادهیچهارچوب در ا

لبخند زد و با فشردن لب  ربدیبه من، رو به ه یشده بود بعد از نگاه هیقض نیکرد. سامان که متوجه ا ینگاه م
 .اشاره داد بهشا سر هم ب یهاش رو

 .باال ایب-

 یپرذوق من که حساب یگفت و لب ها یلبش نشست و آروم ممنون یرو یاون حرف سامان، لبخند کمرنگ با
 !خوشحال بودم شتریاز اون تصادف ناراحت باشم اما ب ستیبا یکش اومده بودند. م

و سامان  ربدیها، هرچه قدر هم که تلخ. با کمک ه یها و دلخور نهیرفع ک یشده بود برا یکه بالخره بهونه ا چرا
اول وحشت  ی قهیکه سامان زنگ در رو زد مامان پشت در قرار گرفت و در باز شد. چند دق نی. هممیباال رفت

 یچ»گفت: ینیه دنیدهنش و کش یلوکرد و بعد از اون با گذاشتن دستش ج یزده و شوکه بهمون نگاه م
 « ...ش... سوگند

 .تصادف کوچولو بود فقط، نگران نشو هیمامانجون  ستین یزی:چسامان

 ؟ی.. چه تصادفیچ یعنی:مامان

 یشما آروم باش م ییزندا»از اندازه نگران نشه گفت: شیمامان ب نکهیا یحرف سامان،برا دییهم در تأ ربدیه
 «.که خوبه دینیب

تر  کینزد یهم جمع شده بود قدم یتو یکه از ناراحت یام کرد و با صورتشده یچیبه دست باندپ ینگاه مامان
 .اومد و بغلم کرد

 اتفاق افتاد؟ نیا یمامان جون، آخه چه طور یدخترم، خوب یخوب-
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 !ینیب یداخل!مگه حالشو نم میایب میزاری:مامان جان مسامان

تخت  یروو آروم  اطیو با احت میراست به اتاقم رفت کی. میو داخل رفت دیخودش رو کنار کش عیبا اون حرف سر و
 .و دلواپس جلوم نشست دیبوس ینشستم. مامان صورتم رو چند بار

 مامان جونم؟ یخوب زمیسوگندم، عز-

 .ستین یآره خوبم مامان جان طور-

 .به طرف سامان برگشت و

نشده  شیکه طور یکس نیتصادف کرد یشد پس چه طور یباغ چ نیشد؟ مگه قرار نبود امشب بر یچه طور-
 آره؟ یهمگ نیخوب

 ادیکم ضعف کرده چون دارو ز هی د،یبراش سوپ درست کن دیتازه با دمیم حیبرات توض ای:شما با من بسامان
 .کردن قیبراش طزر

درست کردن سوپ از اتاق  یاز حالم مطمئن شد به خواست سامان برا یام کرد و وقت یبررس ینگران کم مامان
 یگذاشت و با لبخند ربدیه یشونه  یرفت دستش رو رو یم رونیکه از اتاق ب یرفت. سامان هم درحال رونیب

 .هم گذاشت یچشم رو

 .بمون ششییتو پ-

سامان شوکه و ذوق زده بودم. اون تصادف  یرفت. چه قدر که از رفتار ها رونیبا گفتن اون حرف از اتاق ب و
 یکردم که کاپشن رو ینگاه م ربدیرو به اون روش کرده بود. به ه نیگذاشته بود و از ا ریروش تأث یحساب

 یپرت کرد و اومد کنارم نشست. هنوز هم آشفته و پکر بود و با کالفگ شیآرا زیم یجلو یصندل یدستش رو رو
 .کرد که کالفه تر از اون نگاهش کردم یبهم نگاه م

 ه؟ینجوریات ا افهیتو چته چرا ق-

چون هنوزم تو »کرد گفت: یتندش باال جمع م یها دنیکه موهاش رو با حال متالطم و نفس کش یدرحال
 «.سوگند شمیم وونهیکنم د یبهش فکر م یشوکم، هنوزم نتونستم هضمش کنم، وقت

 .شتمیمن که خوبم، االنم پ یکن یم تیقدر خودتو اذ نیخب بهش فکر نکن چرا ا-

 .دیکش یبغضش رو فرو بده نفس بلند کردیم یکه سع ی. در حالدیبه سمتم چرخ کامل

 .همش جلو چشمه یخوام بهش فکر نکنم ول ی... مکنهیم وونهیمنو دفکر از دست دادنت -

 .هم گذاشت یرمق رو یاش گذاشت و پلک هاش رو ب یشونیپ یدستش رو رو و

ً  ترکهیسرم داره م-  .واقعا

 .شونه اش گذاشتم یرو رو دستم

 .نگو تموم شد رفت ینجوریتورو خدا ا ربدیه-
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 .کننده، اون سکوت رو شکست ریغافلگ یرو ساکت بود و بعد از اون با حرف یا قهیدق چند

 سوگند؟-

 بله جانم؟-

 :چرخوند و مردد لب باز کرد یو دهن لب

 .میزودتر ازدواج کن ای... بایب... ب-

 یتشک تخت جا به شد و هر دو دستم رو تو یرو یکردم. کم یکه داشت نگاهش م یاز خواسته ا جاخورده
کردم که بذاق دهنش رو آروم فرو داد و با لحن درمونده  یمنتظر بهش نگاه م ییرفت. با چشم هادست هاش گ

 شم،یو نگرانت نم ترسمینم یزیاز چ گهی... دگهید ،یشمیپ شهیهم گهید ینجوریخب ا»و پر حسرتش گفت: 
 «.یچشمم یحواسم بهت هست چون... چون جلو شهیهم یجور نیا

 .روشون سر کج کردم یو با فشردن دست هاش به لب هام و زدن بوسه ا دیلرز یام از بغض م چونه

 .قشنگت بشم یمن خوبم قربون اون چشا هیچه حال نیا ربدیه ،یکن وونهیمنو د یخوایتو م-

 می... ازدواج کننمیخودم بب یبا چشما ودنتینفس کش خوامیم ،یباش شمیخوام پ یسوگند منم خوبم فقط م-
 خب؟

 !بهشون میبگ یچ هویقرار گذاشتن  نایاما بابا ا خوامیر مکه چه قد یدونیم-

 نیاز ا شتریب تونمیمن نم نو،یبفهم ا رمیهمه صبر کنم، سوگند من تا بهت برسم از دست م نیا تونمیمن نم-
 ً  .تحمل کنم لطفا

 :چشمم سر تکون دادم یاز گوشه  یقطره اشک دنیچک با

 .یتو بخوا یهرچ ،یتو بگ یباشه هرچ-

دستش فشرد و  یباز شده بود دستم رو تو قیعم یکه به خنده ا ییو با لب ها دیکش یبلند و آسوده ا نفس
 «.کم بخواب هیاالنم استراحت کن،  گهیخب د»تخت گفت: یرو یبا با کنار زدن پتو

 ؟یریتو که نم-

 .زد یحرفم پلک دییتخت دراز بکشم در تأ یکرد رو یکمک م اطیکه با احت یدرحال

 .نجامیفعالً انه -

کرده  تیرعا یرو حساب اطیجانب احت ربدیتخت، هرچند که ه یرو دنیبدن درد داشتم و موقع دراز کش همچنان
دستش رو  دهیگفتم که ترس یرفت. آخ بلند یبه هوا م غمیبرخوردم با تخت ج نیتر کیبود اما باز هم با کوچ

 .پشتم قرار داد

 دردت گرفت؟ شدیچ-
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 .شردهم ف یدرد پلک رو با

 .کنهیآره بدنم هنوزم درد م-

 .یشیبهتر م یدورت بگردم من ببخش. استراحت کن-

 .کنار تخت، بود اشاره داد ز،یم یدارو هام که رو ی سهیبه ک و

 .گفتم یچ یدیشن یبه موقع بخور دیفقط داروهاتم با-

 .دستم گرفتم یو دستش رو تو دمیناراحت و بچگانه لب برچ یلحن با

 .یرینم یقول بده، گفت یریبخوابم تو که نم اوهوم، فقط من-

 .ام زد یشونیپ یرو یسمتم خم شد و بوسه ا به

ً  تونمیحالت برم، مگه م نیبا ا ینه دردت بسرم تو بخواب آخه چه طور-  !اصال

 «.خب پس تو هم کنارم بخواب»و سرتق و مصر گفتم: دمیبالشت کنار کش یسرم رو رو یکم

 هیمن،  زیعز شهینم»گفت: یآروم یو لجباز شده بودم و با خنده  ریبهونه گ یبچه ها هیلحظه درست شب اون
 «.کم بخواب هیداخل، بده قربونت برم. حاال هم چشماتو ببند و  انیم ییوقت سامان و زندا

 .نیجا بش نیخب پس هم یلیخ-

 .هم گذاشتم یلبم آروم پلک رو یمند رو تیرضا یو با نشوندن لبخند دمیبغلم کش یدستش رو تو و

 یدادن کف دستم رو کهیتخت چشم باز کردم. با ت یتو یپر درد یخشک شده بود و با تکون ها یحساب دهنم
آروم پاهام  تمیوضع یتوب اتاق نبود و بعد از بررس ربدیدادم. ه هیتشک تخت، آروم به بالشت پشت سرم تک

باز بود،  میدر اتاق که ن متبه س یمرده اش یاز جام بلند شدم. قدم ها یبردم و به سخت نییرو از تخت پا
سامان  یآهسته  یصدا دنیکامالً بازش کنم با شن نکهیدست گرفتم و قبل از ا یدر رو تو ی رهیبرداشتم. دستگ

بردم و  کیگوشم رو نزد یزدند، منصرف شدم. کم یبودند و حرف م ستادهیپشت در ا یکه با فاصله ا ربدیو ه
 .زدم دیرو د رونیدر ب یاز ال

 ؟ی:خوبسامان

 .:اوهومربدیه

قدر  نیکه حالش خوبه پس چرا ا ینیب یآخه، م یهست یتو نگران چ نمی. ببرسهیبنظر نم ینجوریا ی:ولسامان
 .ینخورد یزیسر شامم که چ یکنیم تیخودتو اذ

 .دیاش کش یشونیپ یرو یکالفه دست ربدیه

 .دمیترس یلیخ... خ ستیدست خودم ن دونمینم-

 .به روش لبخند زد ،یاون حرفش، سامان دست رو شونه اش قرار داد و با فشار با
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 .من شد ریتقص خوامی. معذرت مفتهیاتفاق نم نیا گهینترس داداش من، د-

 .هیچه حرف نی:نه بابا اربدیه

 .یچون تو کنارش شهیزود خوب م یلی:مطمئن باش خسامان

... قبل رفتن زهیچ»رو به سامان گفت: یتعلل و نگاه یکماش خارج شد بعد از  نهیاز س ربدیصدا دار ه نفس
 «.سر بهش بزنم هی

 .ارهیبود بگو به مامان بگم غذاشو ب داری:آره برو اگه بسامان

 یاون مکالمه ذوق کرده بودم و خوشحال دنیاز شن یکش اومده بود، حساب قیپررنگ و عم یهام از لبخند لب
 ربدیبعد ه یا قهیکه دق ستادمیعقب تر ا یوجودم رو پر کرده بود. از پشت در فاصله گرفتم و کم یاندازه ا یب

 .داخل اومد. متعجب نگاهم کرد

 ؟ییدستشو یبر یخواینکنه م یبر یخواست یکجا م یتو چرا پاشد-

 .نه فقط تشنم شده بود-

 .رو دورم حلقه کرد دستش

 .ارمیاالن برات م نیخب، برو بش یکردیصدام م-

خودم  ریتصو ینگاهم رو یلحظه ا یرفتم که برا یرفت. آروم به سمت تخت م رونیبا گفتن اون حرف از اتاق ب و
 شیآرا زیبودند. خودم رو به م دهیچیهم پ یام تو ختهیبهم ر یآشفته بودم و موها یموند. حساب رهیخ نهیآ یتو

و دست گچ گرفته  تیبود و با اون وضع یشونه زدن موهام برداشتم اما واقعاً کار سخت یرسوندم و برس رو برا
 یگردنبندم، تو یخال یجا یمتوجه  یلحظه ا یکردم که برا یدرهم خودم رو نگاه م یا افهیتونستم. با ق یام نم

 !گردنم نبود یرفتن انداخته بودمش اما حاال تو رونیبود قبل از ب ادمیکه  یشدم. اون طور نهیس

جست و  یرو کم رهنمیپ یدستم رو به سمت گردنم بردم و لبه ها یاز حدقه در اومده و با نگران ییچشم ها با
تند کردم و دستپاچه به طرف تخت رفتم و شروع به گشتن کردم اما اون جا هم  یجو کردم اما واقعاً نبود. قدم

 !و کجا یاما آخه چه طور مگمش کرده بود نکهیتخت نشستم. مثل ا یتمام رو ینبود و با ناراحت

و  یگرفته بودم. اون قدر از دست خودم عصب یانگشت هام به باز نیتخت رو ب یرو یو دمق مالفه  کالفه
با پارچ آب و  ربدیبعد ه ی قهی. چند دقرهیام بگ هیناراحت بودم که هر آن ممکن بود به خاطر گم کردنش گر

داروها و برداشتن چند  ی سهیک یگشتن تو یقرارشون داد و بعد از کم زیم یدستش داخل اومد. رو یتو وانیل
 .جلوم نشست ،یآب وانیتا دونه قرص و کپسول همراه با ل

 .کنم یآور ادیکنم  یم یالبته خودم سع یو بخوربه موقع داروهات دیبا-

 .رو به سمتم گرفت وانیل

 .یبخور نارویا دیاالن با ریبگ-

 :دیکردم که متعجب پرس یبهش نگاه م زونمیآو یلب و لوچه  با
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 ؟یبازم درد دار نمیبب یچرا ناراحت یا افهیچه ق نیا شدهیچ-

 «.گردنبندم»و با دست بردن دور گردنم بغض آلود گفتم: دمیرو داخل دهنم کش نمییپا لبم

 .دیابروش باال پر یتا

 !جان-

 .ستین ربدیو گم کردم، هگردنبندم-

 .کرد و سر تکون داد یا خنده

 .دلم زیسرت عز ی! فدایو بغ کرد یناراحت نقدریگردنبند ا هی یواسه  یعنی-

 .تولدم بود یکادو ادته،ی یبود دهیآخه اونو تو خر-

 ؟یگیآها عشق نما رو م-

 .دمیو لب برچ دمیام رو باال کش ینیب

 .نکنم گشتم نبود هیکه گر و گرفتمخودم یدوسش داشتم. باور کن االن بزور جلو یلیاوهوم من خ-

 .ابروهاش انداخت نیب میمال یاخم

 .نشنوما وونه،ی! دهیگر-

کردم که  زیاورد. چشم ر رونیرو ب یزیشلوارش چ بیج یشد با دست بردن تو یزانو خم م یکه رو یدرحال و
 !اون بود شیشد گردنبندم پ یبازش کرد. باورم نم یمشت بسته شده اش رو جلوم گرفت و بعد از لحظه ا

 نقدریا یبود ینگفت»به ابروهاش داد و گفت: یپرخنده سر باال کردم و نگاهش کردم که تاب ییو با لب ها شوکه
 «.یبزور ازم قبولش کرده بود ادمهیکه  ییتا جا یدوسش دار

تخت  یدستم دور گردنش، رو هیبا حلقه کردن  تمیقدر ذوق زده و خوشحال بودم که بدون توجه به وضع اون
کرد  یکه آروم من رو از خودش جدام م یو بغلش کردم که از درد باز آخم هوا رفت. در حال دمیپر ینییباال و پا

 «!عشقم گهیباش د مکم آرو هیو حالت ینیب یمگه نم یکن یکار م یسوگند چ»گفت: یضیبا غ

 .دمیرو ازش گرفتم و بعد از رد کردن درد از صورت مچاله شدم، با ذوق خند گردنبند

 .نکنم داشیپ گهیکه د دمیترس یلیخ یگ یچرا نم کنهیکار م یتو چ شیپ نمیبب گه،یخوشحال شدم د یلیخب خ-

 .افتاده بود نیزم یخب... خب امروز، ه... همونجا کنارت رو-

 .هم جمع شده بود یتو یکرده بودم و چهره اش از ناراحت یآور ادیبراش اون تصادف رو  باز

 .راحت شد. ممنونم المیخ یآها ببخش ول-

 .فرستادم رونیب یکه روش زدم نفس یپر ذوق یکردم بعد از بوسه  کیگردنبند رو به لب هام نزد و
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 .کردمیداشتم دق م شیآخ-

از خودت  گهیپس د یدوسش دار نقدریحاال که ا»قشنگ گفت: یدستش گرفت و با خنده ا یام رو تو چونه
 «.جداش نکن

 .پلک زدم فتهیش یدستم و نگاه یشردنش توبه گردنبند کردم و با ف ینگاه

 .کنم ینم-

 :اش سؤال کرد یشونیبه پ ینیزد و با چ ینیدلنش لبخند

 گرسنته؟ نمیبب-

 ن؟ینکرد دارمیچرا ب دمیخواب نقدریچرا من ا یبابا اومده، راست نمیبب ،یلیاوهوم خ-

 یساعت میهم ن ییبهتره. دا یاما گفت بخواب زدیمرتب بهت سر م یی. زندایدیخواب نقدریاثر داروهاست که ا-
گفت زود  یاومد مجبور شد بره، ول شیپ یکار هینگران شده بود اما  یلیخ چارهیرو کنار تختت نشسته بود، ب

 .گردهیبرم

 ؟یبر یخوایتو هم م-

 .هم گذاشت یچشمش رو رو هیدستش کرد و  یبه ساعت رو ینگاه دمیکه پرس یسؤال با

حاال که با سامان  یعنی... یخب بده بخوام شب اول یعنیتونم بمونم  ینم یدونیوقته. خودت که م رید گهیآره د-
 یول مونهیم شتیگم؟ هر چند که فکرم پ یم یچ یفهم ینداره موندنم، م یصورت خوب یلیکردم خ یآشت

 .کرد شهینم شیکار گه،یمجبورم د

 .موهام فرو کرد و سرم رو باال گرفت یرو تو که دستش دمیکش یاز رفتنش آه ریچرخوندم و دلگ یدهن لب

داروهاتم که زمانشون مشخصه البته  زنمیبهت زنگ م یبود داری. در ضمن اگه بگهیقربونت بشم من درک کن د-
 .هم حواسش هست ییزندا دونمیهم انداختم ساعتاشم خوبه م ینگاه هی

 .اوهوم-

 .راحت برم الیناراحت نباش بزار با خ گهیپس د-

با جمع کردن لب و دهنم، با  چوندمیپ یو آشفته ام م شونیپر یکه انگشتم رو دور موها یزدم و درحال یلبخند
 .خنده ریزد ز یتمام بهش نگاه کردم. از اون طرز نگاه کردنم خنده اش گرفته بود و پق یرگیخ

 !مثل بچه ها ،یبهم زل زد ینجوریچرا ا هیچ-

 .ام زد ینیب یرو یضربه ا و

 .برما گفتم باشم سوگند خانم ادیدلم نم یکن ینگام م ینجوریبامزه و ا نقدریا یوقت نیب-

 .کنم تتیاذ نیاز ا شتریب خوامینم ینه تو هم خسته شد-
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 !؟یکن ینگام م ینجوریخب پس چرا ا-

 .دمیبه موهام کردم و لبم رو داخل دهنم کش ینگاه

 زشت شدم نه؟ یلیخ گمیاوم... م-

 .کرد زیچشم ر متعجب

 .اس ختهیبهم ر یلیسر و وضعمم خ گم،یرو م نایموهام و اخب -

 .باال گرفت میو دست هاش رو با حالت تسل دیکه زدم باز خند یحرف با

 .ندارم یحرف گهیزشت من د یگیم نیاگه تو به ا-

 .گرفتم یلوس و بچگانه باز موهام رو دور انگشت هام به باز یباد کردم و با لحن یهام رو کم لپ

 .تو کارتونا شدم یجادوگرا نیمثل ا نیموهامو ببنه خب -

 .از لپم کرد ییکرد و با جلو اوردن صورتش ماچ محکم و آبدار یاز اون حرفم تک خنده ا متأثر

 !خوشگل باشنا نقدریفکر نکنم جادوگرا ا یول-

 .ناراحت نشم یگیم ینجوریزشت شدم ا رمینخ-

 د خانوم؟وزته ها سوگن یموها  نیاالن مشکلت فقط ا یعنی-

 «.یخودتم گفت نیبب»کش اومد و معترض و دلخور گفتم: نییو دهنم رو به پا لب

موهاتو  میجور نیمن هم ستین ینطوریبنظرم که ا»نثارم کرد و گفت: یا وونهید دیخند یهنوز هم م کهیدرحال
 «.باشه یحاال که خودت اصرار دار یدوست دارم ول

برگرد »نشست گفت: یتخت م یکه رو یبه سمتم اومد. در حال زیم یاز جاش بلند شد و با برداشتن برس از رو و
 «.سوگند خانوم

 .دمیو آروم چرخ دمیدندون کش ریذوق لبم رو ز با

 .یکنیکار م یبا من چ نیاز دست تو بب-

 ه؟یخب مگه چ-

 «!بهتره یلیآره از مو بافتن که خ»گفت: زدیکه آروم آروم و نرم موهام رو شونه م یو درحال دیخند

 .کردم یصورتش بردم و خنده ا کیرو عقب و نزد سرم

 .نگران نباش دمیم ادیاونم خودم بهت -

 !رمیبگ ادیفکر نکنم  یول-
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اون  ادی یهنوزم وقت»اتاقم، برام زده بود گفتم: یتو یمرتض یکه روز نامزد یبافت یآور ادیزدم و با  یا قهقهه
 «.رخساره چه قدر مسخره ام کرد یخندم، وا یم یافتم کل یم یو برام بافته بودکه موهام یروز

 :دیبه سمتم کج کرد و جاخورده پرس سر

 !یبهش گفت یعنی-

 .چرخوندم یو حق به جانب چشم دمیخند زیر زیر

 .کارو کرده نیچند ساله ا یبچه  هی کردیخب، تازه اولش فکر م دیخودش فهم-

 :دیپرسشگرانه پرس یگفتم، بعد از مکث یکش دار یموهام حرکت داد و صدام زد که بله  یرو آروم تر تو برس

 !یگیرو به اونم م فتهیاتفاق م نمونیب یتو هرچ یعنی-

 !هیچه فکر نیاصالً ا گم،ینباشه نم یکه خصوص ییتا جا یعنی! هیچه حرف نینبابا توهم، ا-

 .یمیباهاش صم یلیخب آخه خ-

 «بهت بگم؟ یزیچ هی»گفت: یکرد و سرش رو کنار صورتم قرار داد و با قلقلک نرم یزیر یخنده  یاز مکث بعد و

 ؟یچ-

 .شدیم میبهش حسود یلیقبلنا خ-

 .کردم یبلند و پر تعجب ی خنده

 !به رخساره-

 .شدمیم یوقتا مثل بچه ها ازش عصبان یبعض یبود حت شتیبود همش پ کیبهت نزد یلیاوهوم، آخه خ-

 .دمیخند یدهنم گرفته بودم و فقط م یرو جلو دستم

 !یکردیتو به رخساره حسادت م شهیباورم نم ربدیه یوا-

 .یبود کیتو ج کیهمش با اون ج یول یکردیرم م هوی یدیدینخند دست خودم نبودم، واال تا منو م-

 !کردمیرَم م-

 .کرد یو بدجنسانه ا زیر ی خنده

 .بود نه عشقم منظورم همون فرار کردن-

 !دختر هیاونم نسبت به  یحد حسود باش نیکردم تا ا یوقت فکر نم چیه یشد. ول نیآها ا-

که به  یزیمن به هرچ»صورتم گفت: یرو یتر اورد و با بوسه ا کیسرش رو نزد کردیکه از پشت بغلم م یدرحال
 «.یکه توش یاتاق نیبه ا یحت کنمیم یباشه حسود کیتو نزد



 

 
1272 

تا بناگوشم باز شده بود. موهام رو پشت گوشم جمع کرد و بعد  شمیکرده بودم و ناز حرف هاش ذوق  یحساب
 «.خب تموم شد سوگند خانم»گفت: یا قهیاز دق

و قشنگش  نیدلنش یگفتم. با خنده ها یچرخوندم و ممنون یلب و دهن یو با عشوه و دلبر دمیسمتش چرخ به
پر خنده  یلب ها یرو یصورتش به حرکت در اومده بود و بعد از لحظه ا یاجزا یکرد. نگاهم رو یفقط نگاهم م

 :دیزد و پرس یزیاش ثابت موند. چشمک ر

 دلبر خانم؟ یکن ینگام م یجور نیباز چرا ا-

جمع کردم و با  یلباسم، لب و دهنم رو کم نیکردن با آست یباز یبه چپ و راست کردم و بعد از کم ینگاه
 .هم گذاشتم یچشمم رو رو هی زیآم طنتیش یخنده ا

 ...السیکم گ هیمنم  شهی... مزهیخب.... چ-

 نیاورد و با قاب گرفتن صورتم ب کیو قبل از تموم شدن جمله ام صورتش رو نزد یحرکت ناگهان کی یتو اما
 یا قهیبخش. با گذشت دق اتیو ح نیریش شهیباره بسته شدند. مثل هم کیمردونه اش لب هام  یدست ها

خوش رنگ و براقم مدام  السیگ هی»گفت: دیخند یکه م یازم جدا شد. لب هام از خنده پر شده بود و در حال
 «.شد یم دهیچ دیبا نایزد. زود تر از ا یداشت به من چشمک م

کاپشنش رو از  کهیهم جمع کردم. از جاش بلند شد و درحال یرو تو ینیب یهام سرخ شده بود و با خنده ا گونه
 «.برم دیبا گهیخب د»داشت گفت: یبر م یصندل یرو

 .زدمیبا شور و شوق لبخند م همچنان

 .زنگ بزن یدیباشه فقط رس-

 یخوریو مبرات سوپ درست کرده همش کرد،یداشت شامتو گرم م ییچشم، تو هم مواظب خودت باش، زندا-
 خب؟

 «.چشم»دار گفتم: کش

 ً  :با همون لحن جواب داد متقابال

 .بال یب-

 ام؟یدر باهات ب یجلوتا -

 .تو، الزم نکرده نینه بش-

 .موهام زد یرو یدست گرفتن صورتم بوسه ا یباز به سمتم اومد و با تو و

 .یاستراحت کن دیحرکت نکن تو با یلینکنم، خ دیتأک گهیسوگند د-

 .رفت رونینگاه کردن باالخره دل کند و از اتاق ب یسر تکون دادم که بعد از کم عیحرفش مط دییتأ در
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تخت  یرو رو ینیدستش بود، داخل اومد. س یکه تو یبزرگ یِ نیرفت مامان با س رونیاز اتاق ب ربدیکه ه نیهم
 :دیپرس تمیکردن صورت و وضع یگذاشت و با بررس

 زم؟یعز یبهتر-

 .بهترم یلیآره مامانجون خ-

 .تخت هل داد یبه سمتم، رو یرو کم ینیرنگ سوپ اشاره کرد و س دیسف یکاسه  به

 .نکنم دارتیگفتم ب گهید یدیخواب دمیوقته که آماده شده اما اومدم د یلیسوپتو برات گرم کردم، خ-

کاسه زد و آروم  یبرداشت و قاشق رو تو ینیس یدادم. سوپ رو از تو هیکمک مامان به بالشت پشت سرم تک با
 .به سمت دهنم اورد که صورتم رو عقب بردم

 .ستین یازیتونم ن یمامان جون خودم م-

 .کنه یدستت که درد نم ؟یمطمئن-

 !دستم شکسته فقط هی. تازه رمیدستم بگ تونمیقاشقو که م نیا گهیآره بابا د-

 :هم فشردم یکرد که شرمنده لب رو دایدست آتل بسته ام سوق پ ینگرانش رو نگاه

 .نگرانتون کردم یلیخ نکهیمثل ا خوامیمعذرت م-

 یاش رو کم یشونیزانو، پ یآرنجش رو هیفوت کرد و با تک یاسترسکاسه گذاشت، نفس پر  یرو تو قاشق
 .ماساژ داد

 .دمیترس یلیخ دمتیدر د یاون حال جلو یتو یباور کن هنوزم تو شوکم، وقت-

 .هم خوبم یلیاما االن خوبم خ-

 .زد یدستم رو آروم نوازش کرد و لبخند پوست

 .نمیبب تونمیرو تو چشمات م یخوشحال-

 یلیاما تهش خ فتادین یکردن چه قدر ذوق کردم درسته امروز اتفاق خوب یباهم آشت دمیفهم یوقت دیدونینم-
 .مامان یلیخوب بود خ

زد، اون واقعاً شما رو  میخوب یلیخ یحرفا نکهیخوشحال شدم، سامان باهام حرف زد و ا یلیدلم منم خ زیعز-
 .دهیبخش

 .دادم رونیب یزدم و نفس یآروم پلک

 .شدم یخال هویاما االن انگار  کنهیم ینیدلم سنگ یتو یزیچ هی کردمیاتفاق احساس م نیقبل از ا-

 .رو به سمتم دراز کرد و موهام رو با حرکت آروم دستش نوازش کرد دستش
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 .رخساره زنگ زد یخواب بود یوقت یدختر قشنگم. خب حاال سوپت رو بخور. راست یگیم یچ دونمیم-

 !که ادیقرار بود ب-

اونا باشه  شیاونجا بودن گفتم پ دیچون پدربزرگ و مادربزرگ سع ستین یازیگفتم ن یول ادیخواست ب یآره م-
 .بهتره

 .نیآهان، خوب کرد-

تخت انداخت و بالفاصله  یدستش رو لبه  یرنگ رو یبعد هم بابا اومد. کت طوس یکه کم میزدیمامان حرف م با
 .زد یام بوسه ا یشونیپ یشد رو یکه به سمتم خم م یبه طرفم اومد. درحال

 بابا جان؟ یخوب-

 .سالم، آره باباجون خوبم ممنون-

 رضا؟ یاومد ی:کمامان

 .تخت نشست یکرد لبه  یرنگش نگاه م ییکه به ساعت طال یحال در

 .شده داریسامان گفت که ب نم،یو بباالن اومدم. گفتم اول سوگند-

 .دوباره به من کرد یدر ادامه نگاه و

 باباجان؟ گهیخوبه د زیهمه چ ؟یدرد که ندار-

 .دیدرد ندارم شما نگران نباش یلینه خ-

که  دیپرس ی. همچنان نگران بود و مدام از تصادف سؤال مدیبغلم کش یزد و آروم تو یکه زدم لبخند یحرف با
اال اول سوپشو تموم کنه چون از عصر تا ح یرضا جان اگه اجازه بد»واسش اومد و گفت: ییمامان چشم و ابرو

 «.نخورده یزیچ

 ضیتعو یتخت برداشت و برا یکتش رو از لبه  یو بعد از نگاه دیگفت و باز صورتم رو بوس یخب یلیخ بابا
داشت از  یتخت برم یرو از رو ینیکه س یرفت. سوپم رو تموم کرده بودم و مامان درحال رونیلباسش از اتاق ب

چون  یکن میساعت تنظ هترهب یت رو فراموش نکنساعت دارو ها»رفتن گفت: رونیب نیجاش بلند شد و ح
 «.خواب بمونم ایفراموش کنم  ترسمیم

 .راحت التونیکنم خ یم میتنظ مویچشم االن گوش-

 .دلم زیعز ریصدام کن، شبت بخ یخواست یزیچ-

خواستم  یکه دست دراز کردم و م نیاوردم و هم نییپا دن،یدراز کش یرفت. بالشتم رو برا رونیاز اتاق ب و
که با باال اوردن دستش مانع شد و  نمیکردم بش یم یبار سامان اومد. سع نیبردارم، ا زیم یرو از رو میگوش
 .تختم جا گرفت یلبه 

 .راحت باش دراز بکش-
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 .جا به جا شدم یکم

 ؟یدینخواب-

 ؟یاول گفتم به تو سر بزنم بهتر یخواستم بخوابم ول ی:مسامان

 .آره-

 .از جاش بلند شد دنشیرو به سمت صورتش برد و بعد از بوس دستم

 .بگو یداشت ی. کاریو استراحت کن یکه راحت بخواب رمیم-

چشم هاش  یآب یایهم همون سامان قبل شده بود، همون سامان مهربون که اخم کردن هم بلد نبود. در باز
زدم و سر  یلبخند ینبود. با ذوق و خوشحالو بزرگ هم  نیسهمگ یاز اون طوفان ها یخبر گهیهم آروم بود و د

 .کردم نییباال و پا

- ً  .حتما

 .رفت رونیکرد از اتاق ب یکه چراغ رو خاموش م یبه روم زد و درحال یلبخند ییگشاده رو با

شدم. بالشتم رو  یور و اون ور م نیتخت ا یخواب شده بودم، مدام تو یب یگذشته بود و حساب مهیاز ن شب
ام رو از شارژر جدا کردم؛ ساعت  یچراغ خواب رو زدم و روشنش کردم. گوش دیدادن کل هیباال اوردم و با تک

 ینگاه م یگوش یکه به صفحه  یالوقت بود. درح ریزنگ بزنم اما د ربدیخواست به ه یدو بود. دلم م کینزد
تشک نرم تخت  یم گذاشتم و با جا به جا شدنم روه یکنار گذاشتمش و چشم هام رو رو زیم یکردم باز رو

رو برداشتم.  یگوش عیدوباره چشم باز کردم. دست دراز کردم و سر یلرزش گوش یکردم بخوابم که با صدا یسع
 :بازش کردم که نوشته بود بالفاصلهصفحه نقش بسته بود.  یرو ربدیاز ه یامیپ

 «.دهیخوردن داروته، اول اون کپسول سف موقع»

 !رنگشم گفته بود یتکون دادم حت نیبه طرف یخنده سر با

 .جواب داد دهیبوق نکش هیشماره اش رو گرفتم که به  عیسر یلینکردم و خ تعلل

 نمیهم یو واسه  یموقعم نگران بش یب یباز از زنگ زدنا دیخواستم زنگ بزنم گفتم شا ی. نمیشد داریپس ب-
 عشقم؟ یدادم. خوب امیپ

که  یِ چون اصالً نتونستم بخوابم فکر کنم به خاطر اون همه ساعت یداد امیپ یخوب کرد یلیآره خوبم. خ-
 .دمیخواب

که خوابت  یکم نگرانم، خوبه پس تا موقع هیخواست صداتو بشنوم آخه هنوزم  یچه خوب چون منم دلم م-
 ؟یحرف بزن یتونیم نمیبب میزنیحرف م رهیبگ

 ؟ی. خونه ارهینم رونیآره صدا ب-

 .تیسوئنه -
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 ؟ییتنها-

 .آره-

 ؟ییخونه حاال که تنها یخب چرا نرفت-

 .کرد یا خنده

 !ترسمیم ییاز تنها ینکنه فکر کرد هیچ-

 .و زدمحرف نیا هوی ترسمیم ییزدم البته چون خودم از تنها یآره حرف خنده دار-

 :ساکت شد و بعد از اون آروم گفت یا قهیدق

 .از حالت مطمئن بشم خوامیباشم چون م شتیتونستم پ یکاش م .ترسونهیجز نبودن تو منو نم زیچ چیه-

 نیا لیشم. دل یبهترم م زنمیبابا به خدا خوبم بجون خودت خوبم تازه با تو که حرف م ،یتو که هنوزم نگران-
 .فهمم یرو واقعاً نم یهمه نگران

 .ستیگفتم که دست خودم ن-

خوشحال  یلیکردنت با سامان. من که خ یکن، مثالً آشت که افتاد فکر یخوب تر یبه اتفاقا نایا یخب به جا-
 .شدم

از حالت مطمئن بشم  یخواد تا وقت ی. دلم مالیخیشد... ب ینم ینطوریخوشحال شدم اما کاش ا یلیمنم خ-
 .باهات حرف بزنم

 .میزنیحرف م یخب تا هر وقت که بخوا-

 .یاستراحت کن دیقربونت برم. تو با یشیخسته م یول-

 :تر از قبل جواب دادم تخس

 کم آروم شو باشه؟ هیکنم تو فقط  یخوابم گرفت خودم قطع م یشم اصالً وقت ینه خسته نم-

 .یلیدوست دارم سوگند، خ یلیخ-

 .منم-

 ؟یحرف بزن یتونیم یمطمئن نمی. ببشهیحالم خوب م شنومیکه صداتم م نیهم-

 .هم دارم یفکر هیآره تازه -

 ؟یچه فکر-

 .کنچند لحظه صبر -
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ِ یم یبا گفتن اون حرف دستم رو سمت کشو و رو که  یا یمیس یکنار تخت دراز کردم و با باز کردنش دفترچه  ز
 :و گفتم دمیلبم کش یدادنم به تخت، ذوق زده دندون رو هیکردم و با تک میتنظ یتوش بود برداشتم. جام رو کم

 .ازت بپرسم ییزایچ هی خوامیم-

 !؟یبپرس یتو؟ چ یکجا رفت-

دستم هست  یتو یدفترچه  نیا یرو که تو یسؤاالت دیداشتم. با یجا فقط داشتم دفترچه ام رو بر م چیه-
 .یجواب بد

 :دیپرس متعجب

 ؟یدقترچه! چه سؤال-

درست و کامل جواب  دیپرسم و تو هم با یکه توش نوشته شده رو ازت م یدفتر اعتقادات. سؤاالت یسؤاال-
 .یو دادمن یتو جواب پرسشا نکهیهم ا میمون یم داریهم ب ینجوری. ایبد

 !بودم دهیتا حاال نشن یچه اسم جالب-

 .ام چسبوندم نهیکردم و دفتر رو به س یزیر ی خنده

ً یدخترونه ست تقر زیچ هی نیخب آخه ا-  .با

 .گفت یو آهان دیخند

 ؟یآماده ا-

 آره؟ یدیهم پرس ایلیاوهوم. با توجه به اسمش پس البد از خ-

 .کنم یپرسم. خب شروع م یو االنم تو البته اونا برام نوشتن اما من از تو م میصم یاز دوستا نه فقط چندتا-

 :و خنده گفت یاون حرفم با مسخرگ با

 ها؟ ستنیچشم سوگند خانم فقط سخت که ن-

 .زدم یآروم یخنده  تک

ً یو تقر گهیسؤاله د یسر هی ینبابا چه سخت-  .جواب بده خب یها جد یاریدرن یفقط مسخره باز یهم شخص با

 :همون خنده گفت با

 .کنم یو مخودم یسع-

 :گفتم زدمیدفترچه رو آروم ورق م یکه برگِ ها یدرحال

 اد؟یتو که خوابت نم ،یتوچ نمیبب-

 .گهیبپرس د دم،ینه منم دراز کش-
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 .رنگ اول دفتر نوشته شده بود نگاه کردم یکه با خودکار مشک یکه زد به جمله ا یحرف با

 .ربدخانیه یشعر بگ تیب هی دیم... در ابتدا بااو-

 !شعر-

 .اوهوم-

 :خنده و تعجب گفت با

 !موقع شب شعرم کجا بوده نیا-

 .گهید یبگ دیاما با-

 یدوست داشتم تو یلیرو که خ یشده بود بعد از چند لحظه فکر کردن شعر یکه جد یمکث کرد و در حال یکم
 :گوشم زمزمه کرد

 رفت، دیباران با ریبست ز دیها را با چتر

 برد دیباران با ریرا ، خاطره را ز فکر

 رفت دیباران با ریهمه مردم شهر ز با

 دید دیباران با ریرا ز دوست

 ...جست دیباران با ریرا ز عشق

 .لب هام نشست یگوشه  میمال یلبخند

 .یاهل شعر باش کردمیفکر نم-

هم  یکم دنیبهم م یحس خوب شنهیبه دلم م یلیسهراب خ یخب شعرا یول ستمیاهل شعر ن یلیاتفاقاً خ-
 .شاملو

 نظرت درمورد... اوم... درمورد من؟ یهم خوب. خب سؤال بعد یلیخ-

 :گفت دیخند یم طنتیکه با ش یدرحال

 .یستیبدک ن یه-

 :جواب دادم معترض

 .گفتم یجد یاریدرن یقرار بود مسخره باز ربدیه-

 !نداشت که دنیپرس گهیخب سؤالش مسخره بود د-

 .و جواب بدهر یخب پس بعد یلیخ-
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 .،بهار، تابستون، زمستون زییپا

 .تابستون-

 رنگ موردعالقه ات؟-

 .یمشک دیسف-

 مورد عالقه؟ یو غذا-

 :تمسخره و لحن پر خنده اش گفت با

 له؟یاسم فام-

 .اسمش رو صدا زدم زیآم اعتراض

 .فسنجون ترش یغذاها رو دوست دارم. ول ینشو. خب کالً همه  یباشه بابا عصب-

 ا؟ینظرت درمورد در-

شم و استرس  یآشفته م شتریتازه ب رمیگ یمن اصالً ازش آرامش نم نایو ا دهیآرامش م گنیبرعکس همه که م-
 .رمیگ یم

 !طور هم متفاوت نیچه جالب و هم-

 .رمیگ یم یبیاسترس عج امیکنار در یوقت گمیم یجد-

 .ترس نیو همچن جانیآرامش و ه نیب یزیچ هیهر دوش  ییجورا هیمنم -

 .دفتر رو ورق زدم آروم

 م؟یچه طور دختر نمیبگو بب-

 .یلجباز اما بانمک و دوست داشت یدختر بچه  هی شهیمثل هم-

 !هستم؟ ستمیمثل قبل لجباز ن گهید یول-

 .قبول کن گهید یهست یمثل قبل که نه ول-

 خب بابا، نظرت درمورد دانشگاه؟ یلیخ-

 .دوست نداشتم ادامه ندادمو خب رشتم-

 ؟یچرا دوسش نداشت نمیبب میتا حاال درموردش حرف نزد یراست-

 .دیخند زیر

 اونجا نوشته؟-
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 ؟یچرا ادامه نداد گهیپرسم. بگو د یخودم دارم م رمینخ ،یبامزه ا یلیخ-

خه همون طور که چون عالقه مند نبودم مثل سامان ادامه ندادم آ گهیکه با سامان گرفتم اما د سانسمویخب ل-
بود  یبگم که درسمم عال نمیرو دوست نداشتم. ا یرو که قبول شدم دوست نداشتم. کالً مهندس یزیگفتم چ

 .بچه تنبل بودما یوقت فکر نکن هیو حرف نداشت 

 .حرفش خنده ام گرفته بود از

 دوستداشتن؟ یتونم بپرسم جنابِ بچه زرنگ چ یاِ پس م-

 .گهینشد د یول یدوست داشتم برم دانشگاه افسر یلیاوهوم بله، خب خ-

 .دمیکه داد با ذوق خند یجواب با

 .یشدیم میپیفکر کن چه افسر خوشت-

 :جواب داد زدیکه توش موج م یاش و خنده ا فتهیلحن خودش با

 !یفکر کرد یپس چ-

 رو گفتم. نظرت درمورد پسر و دختر؟ نیمنم هم فتهیبله جناب خودش-

 !؟بگم دیبا یخب چ-

 .گهینظر تو د-

ً  یچ یول دمیکه فهم نویعشق خنگم ا-  .بگم مثال

 خب پس من بگم؟-

 .شما بفرما-

 .چشم چرخوندم یکاسه  یچشم تو یزیبا خنده ر و

 .دخترم فقط بنده یپسر فقط جنابعال-

 .زد یمندانه و و سرمست قهقهه ا تیرضا

 .یستیاونقدرام خنگ ن نکهینه مثل ا-

 .نگو خنگ نقدمیا ستمیچون اصالً ن-

 .گفت یچشم عیمط

 ه؟یچ ینظرت درمورد سرباز-

 :دیپرس پرتعجب
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 !دنیدختراهم جواب م ونیا یعنی-

 .خنده ام گرفته بود یتعجبش حساب از

 .هم عالقمندِ رفتن بودن یهمگ نکهیآره و جالبشم ا-

 !یجد-

 .بله-

 !نیاون وقت شما ها عالقمند رفتن میما ها ازش فرار نیهست یبیشما دخترا واقعاً چه موجودات عج-

 .شما پسرا یاما نه به اندازه  میبیآره عج-

 .بگم یدونم چ یندارم چون معاف شدم و نتونستم برم نم یمن نظر خاص یول-

 ؟یچه قدر منو دوست دار نمیپرسم. بگو بب یرو م یباشه سؤال بعد-

 .دیخند باز

 !اونجا نوشته؟ نمیا-

 :و قهرآلود جواب دادم یشاک

 !ارمیاز خودم درم یفکر کرد هیچ گهیآره د-

 .دیببخش یشیم یحاال چرا عصب-

 .خب اصالً نگو-

که تا سرحد مرگ دوست دارم و بازم  یدونیبهت گفتم که. خوبه م شیساعت پ مین نیقهر نکن بابا خوبه هم-
 .یپرسیم

 .توشه نگو اصالً نخواستم نایکه مرگ و ا ییجمله ها نیبابا از ا یا-

 !یبش یبگم که راض یچ دونمینمکالً -

 :و معترض گفتم دمیخند

 .میمن راض یاریدرن یمسخره باز-

مردد بودم.  دنشیپرس یمونده بود و برا رهیسؤال نوشته شده، خ یدفترچه نگاه کردم. نگاهم رو یبه صفحه  باز
 مونیپش یلحظه ا یکردم سؤال رو بخونم اما برا یم ی. سعکردیم یادآوریکه خاطرات تلخ گذشته رو برام  یسؤال

 :گفتم دنش،یشدم و با طفره رفتن از خوندن و پرس

 .رو بپرسم یول کن بزار بعد نویا زهیچ-

 :و مصر گفت کنجکاو



 

 
1282 

 .ارمیدرن یمسخره باز دمیقول م دمینه بگو جواب م-

 ...نه آخه-

 .دمیرو هم جواب نم یبعد یرو نپرس یاصالً تا سؤال قبل-

 :هم فشردم یلب رو دیتعلل و ترد یکه کرد با کم یبا اصرار و

 .خوردن یلیس ایزدن  یلیاوم... نظرت... نظرت در مورد س-

 :پر تأسف و مغموم جواب داد یرو سکوت کرد و با لحن یا قهیچند دق دمیکه پرس یسؤال با

شم. بشکنم  یاز خودم متنفر م ارمیکارو کردم و بدجورم تاوانشو دادم... هر دفعه که به خاطر م نیبار ا هی-
 ...دستم

 .فکر کنم ناراحتت کردم ،یخواستم بپرسم خودت اصرار کرد ینم ه،یچه حرف نیا-

 .ییناراحت بشه تو دیکه با یکس-

 .کردم یخنده ا ادیب رونیحرف رو عوض کنم و از اون حال و هوا ب نکهیا ی واسه

 .یخوب بگ یخاطره  هی دیخب االن با-

 .تر شدآروم  لحنش

 .پر شده از خاطرات خوب، کدومش رو بگم آخه میباتوام زندگ یکالً از وقت-

 .دمیذوق خند با

 و دوست دارم؟من کدومش یدونیم-

 کدوم؟-

 .بغل تو داشتم یبارون تو ریحس رو اون شب ز نیباغ. قشنگ تر ی، اون شب تورو بارون ریز-

 .و خنده شده بود یهم لحنش، لحن شوخ باز

 کنم کالً منظورت تو بغل من بودنِ ها؟فکر -

 .رمیبدحنس نخ-

 !یگیتو که راست م-

 :دمیکردنش پرس چیاز اون سؤال پ باگذشتن

 ه؟یخصلت بدم چ-

 .یستیول کن ماجرا ن گهید یدیم ریکه گ یزیچ هیبه  نکهیبازم لجباز و ا-
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 .یشیم یو عصب یریزود از کوره در م یلیتو هم خ نکهیو ا-

 :گوشم جواب داد یکوتاه تو یخنده ا با

 .بگو نویا یکن یم میزود عصب زمینه عز-

 :دیکه پرس دمیخند یحرفش م به

 هنوزم هست؟-

 ؟یآره خسته شد-

 .همه سؤال و تجسس نینه بگو. فقط خواستم بدونم چه قدر مونده از ا-

 عطر و ادکُلُون؟ نمی. خب بگو ببگهیتجسس! وا چند تا سؤال د-

 .رمینم رونیکه بدون عطر اصالً از خونه ب یدونیم-

 :جواب دادم یزیآم هیلحن کنا با

 . اوم کتک خوردن؟گهیبله د-

 :گفت یکرد و با مسخرگ یا خنده

 .ستمین یکه اصالً اهل دعوا و کتک کار یدونیم-

ً یکه ع میاونم بله اصالً، اون چند بار-  !شده باشم یالتیشاهد بودم فکر کنم خ نا

 :دمینامحسوس پرس یلبم، با ذوق دنیدهن کش یکه با تو دیبازم خند و

 بوسه؟ نیاوم... اول-

 :جواب داد طنتیش پر

 .رسهیخوب خوب م ینه خوبه سؤاال داره به جاها-

 :آروم و مسخ گفت یبهش گفتم که با لحن یا وونهید باخنده

 نیتر نیریو ش نیاز دلچسب تر یکیبود.  یرینظ یحس ب یلیاز خاطرات خوبمه. خ یکیخودش  نیمثالً ا-
 .بود میلحظات زندگ

 .دفتر رو ورق زدم یکه خودم تجربه کرده بودم. با زدن لبخند یهمون حس درست

 .رو بپرسم یسؤال بعد نیدیخب اجازه م-

 ؟یتو چ-

 ؟یمن چ-
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 نیاول یبرا ی. دوست دارم بدونم وقتگهید یدیکه پرس ی! سؤالنیدار فیتونم بپرسم شما زرنگ کجا تشر یم-
 اصالً؟ یداشت جانیمن ه یتو هم مثل من و به اندازه  ؟یداشت یچه حس یدیبار منو بوس

 :هم گفتم یسؤالش در برم و با جمع کردن لب هام تو ریداشتم از ز یسع

 .ربدخانیه یتو بپرس ستیقرار ن-

 .دمیجواب نم گهیخب پس منم د-

 یدیشن یم زدیو که تند تند مضربان قلبم یحاال خوبه صدا گه،یبابا توهم، خب.... خب منم مثل تو د یلیخ-
 !رونیام بزنه ب نهیاون لحظه، کم مونده بود که قلبم از س

 .دیمندانه خند تیرضا

 .یخوبه سؤال بعد-

 .دیحرفم پر یسؤالم رو بپرسم تو نکهیقبل از ا اما

 ساعت چنده؟ نمیبب یراست-

 .کردم یام نگاه یگوش یصفحه  به

 چه طور؟ گهیسه تمام د یعنیسه،  کینزد-

 .یخوبه قول داد ستیاصالً حواست ن نیبب ته،یبعد یوقته دارو-

 .کنم اما فراموش کردم میخواستم ساعت تنظ یآره م-

 .یخوریاالن دارو هاتو م نیپس هم-

 .خورمیم گهید کمیو بپرسم باشه بزار سؤالم-

هم از اون  یکی زا،یر دیدونه از اون قرص سف هیکنار تخت.  زه،یم یزود باش، پارچ آب رو یبخور دیاما االن با-
 .رنگ یصورت یقرصا

 !دونست یم زشونیبا رنگ و سا قیهم متعجب کرده بودم، همه رو دق یحرفش جا خورده بودم و حساب از

 :همون تعجب گفتم با

 !یبه خاطر سپرد نارمیا یتو حت یعنی-

انداختم. حاال هم زود باش  ینگاه هی یسوگند خانم. خواب که بود ییسربه هوا یلیکار کنم، خب تو که خ یچ-
 .و بخورقرصات عیسر

 ییکه گفته بود عمل کردم و همراه با آب قرص ها ییزایتخت نشستم و به چ یاز اندازه اش رو شیاصرار ب با
 .گذاشتم و دور دهنم رو پاک کردم زیم یرو باز رو وانیرو که گفته بود خوردم. ل



 

 
1285 

 .ربدخانیهخوردم -

 .بخواب ریاالنم بگ گهیخب د-

 .ادیخوابت نم یسؤاال که هنوز تموم نشده، تو که گفت یول-

 .بعد یاش باشه واسه  هیبق شهینم ،یاستراحت کن دیاما تو با-

 ...اما-

 .یدیکه شن نیهم-

 .ریباشه پس شبت بخ-

 اش رو جواب بدم خب؟ هیبعداً بق دمی. قول میفدات شم. خوب بخواب ریشب تو هم بخ-

 .باشه-

 .بوسمت عشقم یم-

 .منم-

 یلب هام بود و آروم چشم رو ی. لبخند رودمیدراز کش ز،یم یرو قطع کردم و با گذاشتن اون دفتر رو یگوش
 .که اون همه حواسش بهم بود خوشحال بودم و ذوق زده نیهم گذاشتم. چه قدر از ا

 ادهیپ نیبود. دستم رو با چند بار باز و بسته کردن نرمش دادم و از ماش ستادهیدر ا یدست به کمر جلو سامان
بهتره؟ درد  دستت»بابا، باالفاصله سمتم اومد و با نگاه کردن به دستم گفت: نیشدنم از ماش ادهیشدم. با پ

 «؟یکه ندار

 .ستین یمشکل دنیهاش رو کش هینه خوبم. بخ-

 حاال؟ نیکرد ریقدر د نیچرا ا-

 .اورد رونیب یسرش رو کم نیماش ی شهیش دنیکش نییبدم مامان با پا یکه جواب نیاز ا قبل

 .مییشام رو اونجا میبرس رید خوامینم م،یبر گهیما د دیندار یخب بچه ها اگه کار-

 .دی:نه مامان جان شما برسامان

 یباش به تو م. سامان جان مواظب خواهرت میزود برگرد میکن یم یسع نیباش گهی:پس مواظب هم دمامان
 .سپارمش

ذاشت به  یکتش م بیج یکه تلفنش رو بعد از اتمام مکالمه اش تو یگفت و بابا هم در حال یچشم سامان
باغ درا رو خوب قفل  نیبر نیسامان جان اگه خواست د،یزنگ بزن نیداشت یکار»سمتمون سر کج کرد و گفت:

 «.دیکن
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چشم باباجون، »گفت: دییتأ یکون دادن سرش به نشونه خم شده بود و با ت نیماش یبه سمت پنجره  سامان
 «.شهیم رتونیبفرما د

که بابا و مامان رفتند رو به سامان که مدام به  نیسفارش کردن و تذکر حرکت کردند. هم یبعد از کل باالخره
 :دمیکرد پرسشگرانه پرس یساعتش نگاه م

 ؟یبر یخوایم ییتو جا نمیبب-

 .سرش رو خاروند یرو پشت کله اش برد و کم دستش

 .رمینم یشد اما اگه تو بخوا ییهوی یعنیآره -

 .ستین ینه نه برو مشکل-

 .ییتنها یول-

 هان؟ گهید یگردیزود برم-

قرار  هیکشه آخه  یکارم طول نم یلیآره خ»چشمش گفت: هیهم گذاشتن  یزد و با رو یقدرشناسانه ا لبخند
 «.برم دیمهمه حتماً با

 .مرموز ابرو باال پروندم ینرمش دادم و با لبخند یرو کم دستم

 ؟یاون وقت؟ با ک یاوه! چه قرار-

 «.از دوستام یکی... با زهیچ»گشت گفت: یطفره رفتن دنبال واژه ها م یکه برا یهول شده بود در حال یکم

تکون  نیکه با تأثر سر به طرف یو در حال دیبه اون همه هول بودنش زدم که خودش هم خند یمعنا دار پوزخند
برو داخل اسفند هواش دزده »رو باز کرد و قبل از سوار شدنش گفت: نیرفت. در ماش نشیسمت ماش دادیم

 «.ستیبرا دستتم خوب ن

 .ترسم یکم م هی ییهوا برگرد تنها یکیباشه فقط قبل از تار-

ً یتقر گردمیبر م ینه قربونت برم زود-  نکهیخونه ام. با ا نایمن هفت ا ش،یاالن ساعت ش گه،یساعت د هی با
 .بهم زنگ بزن یداشت یکار یول امیگفتم زود م

 .نشست و حرکت کرد نیداخل ماش دادیکه دست تکون م یدر حال و

 ضیتعو یکردم و برا زونیام رو آو یداخل رفتم. بارون د،یدوشم جا به جا کردم و با انداختن کل یام رو رو کوله
عوض کردم و به سالن  یرنگ و پشم یدست بلوز شلوار سورمه ا هیگرفتم. لباسم رو با  شیاتاقم رو پلباسم راه 
کاناپه انداختم  یام کرده بود. خودم رو رو فهکال یکم خسته بودم و شلوغ بودن مطبِ دکتر حساب هیبرگشتم. 

طور که دکتر گفته بود انگشت  ورزش مچ و انگشت دستم بود، همون یکه برا یرینرم و انعطاف پذ یو با حلقه 
 رونیبلوزم ب کیکوچ بیج یاز کاناپه گرفتم و از تو هیام تک یزنگ گوش ینرمش دادم. با صدا یدستم رو کم یها

 .و تماس رو برقرار کردم د. رخساره بودمشیکش
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 الو... سالم جانم رخساره؟-

 ن؟یاز مطب برگشت نمیبب یخوب یسالم چه طور-

 .رفتن کرج گهیو رسوندن خودشونم که دمن نایبابا ا م،یبرگشت شیپ ی قهیآره چند دق-

 ؟یکرج واسه چ-

اوناهم رفتن که به مراسم فردا  گهیبابا هم هست فوت شده د یکه از همکارا نایمامان ا یاز آشناها یکی ایگو-
 .برسن

 کجاست؟ یسام نمیبب ییآها، پس تنها-

 .گردهیگفت زود بر م یول رونیاونم رفت ب-

 .کار دارم یامروز کل یول شتیاومدم پ یکار نداشتم ماگه -

 یزیچ هیشام دست به کار شم و  یپاشم واسه  دیگرده، االنم با یگفتم که سامان زود برم دونم،یم زمینه عز-
 .درست کنم

 .کرد یاون حرفم تک خنده ا با

 .نخندون منو یهم بلد یا گهید زیچ ی! آخه مگه تو جز ماکارونییزایچ هی-

 .د بله که بلدمنخن-

 :جواب دادم یبا فکر کردن و

ً  مهیق خوامی... خب مخوامیم-  .درست کنم اصال

 .اوهَ! بابا کوتا بپوش سوگند خانم-

 .. بعدشم فکر نکنم اون قدرام سخت باشهگهیکنم د ینگاه م نترنتیخب از ا هیقدر نخند مگه چ نیزهرمار ا-

 .زد یقهقه ا باز

 !مه؟ی! اونم قنترنتیاز ا وانهید-

 .شهیم کیداره تار گهیمن برم سراغ کارم. هوا د یجز مسخره کردن ندار یرخساره اگه کار-

 :خنده جواب داد با

 .گلم یبرو موفق باش-

 !خنده یبازم م-

 ست؟یها بهتره ن نجایا نیایشب ب نیخوای. اصالً میطفل یبرسه آخ چارهیفقط خدا به داد سامان ب-
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 .خدافظ یندار یواقعاً کار نکهینه مثل ا-

 :گفت دیخند یکه همچنان م یدرحال

 .بگو خب یشماره رستوران خوب خواست-

رو  ربدیه یرو قطع کردم و پشت بندش شماره  یگوش عیسر یلیبود و با گفتن خداحافظ خ یدرحال حراف مدام
 .جوابش رو بدم یاون همه شلوغ نیمطب نتونسته بودم ب یزنگ زده بود و تو یگرفتم که چند بار

 .دیچیگرمش تو گوشم پ یجواب داد و صدا عیاز دوتا خوردن بوق سر بعد

 جان دلم؟-

 ؟یسالم چه طور-

 تو؟ یسالم قربونت برم خوب-

 ؟یکیبوت نمیمنم خوبم بب-

 آره هنوز، چه طور؟-

 .خونه یرفته باش گهیفکر کردم د یچیه-

 .نجایا ادیسرم هیمنتظر اون بودم گفت  ادیکم کار داشتم بعدشم سامان قراره ب هینه -

 .خونه نیایخب پس باهم ب-

 یدستتو بکش هیبخ یسامان گفت رفت ،یداد ی. تو مطب چرا جواب نمشهیم یچ نمیتا بب ادیباشه حاال بزار ب-
 بهتره؟

 .مییتنها ستنین نایمامان ا گهید ایکن ب نایببخش. حاال ول ا دمیآره خوبم شلوغ بود نشن-

 .امیشکر، چشم باشه عشقم م خب خدارو-

 .دینکن ریمزاحم نشم منتظرما د گهیپس د-

 .بوستم خدافظ یکنم مواظب خودت باش. م یفعالً قطع م ادیداره م کهیبوت یسامان جلو نیچشم. بب-

- ً  .منم، فعال

 شبندیدرست کردن شام به آشپزخونه رفتم و دست به کار شدم. پ یاز جام بلند شدم و برا یقطع کردن گوش با
 فتهیرو فراموش نکنم و از قلم ن یزیچ نکهیا یو دور کمرم بستم. واسه  دمیکش رونیب نتیکاب یکشو یرو از تو

 .بود ههم خودم خنده ام گرفت یام استفاده کردم که حساب یگوش نترنتیاز ا

و  فیاون همه ظرف کث دنیآشپزخونه رو به مرز انفجار رسونده بودم و از د شهیساعت مثل هم کیعرض  در
و بعد از  دمیکش یساده وحشت کرده بودم. پوف یغذا هیدرست کردن  یبرا یتلنبار شده، با اون همه خستگ

ظرف شسته شده  نیرفتم. آخر ییظرف شو نکیشستن ظروف سمت س یسر زدن به غذا و کم کردن اجاق برا
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آشپزخونه رفت؛ عقربه ها  وارید یعت رورو باز کردم. نگاهم سمت سا شبندمیآب چکن گذاشتم و پ یرو تو
کرده بود. لباسم موقع پخت غذا  ریرو د یساعت کی یدادند و سامان با بد قول یرو نشون م قهیهشت و ده دق

 نیرو که آست یرنگ و قشنگ دیسف رهنیهام، پ لباسعوض کردنش به اتاقم رفتم. از کمد  یشده بود و برا فیکث
 هی. دمیپوش ییدمپا نیشده بود انتخاب کردم و همراه با ج یاش سنگ دوز هقیو  خوردیهاش تا نصفه تور م

باز شدن در  یو آشفته بودم. با صدا یهپل یکردم؛ چرا که حساب یمیمال شیو آرا دمیکم به سر و وضعم رس
بود و  ستادهیچهارچوب در ا یرفتم. سامان تو رونیمرتب کردن لباسم از اتاق ب اسالن از جا کنده شدم و ب

. جلو رفتم و سالم کردم. بنظر که تنها بود و با قفل کردن دست هام دیکش یم رونیدر ب یرو از تو دشیکل
 !کجا بود ربدی. اما پس هدمیکش رونیبه ب یپشت سر، نگاه و سرک

 !بود ومدهین یعنی

 .سامان نگاه از در گرفتم یشده بود و با صدا زونیآو نییو لوچه ام رو به پا لب

 ن زنگ نزد؟ماما-

 .نه... نزد-

، سر تاپام  نیپر تحس یو لبخند دارانهیکه سر باال گرفت با نگاه خر نیگذاشت و هم یجاکفش یرو تو کفشش
 ˝!ن؟یبریم فیتشر ییاوه سوگند خانم جا»گفت: یرو برانداز کرد و به شوخ

 .زدم یشدن لبخند دیسرخ و سف با

 ؟یتنها اومد نمیبب زهیاوم... نه، چ-

 .زد یدار یگذاشت با در اوردن کاپشنش، لبخند معن یجاکفش زیم یرو رو نیماش چیسوئ

 ؟یبود یا گهید یکس منتظر

 .گفتم یطور نینه هم-

 «.میدرو نبند مهمون دار»داشت گفت: یقدم بر م ییکه به سمت دستشو یژاکتش رو تازد و در حال نیآست

 «.گمیم یدیکش یانتظارشو م یجور نیکه رو ا یکس»گفت: یزیر ینگاهش کردم که با خنده  جاخورده

سرخ شده بود، چه قدر هم که تابلو رفتار کرده بودم.  یبودم و گونه هام حساب دهیکه چه قدر خجالت کش یوا
کردنم  ینگاه و وارس یهم باال اومد. ذوق زده سالم کردم که بعد از کم ربدیه قهیباالخره بعد از گذشت چند دق

 «.یاوم چه استقبال خوب»گفت:زد و آروم  یلبخند

 ً  ،ییدستشو یکردم و بعد از بررس یکردم. به اطراف نگاه زونیزدم و کاپشنش رو ازش گرفتم و آو یلبخند متقابال
شده بود و با  ریغافلگ یصورتش کاشتم. حساب یرو یپاشنه پا بلند شدم و بوسه ا یرو عیحرکت سر هی یتو

 «.سوگند زشته یکن یکار م یچ»خنده و لحن آرومش گفت:

 .هم جمع کردم:ک یابروم رو باال انداختم و لب هام رو تو یتا

 .کار کنم دلم برات تنگ شده بود یخب چ-
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 «.عشقم یخوشگل شد یلیخ»صورتم گفت: یاورد و با خم کردنش تو کیاون حرف آروم سرش رو نزد با

 .باال داد ییابرو دشیو تمج فیکه با لحن تعر دمیذوق خند با

 !چه کرده با خودش نیبب-

 :دمیزدم و با خنده پرس یچرخ مین

 چه طورم؟-

 .هم قشنگه یلیخ ادیبهت م یلیلباست خ-

ً یعم  .لب هام نشوندم و به سمت سالن اشاره دادم یلبخند رو رو قا

 .داخل ایب گهیخب د-

 .شد قیصورتش دق یو تو دیچرخ نهیسمت آ به

 .تو یکار کرد یباز چ نمیبزار بب-

صورتش پاک  یرنگم رو از رو یکه رژ لب آجر یو در حال دیکش رونیب یدستمال کاغذ یرو از جعبه  یدستمال و
 «!خانم طونیش یواسه من کار درست کن ادیخوشت م»کرد با خنده و حرکت متأثر سرش، گفت: یم

 .و زبون دراز چشم چرخوندم فتهیخنده ام گرفته بود خودش یحساب

 .ربدخانیکارا ه نیتاباشه از ا-

 یتو یاومد. دست و صورتش رو با حوله  رونیب ییخنده که همون موقع سامان از دستشو ریز میدو زد هر
سوگند خانوم برات مهمون ناخونده »رو به من گفت: ربد،یبه ه یپر خنده ا یدستش پاک کرد و با اشاره 

 «.اوردم

 «.ناخونده نبودم چون بهش گفته بودم نمیهمچ»جمع شده اش از خنده، گفت: یهم با لب ها ربدیه

 .زد یزیچشمک ر ربد،یحرف ه با

 .در کامالً مشخص بود یبله جلو-

 .عوض کردن حرف به آشپزخونه اشاره دادم یو برا دمیدندون گز ریزده لب ز شرم

 ...حتماً گرسنتونه گهیخب د-

االن زنگ »دست به کمر گفت: کرد و زونیشونه اش آو یحرفم تموم نشده بود که سامان حوله رو رو هنوز
 «ن؟یخوریم یفقط چ ارنیغذا ب زنمیم

 .چشم چرخوندم یفتگیدر اوج خودش یو با لبخند پرمدعا

 .الزم نکرده چون من غذا پختم-
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 !ی:جدسامان

 ن؟یغذا نشد یمتوجه بو یعنیوا -

 .ابروش رو خاروند یاش رو جمع کرد و گوشه  ی خنده

 .حس کردم ییزایچ هی... فکر کنم االن زهیچ-

حس  ییزایچ هیفکر کنم منم  یحق با سام»نگاه کردم که اون هم با خنده گفت: ربدیوا رفته به ه یا افهیق با
 «.کردم

 .حرص لب جمع کردم و دلخور پلک زدم پر

 !واقعاً که-

 .و صدام کرد دیبه سمت آشپز خونه رفتم که سامان باز خند یا گهیحرف د چیبدون ه و

 .میکرد ینشو شوخخب حاال ناراحت -

 :جواب دادم دمیچ یرو م زیکه م یدرحال

ً  دیاریرو ب فتونیناراحت نشدم تشر رمینخ-  .لطفا

 «ها؟ ارنیبگو زنگ بزنم غذا ب هیسکیگم اگه ر یم»و خنده گفت: یمسخرگ با

 .چپ چپ نگاهش کردم که با خنده دست هاش رو باال اورد هی

 .نشو یخب بابا شاک یلیخ-

 .گهید نیایب نیدار فیلوس تشر یلیخ-

 هیمنم »گفت: دیخند یسامان م یکه به حرف ها یقدم برداشت و در حال یبهداشت سیبه سمت سرو ربدیه
 «.به دست و صورتم بزنم پس یآب

 نیخوش رنگ عکس گرفتم. ا زیاز اون م یو با برداشتن گوش ندمیتمام چ قهیبا سل قهیرو در عرض پنج دق زیم
انداختم  زیبه م یا دارانهیگرفتم. نگاه خر یغذا و ساالد ها عکس م نیزایاز د شهیمن بود و هم یِ شگیعادت هم

به خودم غِره شده بودم، انگار  یحساب وشده بود  یخوش رنگ و عطر ی مهیگفتم. ق نیدلم به خودم آفر یو تو
. مینشست زیهر سه دور م ربدیو هکرده بودم و از اون موضوع خنده ام گرفته بود. با اومدن سامان  یکه کار شاق

 «.یبه به چه رنگ و لعاب ادینه بنظر که خوشمزه م»کرد گفت: ینگاه م زیبه م نیکه با تحس یسامان درحال

 .دهن چرخوند یتو یزبون اقیهم با اشت ربدیه

 .خوشمزه باشه یلیاوهوم فکر کنم خ-

 .حرکت دادم یذوق زده و خوشحال بود. دستم رو با ژست خاص یها حساب فیاون تعر دنیشن از

 .دیخب پس شروع کن-
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کردم.  یخوردن نگاه م یبرا اقشونی. با لذت به اون همه اشتدندیخوشون غذا کش یکه کردم برا یتعارف با
دم و چونه زده بو ریکه دست هام رو ز یبرد با نگاه کردن به من یکه قاشق رو سمت دهنش م یسامان در حال

 ینکنه م یچرا به ما نگاه زل زد یخور یتو چرا نم»اش گفت: یکردم، با لحن پر شوخ یذوق مرگ نگاهشون م
 « ...یو بشمرقاشقامون ر یخوا

قاشق شروع مرد به سرفه کردن. صورتش سرخ شده  نیبا خوردن اول ربدیحرفش تموم نشده بود که ه هنوز
 .ختیبراش آب ر وانیل یتو عیسر یلیبود و چشم هاش گرد. سامان خ

 !تو؟ یقدر قرمز شد نیچرا ا هویچت شد -

 .زد یبه من لبخند یآب خورد و با نگاه وانیاز ل یکم

 .تو گلوم دیپر یزیچ یاستخون هیفقط فکر کنم  یچیه-

 .نگاهش کردم دهیترس

 ؟یخوب-

 .ستین یزی:اوهوم گفتم که چربدیه

 .قاشق رو باز به سمت دهنش برد دیخند یکه م یدر حال سامان

 !لحظه فکر کردم مشکل از غذاست هی-

کم  هیکرد، رفتارش  یم یآروم آروم با غذا باز ربدیقاش رو وارد دهنش کرد. ه نیبهش کردم که اول یضیغ
 !گفت ینم یزیداشت اما پس چرا سامان چ یبود نکنه واقعاً غذا مشکل بیعج

شد و صورتش مچاله تر،  یلبخندش جمع تر م دیجو یم شتریا رو بغذ ینگاهم سمت سامان رفت که هرچ و
 هی یبرداشت و تو ربدیه یآب رو از جلو وانیل عینگذشت که اون هم شروع کرد به سرفه کردن و سر یلیخ

که صورتش  یحالاش در  یکردم که با اعتراض و لحن شاک ی. متعجب و جا خورده نگاهش مدیحرکت سر کش
 «!تو رو خدا یدرست کرد هیچ نیاه سوگند ا»هم جمع کرده بود گفت: یرو تو

 .نگاهش کردم جیگ

 !چرا مگه چشه؟ ؟یچ-

 .صورتم زدم یبد غذ رو با ادا هاش تو یهم جمع کرد و مزه  یهاش رو رو لب

 تلخه چرا آخه؟ میلیحد و حساب نداره عالوه بر اون خ یاز شور-

 .زدم رونیهام رو از حدقه ب چشم

 !تلخ؟-

 .تلخه یلی:آره بابا خسامان
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 .و آب دهنم رو فرو دادم دمیدندون کش ریخجالت لبم رو ز با

 .گهیفکر نکنم شور باشه د یشده باشه ول ادیکم ز هی شیاَمان مویآها فکر کنم ل-

جلوه دادن خودش غذا رو  یکه با عاد ربدیبشقاب رو به عقب هل داد و رو به ه زدیکه همچنانُ غر م یحال در
 «؟یسرفه کرد نیا یپس توهم واسه »کرد گفت: یور و اونوو م نیبشقاب ا یتو

کردم که آروم  ینگاه م ربدیبه دهن ه ونیزیآو یتو ذوقم خورده بود و سر خورده شده بودم. با لبو لوچه  یحسا
نه اتفاقاً من »رو به من گفت: یساختگ یسامان زد و در ادامه هم با لبخند یحفظ ظاهر با آرنج به پهلو یو برا

 «.هم خوبه مگه سامان جان یلیمتوجه نشدم خ یزیچ

نه داداش »گفت: زیآم هیکنا یشونه اش زد و با پوزخند و لحن یشد رو یکه از جاش بلند م یدر حال سامان
 «!من بگو جرأت ندارم متوجه بشم

 .بهش کرد یاخم و تخم ربدیه

 .یوسواس یلیتو. واال تو خ یگ یم یبرو بابا چ-

 .دمیشما هم سفارش م یواسه  ارن،یب یزیچ هیزنگ بزنم  رمیگشنمه م یلی:من که خسامان

به سمت سالن سر  یبلند یهم با صدا ربدیاتاقش شد. ه یاش راه یبرداشتن گوش یبا گفتن اون حرف برا و
 «.خورمیو منه سامان جون من که دارم غذام»کج کرد و گفت:

مشغول خوردن بود نگاه  یو عاد الیخ یکه همچنان ب یربدیو به ه دمیجو یو حرص ناخنم رو م تیانعصب با
اون  ربدیه یگفت بد بود پس چه طور یکه سامان م یبود اگه مزه اش اون قدر بیکردم. واقعاً برام عج یم

 !خوردیبود و با اون آرامش خاص غذا م لکسیهمه ر

دل  یزد و با لحن بامزه و چشمک ینگاهش به من افتاد، لبخند یلحظه ا یکردم که برا یبهش نگاه م همچنان
 «.خان بد عنق کن یول اون سام خورمیو مخودتو ناراحت نکن عشقم خودم همش»گفت: بیفر

 :دمیپرس یجد یکردم و با حالت زیر چشم

 ؟یچرا سرفه کرد-

 .تو گلوم دیگفتم که استخون پر-

 !نطوریکه ا-

 .باال پروند شونه

 .االو-

که بفهمم مشکل از غذاست  نیا یکنجکاو شده بودم و برا یحساب ربدیسامان و ه ضیرفتار ضد و نق دنید با
. مردد بودم بعد از نگاه کردن ختمیو چند قاشق هم خورشت ر دمیخودم برنج کش یبشقاب برا یکم تو هینه  ای

دهنم بردم و غذا رو مزه مزه  سمتخورد، قاشق رو  یغذا م یالیخ یو ب یسرخوش نیکه همچنان در ع ربدیبه ه
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هم جمع  یتو شتریشد و صورتم ب یتلخ و شور غذا پر رنگ تر م یمزه  دمیجو یلقمه رو م شتریب یکردم. هرچ
خوردم. حق با سامان  وانیل یاز آب تو یقلپ یعیسر یلیبشقاب رها کردم و خ یکه قاشق رو رو یشد طور یم

 !بود ربدیه بیکه برام قابل هضم نبود رفتار عج یزیچ مافتضاح شده بود ابود و واقعاً مزه اش ا

 :به اون همه متنانت و اداش لب باز کردم معترض

 !یکن یکار م یچ یتو دار-

 .آب سر تکون داد وانینفسِ ل کی دنِ یباال کرد و بعد از سر کش سر

 جان! من؟-

 !؟یخوریم یرو دار یغذا نیا یشه آخه چه طور یباورم نم-

 .تو نقشش فرو رفته بود یحساب

 شم چرا نخورم مگه چشه؟ یمتوجه نم-

که من ناراحت بشم اما  یخوایکه خوشمزه ست و نم یکن یوانمود م یدار دونمیم اریدرن یمسخره باز ربدیه-
 .حق با سامان بود یکن ینقش باز ستیالزم ن گهید

 «.گهیخب خوشمزه ست د هیچه حرف نینه بابا ا»و سرتق گفت: مصر

خودمم نتونستم بخورم. اوم...  یبدمزه ست حت یلیخ یول»خجول گفتم: یچرخوندم و با لبخند یو دهن لب
 «.شمینداره اگه بدمزه ست بگو ناراحت نم بیع

 !اِ سوگند-

ما هم غذا سفارش  یواسه  میبد شده بود بهتر به سامان بگ یلینداره که، بنظرم که خ یگفتم ناراحت یجد-
 .بده

 :دیبامزه و خنده دار پرس یکرد و نا مطمئن با حالت یشکافانه امو نگاه

 ؟یستیناراحت ن یعنی ؟یگیم یاوم جد-

 .ستمینه ن-

گوشه  یحرفش از جانب من بود و با پس زدن بشقاب آب دهنش رو همراه با لقمه  دییکه فقط منتظر تأ انگار
 ییاز آشپزخونه خارج شد و به طرف دستشو عیسر یلیباره از گلو فرو داد و با بلند شدن از جاش، خ کیلپش  ی

 .رفت

 !کردم. واقعاً از کارش مونده بودم یو پر بهت فقط نگاه م ناباور

جا به جا شد  یکه بشقاب کم دمیکوب زیم یآروم رو یمشت کردم و ضربه ا تیهام رو با حرص و عصبان دست
رو به من  ،یخداحافظ یاومد و با گفتن جمله  رونیگوشش از اتاقش ب یکرد. سامان با تلفن رو دایپ یو پرش

 « ...یخورد یشام چ فتگ د،یپرس یمامان زنگ زده بود از اوضاع خونه م»بدجنسانه گفت: یبا خنده ا



 

 
1295 

رفت  یکه سمت در سالن م یو در حال دیحرص اسمش رو صدا زدم و حرفش رو قطع کردم که باز خند پر
 «.رمیبگ نییپا رمیسفارش دادم م تزایپ»گفت:

کردم.  ینگاه م زیم یرو یدست نخورده  یکردن به غذا ها یچونه ام گذاشته بودم و با خود خور ریرو ز دستم
به سمت  ییکرد از دستشو یخشک م یکه دست هاش رو با دستمال کاغذ یدرحال ربدیبعد ه یا قهیدق

 قهیو برعکس چند دق فتأسپر  ینشست و با تکون دادن سرش با لحن و حالت یصندل یآشپزخونه اومد. باز رو
 «!یدرست کرد یچه طور نویواقعاً مزخرف بود. اصالً حالم بد شد. آخه ا»قبلش، گفت: ی

 «!هان؟ گهید یش یناراحت نم یگفت»تمام گفت: ییکردم که با پرو یو با تعجب بهش نگاه م رهیخ رهیخ

خواستم از کنارش رد بشم و  یاز جام بلند شدم، م یهم فشردم و با دلخور یحرص تر از قبل دندون رو پر
پاش  یبه سمت خودش من رو رو دنمیکه با کش یدرحال د،یو دستم رو کش دیبرداشتم که به عقب چرخ یقدم

 «.هبد مزه ست ک یخودت گفت یکنیحاال چرا قهر م»گفت: یا انهیشوند با لحن دلجو یم

 .برم خوامیم یولم کن شهیم-

 !یکن یقهر م گمیرو م بعدم که راستش یگیم ی! اولش که اونجوراز دست شما دخترا-

 .دمیکرده و دلخور لبم رو داخل دهنم کش بغ

 ؟یخب چرا همون اول نگفت-

و تو ذوقت  یناراحت شد یلیگفت خ یآخه سامان که اونجور ،یسامان کنف بش یخواستم جلو یخب نم-
 .خورد

 .نیبد یلیخ-

از  شتریب یعنیکم،  هیهم بد نشده بود فقط  یلیخ نیبب»اش گفت: ینیبه ب ینیچشمش رو بست و با چ هی
 «.نیکم شور و تلخ شده بود هم هی

رفتار  یاون همه عاد یچه طور ییخدا»حرفش و اون لحن مثالً محتاطش خنده ام گرفته بود و با خنده گفتم: از
ً  یلیخ یکرد یم  «.بد بود واقعا

 .گرفتصورتم حرکت  یپر عطوفت و قشنگش رو نگاه

 .یبود دهیزحمت کش یبگم چون کل ومدیخب دلم ن یدادم ول یتونم بگم هر لقمه اش رو به زور قورت م یآره م-

 :پر عمق بهش چشم دوختم یرو دور گردنش حلقه کردم و با نگاه قدرشناسانه و لبخند دستم

 !یخوب نقدریآخه تو چرا ا-

 ** زد یو گرم لبخند نیدلنش

 ها؟ گهید یستیقهر ن-

 ...یخب حق داشت ینه بابا چه قهر-
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 یفاصله گرفتم. صدا یپاش بلند شدم و کم یاز رو عیسر یلیاومد و با نصفه گذاشتن حرفم خ یدر م یصدا
 دنیبا د نیسالن ظاهر شدند. حس یپله ها یبعد رو یبود و لحظه ا دهیچیهم پ یتو نیسامان و حس یخنده 

 «.نوم، آشپز نمونهبه به قسم خا»پر تمسخر گفت: یمن با خنده ا

 یکردم تو یو خالظرف نمک ر یخب... خب گفتم که من اشبتاه زهیچ»اخم به سامان نگاه کردم که گفت: پر
 « ...گهیغذا آره د

 .دیخند یهمچنان م نیحس

 .بله کامالً مشخصه-

خنده اش گرفته بود. دلخور نگاهش کردم  نیحس یهم از خنده  ربدیکش اومده بود. ه نییو دهنم رو به پا لب
زهرمار کجاش خنده داشت خودتو مسخره »با تشر گفت: نیبه خودش گرفت و رو به حس یجد ی افهیکه ق
 «.کن

پر  ربدی. کو اون هیبرات که جرأت اعتراضم ندار رمیبم»گفت: یو شوخ یبهش زد و با مسخرگ یچشمک نیحس
 «!ابهت

 یکه جعبه ها یتو همِ من در حال یسگرمه ها دنیکرد که سامان هم با د یزیر یخنده  ربد،یپر تشر ه ضیغ با
 ینثار سامان کرد و با در اوردن اُور کت طوس یا ی. وحشدیدستش گرفته بود، آروم به پهلوش کوب یرو تو تزایپ

 .مبل نشست داد یرنگش به سمت سالن رفت و رو

 یماهواره رو یشام خورده بود، جلو ایکه گو نیخلوت کرده بودم. حس یشام رو جمع و کم زیم تزایخوردن پ یبرا
کرد.  یم یدر حال پخش هم خون کِ یاش بود با موز یگوش یکه سرش تو یهمون مبل لم داده بود و در حال

اون ها دو، سه  یبودند و من هم با اصرار هردو تزایاندازه مشغول خوردن پ یب ییهم با اشتها ربدیسامان و ه
 .کور کرده بود یام اشتهام رو هم تا حدود یخوردم. هرچند که اون همه تو ذوق خوردگ یا کهیت

 ،ییبا بگو و بخند و بذله گو نیطور حس نیو هم ربدیشام شده بودم، سامان و ه یشستن ظرف ها مشغول
و سامان  ربدیبار نگاهم سمت ه کی قهیبود. چند دق دهیچیسالن پ یکه تو ییو قهقهه ها دندیکش یم ونیقل

 .نشست یلب هام م یپر عمق رو یلبخند ک،یتو ج کیخوشحال بودند و باز هم مثل سابق ج یکه حساب

 یالک نیبب»سالن گفت: یاز تو یبا قهقهه زدن نیرو باز کردم که حس شبندمیکش هام رو دراوردم و پ دست
 یدیهم ظرف ساب یو، کلر ایطفل یکه بهشون نداد یو حسابشام درست  یفقط واسه خودت کار درست کرد

 «.یخودیب

 .دیخند زیر ربدیبه ه یدر ادامه با نگاه و

 !جا نشسته ها نیا بهیکمکت کنه عج یبرد یشوهر نره غولتم م نیگم ا یم-

 .دست به کمر شدم یساختگ یدر کنترل خنده ام داشتم و با اخم یسع

 .خان نیکمک حس یاومد یخب م یناراحت بود یلی! اگه خیشد تیمن اذ ینکنه تو به جا هیچ-
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در  زنهیم ادیمنگل کن حرف مفت ز نیول ا»پس گردنش زد و رو به من گفت: یبا ضربِ دست محکم ربدیه
 «.که یانیجر

اش و غنچه کردن  یشگیرو با ژست خاص و هم ونیکه دود قل یجواب نذاشت و در حال یرو ب ربدیه حرکت
باور  یجون سام»گفت: دیخند یزد و با خنده رو به سامان که م ربدیه یبه پا یداد لگد یم رونیلب هاش ب

 یو بشقاب م سهکا کیتو ج کیواستاده بود و با عشقش ج نکیوگرنه االن کنار س شهیروش نم نیکن ا
 «.دیساب

خودش  یکه هست ظرفا تمیسوئ ربدیه»از دستش گفت: ونیقل یزد و بعد از اون با گرفتن ن یقهقهه ا سامان
 «!ها یگیم ییزایچ هی میبشور میتو بر ایمن  مونهیشوره اون وقت االن بشوره! بچه پرو م ینمنفره  هیکه 

 یبا کاناپه  دیبا یوا نده صبح که رفت سر خونه زندگ کنه،یفرق م نیا یاورده ول ری:بله اونکه خر مفت گنیحس
 !شده؟ لیاز االن چقدر زن ذل یتا رختخواب گرم و نرمش. اصالً دقت کرد رهیخونه اش اُخت بگ

متأثر سر  یهم با خنده ا ربدیاوردم. ه یم رونیب نتیکاب یرو از تو وهیم یو بشقاب ها دمیخند یم بهشون
 .تکون داد

 .احمق یپسره  گهیببند د-

 !مگه گمی:دروغ منیحس

 «.یکرد بگه غذا بد مزه ست طفل یجرأت نم یکه تو حت یآره بابا، آخه نبود»و گفت: دیهم خند سامان

 !یذره ذوقشم کور کرد هیهمون  یزد یمثل تو خوبه که اون جور هیتو سامان! چ یهست ی:عجب آدمربدیه

 ً باعث خنده اون دوتا شده بود. خودمم خنده ام گرفته بود  شتریخواست ازم دفاع کنه و با اون حرفش ب یم مثال
ها رو همراه با بشقاب  وهیرفتم. م رونیاز آشپزخونه ب دمیچ یسبد م یشسته شده رو تو یها وهیکه م یو در حال

 .نشستم ربدیاون ور تر از ه یمبل کم یگذاشتم و رو زیم یها رو

 میکرد. ن یم یکرد و سامان هم از خدا خواسته باهاش همکار یم یشام شوخ یهمچنان با ماجرا نیحس
و  رهیکرد طرف من رو بگ یم یهم سع ربدیو سامان گذشت، ه نیمن و حس یرو به کل کل و رو کم کن یساعت
 .داد یبودن رو بهش نسبت م لیانداخت و لفظ زن ذل یم کهیاش ت یمدام به اون حق به جانب دار نیحس

 .ییجمع گرم و صمم کیکنار هم بهمون خوش گذشته بود؛ باز هم مثل قبل  یبود و حساب یخوب شب

رو به  نیاوردنش از جام بلند شدم حس یکه برا نیون درست کرده بودم و همپخت و پز شام، پاکر نیعصر ب از
 «کیدرجه  ن،یعال نمیتوپ اوردم که بب لمیچندتا ف یسام یراست»گفت: طنتیپر ش یسامان با چشمک

به حرف هاش گوش  شنهادش،یبودم و خوشحال از پ ستادهیکرده بودم و همون جور ا دنید لمیهوس ف یحساب
 .داد هیدست هاش رو پشت کله اش چفت کرد و به مبل تک ربدیکردم. ه یم

 اون وقت؟ یلمیف یچ-

 «!گفته بودما یزیچ هیبابا االن  یا»مرموز رو بهش گفت: یبه من کرد و با خنده ا ینگاه ربد،یاون سؤالِ ه با
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 :خنده دار ادامه داد ییو اداها یبا لودگ و

 .و سانسور شده یکامالً هم شرع ،یو فرهنگ یاجتماع یبا مضمون ها ییها لمیف یعنی-

 !ینمک یلی:خربدیه

 .اومد تو ذهنم یا گهید زیچ هیلحظه  هی یکه تو گفت یجور نی:واال انیحس

 .دیخند زیر سامان

 .داش من یتو منحرف-

 !خان یاز اون جهت سام نیغمبری:آخه شما بچه پنیحس

 بگ؟ نوویهست حاال ا ی:خب چسامان

عرضم به خدمتتون »نشست و با قفل کردن دست هاش دور مچ پا و همون ادا و اطفار، گفت:مبل چهار زانو  یرو
 «.یجون سام گایاش هم ترسناک در حد بوندسل دونهیتوپ و  ییکایآمر لمیکه... آها دوتا ف

 .هم چفت کردم ینشستم دست هام رو تو یمبل م یکه باز رو یزده از اون حرفش درحال ذوق

 لمیف دنیموقع د میتون یهم پاکُرن درست کردم، م یخوبه تازه کل یلیترسناکم خ لمیچه خوب من عاشق ف-
 .میبخور

 .نگاهم کرد متعجب

 !ینیبب یخوایمگه توهم م-

 ه؟یخب آره مگه چ-

 :دیتمسخر خند با

 .قسم خانم حوصله عر زدن ندارم واال شهینم هیواسه بچه ها توص لمایف نینه ا-

 .براش کج کردم یگرفتم و لب و دهن یا افهیق

 .مسخره شیه-

و اصالً  نییکایاون دوتا که اِمر گمیم یجد»گفت: ربدیبه سامان و ه یابرو هاش انداخت و بعد از نگاه نیب یتاب
بنفش تو رو ندارم قسم  یغایاز اندازه ترسناکه، گفتم که حوصله ج شیهم که ب یکیاون  خورهیبه درد تو نم

 «.بانو

 :ادامه داد ربدیرو به ه و

کنه. باور  داریبود مادرجونم ب کیو واغ کرد که نزد غیقدر ج نیا ینصف شب نمیبب لمیباغ ف میبار رفت هیواال قبالً -
 .کرد یسرم درد م غاشیکن تا دو روز از دست ج
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 «!گهیآره راست م»با خنده گفت: ربدیام رو حواله اش کردم که ه یشاک نگاه

 :جواب دادم تخس

داره اصالً  یبتوچه ربط نمیبب خوامیکم... اِ خب م هی یعنیخب... خب اون موقع...  یعنی گه،یدروغ م رمینخ-
 .خان نیحس

 .گذاشت زیم یپاش برداشت و رو یاش رو از رو وهیبشقاب م سامان

 .یبخواب یبهتره بر گهیتو د نه،یسوگند حق با حس-

 :دمیهام رو گله مند برچ لب

 آخه؟ هیخب مگه چ نمیبب لمیف خوامیمنم م یول-

 .مارو یکرد وونهیواقعاً د یقبل یسر گهید گهی:راست مسامان

 «.نمیاتاق من بب میریم»گفت: نیشد رو به حس یکه از جاش بلند م یدر حال و

 امیمنم ب نیبزار»هم از جاش بلند شد که ملتمس رو به هر دوشون گفتم: ربدیگرفت. ه شیراه اتاقش رو پ و
 «.خب

آره سوگند جان شما برو »حرف سامان گفت: دییتکوند و در تأ لیتخمه و آج یلباسش رو از آشغال ها ربدیه
 «.یکار کرد یامروز کل یبخواب. خسته هم شد

 .چشم نگاهش کردم یمبل بلند شدم و دلخور از گوشه  یرو از

 !یکنیگوش م نایا یبه حرفا یواقعاً که توهم دار-

کن  نیول ا ربدیه»گفت: ربدیه یبه عقب برداشت و با زدن به شونه  یقدم نیبگه حس یزیکه چ نیاز ا قبل
 «.مارو خام کرد اشیحرفاش و مظلوم باز نیبا هم میاون سر ا،یرو نخور وقت گولش هی

 .کج کرد یکرد با لحن مسخراه اش هر دو دستش رو به سمت یتک خنده ا و

 .چراغ. حاال از من گفتن بود یسو نیبه هم-

مون قرار گرفت و با گرفتن بازوم مانع شد.  نیب ربدیبرداشتم ه زیکه به سمتش خ نیم و همنگاهش کرد یعصب
هم متعحب  ربدیکردم که ه یبرد. پرحرص نگاهش م یلذت م یو از حرص خوردن من حساب دیخند یم نیحس

 .کرد یو ناباور من رو نگاه م

 !؟یکن یکار م یسوگند چ-

 .پسره پرو ادیدونه بزنم تو سرش که عقلش سرجاش ب هیخوام  یم-

 .کرد یا خنده

ً  ادیعقلش سرجاش نم یجور نیآدم ا نیکه ا یدونیاما م-  !چون نداره واقعا
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 .دوست دارم یلیترسناک خ لمیبعدشم من ف ادیآخه خوابم نم گهید امیخب بزار منم ب-

کارتون  هیبعد  یدفعه  دمیقول م»ام، باز گفت:حرص دارار بر  ییرفت با ادا یکه سمت اتاق م یدر حال نیحس
 «.غصه شو نخور ارمیتو ب یتوپم واسه 

 ینثارش کرد و باالخره رفت. عصب یراهیبد و ب ربدیکه ه دمیام کشقفل شده یدندون ها یال یغیحرص ج با
 یدستش گرفت و با خم شدن تو یبه اطراف کرد و دوتا دستم رو تو یداشت آرومم کنه. نگاه یبودم و سع

 «.و خوابت نبره یبترس دیشا گمیدورت بگردم واسه خودت م»گر گفت: حیو توج میمال یصورتم با لحن

 !ترسم یمن نم-

 .کم خودم رو لوس کردم و لب هام رو غنچه هی و

 .ترسمینم یزیتو از چ شیپ یعنی-

خب پس اول برو  یلیخ»و کالفه شده گفت: یزد و با فوت کردن نفسش که معلوم بود از دستم عاص یلبخند
 «.ایرو عوض کن بعد ب لباست

 .دمیپر نییزده باال و پا ذوق

 .ازت یآخ جون مرس-

 .لباسم رو نگاه کردم یلحظه ا یبرا و

 فقط مگه لباسم چشه؟-

 :براندازم کرد و سر تکون داد یکم

 .راحت تر بپوش زیچ هیگم  یم یعنی ادیراحت نم یلی... خب بنظرم خزهیچ-

 .دمیپر نییو باز مثل بچه ها باال و پا دمیلبم کش یذوق دندون رو با

 .گردم یباشه االن برم-

ام عوض کردم و باز  یو عروسک یاون لباسم رو با لباس خواب صورت یبه اتاقم رفتم و هول هولک عیسر یلیخ و
 .به سالن برگشتم

 نتی. ظرف پارکن رو از داخل کابزدندیصدا م لمیف یتماشا یرو برا ربدیاتاق ه یمدام از تو ن،یو حس سامان
 «.منتظرن میخب بر»در اتاق منتظرم بود گفتم: یبرداشتم و با رفتن به سمتش که جلو

 .کرد یکرد خنده ا یکه سرتاپام رو نگاه م یدرحال

 !هیلباس صورت نیسوگند باز ا-

 .دهنم انداختم یپاکرن تو یا دونه

 .گهیراحت بپوشم، بعدشم نه کوتاه نه تنگ خوبه د زیچ هی یاحتم خودت گفتر  نایخب تو ا-
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در  ی رهیدستگ یکه دستش رو رو یصورتم در حال یو با جلو اوردن تنه اش و خم شدن تو دیخند یم همچنان
 .گونه ام زد یرو یکیکوچ یگذاشته بود و محکم نگه اش داشته بود، بوسه 

 .یکنیم وونهیرسماً منو با کارات د-

 .و چشم چرخوندم دمیخند یمندانه و با عشوه ا تیرضا

 .ادیکه از دستم برم هینداره کار یقابل-

. چراغ رو خاموش کرده بودند و مشغول میداخل رفتن فشار داد. وارد اتاق شد یدر رو برا ی رهیو دستگ دیخند باز
نشسته بود و به  نیزم یهم رو نیحس نفره اش لم داده بود و کیمبل چرم و  یبودند. سامان رو لمیف یتماشا

 «!اِ تو کجا؟»گفت: لمیفمن چشم گرد کرد و با استپ کردن  دنیزده بود که با د هیمبل تک

 :معترض ادامه داد ربدیرو به ه و

 !نه یگیم یلیزن زل گمیم ؟یکجا اورد نویا-

 .انگشتش رو باال برد زیآم دیتهد

 .با تو دونمیجمله رو تکرار کن تا اون وقت من م نیا گهیبار د هی نیحس-

. سوگند تو هم ماینیب یم لمیف میدار گهید دینیخب بش یلیخ»مبل جا به جا شد و معترض گفت: یرو سامان
 «.ها یسرو صدا نکن ادیز

 .کن گاهیکوفتمون نکرد حاال ن لموی:اگه فنیحس

 .دست به کمر زدم یحاضر جواب با

 ...ستین ینجوریا رمینخ-

و سامان نشست و من رو  نیاون ور تر از حس یحرفم نصفه موند و خواست ساکت باشم. کم ربدیاشاره ه با
 لمیف دنیباز گوش زد کرد و خواست که موقع د نینرم و بزرگ نشوند. حس یبالشتک ها یهم کنار خودش رو

لبم  یانگشتش رو گذاشتنبا  ربدیبگم ه یزیباز چ نکهیدراوردم و قبل از ا ینکنم که براش شکلک غیج غیج
 یسمت صفحه  یهمگ یکرد و نگاه ها یرو پل لمیگفت و مانع حرف زدنم شد. با درخواست سامان ف یشیه

 .دیچرخ ونیزیتلو

زدم با چشم  یبودم و چنگ م دهیرو محکم چسب ربدیکه لباس ه یو درحال زدیقلبم تند تند م جانیترس و ه از
اعتراض  یکه صدا دمیکش یم یکوتاه غیبار هم ج کی قهیشده بودم. چند دق رهیخ ونیزیبه تلو دهیترس ییها

که با  یرون ببره اما با اصرار و قولیخواستند که من رو از اتاق ب یم ربدیرفت و از ه یباال م نیسامان و حس
 .شدند یساکت م یدادم همگ یاون ترس، م یلحن و بدن لرزونم از ادامه 

 یبلندتر غیدوباره سراسر ترسناک، ج یصحنه ا دنی. با دربدیخوده ه یشده بودند حت یاز دستم عاص یحساب
. اصالً متوجه کارم دیو سامان سمتم چرخ نیحس یشاک ینگاه ها یلحظه ا یکه برا دمیپر ربدیبغل ه یزدم و تو
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پر استرس  یبا لبخند ربدیو ه دمیکش کنارکه از خجالت گونه هام گل انداخته بود خودم رو  ینبودم و آروم درحال
 .دعوت کرد لمیف یادامه  دنیو خجول بچه ها رو به د

چشم دوختم.  ونیزیتلو یچپوندم باز به صفحه  یدهنم م یکه تند تند پارکن ها رو تو یاسترس و درحال با
 یشونیپ یکه رو یلپم قورت دادم و عرق یگوشه  یلرزون آب دهنم رو همراه با پارکن ها یمنقلب و با چونه ا

 نیاعتراض حس یشد و صدا اموشخ ونیزویباره صفحه تلو کیرو به رو بودم که  ریام نشسته بود. محو تصو
 .باال رفت

 !خاموش کرد نویا یکدوم گاو-

 دیاز جاش بلند شد و با رفتن به سمت کل ربدیکردم که ه یو اطراف رو وحشت زده نگاه م دمیلرز یخودم م به
 .رو به من اشاره داد ن،یمغضوبش به حسبرق، روشنش کرد و با نگاه 

 !وحالش ر ینیب یداداش من، مگه نم ییگاو تو-

مبل کرد و با جا به جا شدنش  یرو یزده و پر بهت پرش رتیکه سامان ح دینگاها به سمت من چرخ و
 «!یکنیم هیگر یتو دار یسوگند خوب»گفت:

اشک هام رو از دست داده  اریکردم، به خاطر اون ترس و اضطراب اخت یو مبهوت فقط بهشون نگاشون م مات
 یصدا و آرومم رو یب یاشک ها زشیشده بودم که خودمم متوجه ر ونیزیویتلو یصفحه  خیبودم و اون قدر م

 .بودم دههم با اون پرسش سامان تعجب کر  یاندازه پر حررارتم نشده بودم و کم یصورت ب

 .تاب داد یچشم یشاک نیحس

 .خشکش زده نیاما مگه تو کَتتون رفت بب نهیگفتم که نب-

بغلم گرفته  یپاکرن رو که سفت تو یکه کاسه  یبغلم در حال ریبه سمتم اومد با گرفتن ز ربدیبعد ه یا لحظه
 «.اتاقت بسه میپاشو بر زم،یسوگند پاشو عز»گرفت گفت: یبودم، از دستم م

 :جواب دادم دهیبر دهیدور و ورم شده باشم بر یکه انگار تازه متوجه  یاومدم و طور رونیاون حالت مسخ ب از

 .ستین یزیم... من خوبم چ-

 .پر اخم نگاهم کرد سامان

 !یکامالً مشخصه که خوب-

 .:بلند شو سوگندربدیه

 .گهید نمیرو هم بب شیبق ستین یزی... گفتم چزهیچ-

 .کاسه چرخوند یامان چشم توتر از س یو شاک دیهم کش یابروهاش رو تو ربدیبار ه نیا

 !یشد پاشو گفتم. رنگ به رو ندار نیآخرشم ا یهمه اصرا کرد نیا نیبب یکن یم میعصبان یسوگند دار-

 .شده بود یباز شاک نیحس
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 .دیپر جانشیهمه ه میدید یچ میدیاصالً نفهم رونیزنتو وردار ببر ب نیجون من ا ربد،یتو روحت ه-

هم قالب کرده بودم و  ی. دست هام رو تومیاومد رونیاز جام بلندشدم و همراه هم از اتاق ب ربدیاصرار ه به
 :دیصورتم، پرس یتو یقیگذروندم که با نگاه دق یخونه رو از نظر م کیتار یمضطرب فضا

 فدات شم؟ یخوب-

 .بخوابم رمیمنم م نیبب ولمتی. تو برو فخوامیمعذرت م شدیچ دمیآ... آره ببخش نفهم-

**. 

 .ری. برو دورت بگردم شبت بخیترس ی. گفتم مگهیگفتم د نیهم ینداره منم واسه  یبیع-

 .ریاوهوم شب توهم بخ-

تندم به طرف اتاقم رفتم و محکم در رو پشت سرم بستم.  یو با قدم ها عیسر یلیکه به اتاق برگشت خ نیهم
مرتعشم  یو پلک ها دمیسرم کش یپتو رو روتختم  یو با رفتن تو دمیترس یاز نگاه کردن به اطراف هم م یحت

 .هم گذاشتم یرو محکم رو

پر  یشده بود. نفس ها سیسرد خ یو صورتم از عرق زدی. قلبم تند تند مدمیبلند از خواب پر یغیج دنیکش با
دستم رو سمت چراغ خواب  یو با دستپاچگ عیسر یلیشدند. خ یام خارج م نهیتالطمم پشت هم با پرش س

اتاق اومد. نگران و با  اخلد مهیسراس ربدینگذشت که در باز شد ه یا قهیکنار تخت بردم و روشنش کردم. دق
 :دیدست هاش پرس یوحشت به سمتم اومد و با قاب گرفتن صورتم تو

 !شدهیسوگند چ-

 یلیاون حالم خ دنیم. با دداشت یو حس خفگ زدمیوحشتناکم نفس نفس م یهم از ترس و کابوس ها هنوز
نفس بکش قربونت »کرد گفت: یکه نگران نگاهم م یو درحال رهنمیپ یشروع کرد به باز کردن دکمه ها عیسر
 «.برم

 :دیبغلش انداختم که با نوازش پشتم باز پرس یو خودم رو تو دمیکش یقیبلند و عم نفس

 ؟یدید یشده ها، خواب بد یچ-

از »دستم فشردم و ملتمس گفتم: یشونه هاش رو محکم تو ده،یکه هنوز هم مضطرب بودم و ترس یدرحال
ً  نینرو خب هم شمیپ  «.جا بمون لطفا

 .و عرق صورتم رو گرفت دیگونه هام کش یرو یصورتم جمع کرد و دست یرو از تو موهام

 .رمیفدات شم، نم رمینم-

که  یاون حالت در حال یما تو دنیبود و با د ستادهیچوب در اچهار یهمون موقع بود که سامان هم اومد. تو و
. البد نهیگفتم که نب»هم فشردن لب هاش گفت:  یکج کرد و با رو یمعذب شده بود سر به طرف یحساب

 «.دهیکابوس د
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 .موهاش برد یخاروندن سرش تو یدر ادامه دستش رو برا و

 .اومده غیج یگفت از اتاق تو، صدا نیبودم رفتم اتاق حس ییمن دستشو-

 .دیخودش رو عقب کش عیرنگ به رنگ شده سر یبا صورت ربدیه

 .دهیآره به گمونم خواب بد د-

 .ارمیبراش آب ب رمیم زهی:چسامان

باز  قهینازک و  یرو که دکمه هاش باز بودند و فقط تاب رهنمیعقب گرد کرد. پ رونیبا همون حالت به سمت ب و
و آرومش موهام رو نوازش  فیبا لحن لط ربدیهم قرار دادم. هنوز هم اضطراب داشتم که ه یرو به تن داشتم،

 :دیکرد و پرس

 بود؟ یخواب بد یلیخ-

 .کردم نییترس سر باال و پا با

 .یلیخ دمیترس یلیخ یبود ول یچ دونمینم یحت ،یلیخ-

 .شده ری. ذهنت درگنیگفتم نب یدیکه د هیلمیهمش به خاطر ف-

اما بازم  یترسیگفتم م»خوردم که گفت: وانیل یکم از آب تو هیآب برگشت.  وانیبعد سامان با ل ی قهیدق چند
 «.یلج کرد

 .گرفتم نییسرم رو پا شرمنده

 .کردم داریشمارم ب خوامیمعذرت م-

 ...میدید یرو م گهید یلمایف میداشت میبود دهینخواب-

شالم  عیسر یلیاومد و خ یاتاق م یبلند شد، انگار که اون هم تو نیحس یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز
بد  نیحس نیبگ یحاال ه ایب»چهار چوب کنار سامان قرار گرفت و با خنده گفت: یرو برداشتم و سرم کردم. تو

 «.نیرو بب اش افهی. تو رو خدا قگهیم

 :دیشد و پرس یبهش رفت که جد یچشم غره ا ربدیه

 ؟یخوب-

 .اوهوم-

 گه؟ید یبهتره. االن خوب ینجوریو روشن بزار اچراغ ر یبخواب ی:خواستنساما

 .ستین یزیچ دیآره خوبم ... شماها بر-



 

 
1305 

 یخوردم و سرم رو رو وانیل یاز آب تو یرفتند. کم رونیاز حالم مطمئن شدند از اتاق ب یو سامان وقت نیحس
 ی. سرم رو رو دیتخت دراز کش یو با انداختن پتو روم، کنارم رو دیخودش رو باال تر کش ربدیبالشت گذاشتم. ه

 «ارم؟یبرات آب ب گهیکم د هی یخوایم»گفت: دنمیبغل کش یبازوش گذاشت و با تو

 .بغلش جمع کردم یتو شتریرو ب خودم

 که ها؟ یرینه فقط نرو. نم-

 .جا کنارتم تو بخواب نیهم رمیدلم نم زینه عز-

 .دستم گرفتم یرو تو دستش

 نرو باشه؟ دمیپس تا نخواب-

 .موهام زد یمحکم رو یا بوسه

 .بخواب عشقم، بخواب-

کم رنگ و  یکرده بودم و با حلقه کردن دستم دور گردنش چشم هام رو با لبخند دایپ تیحس امن یحساب
 .نوازش موهام، بستم

**** 

و به  دمیبا دست مال یم رو کمهمچنان پر خواب یاومدم. چشم ها نییبه خودم از تخت پا یاز کش و قوس بعد
پنج. لباسم رو عوض کردم و بعد از  ینه بود و بزرگ هم رو یرو کیکوچ ینگاه کردم. عقربه  زیم یساعت رو

هنوز خواب بودند.  هینکه سامان و بقیرفتم. مثل ا رونیسرم، از اتاق ب یشونه زدن موهام و سفت کردنشون باال
و حاضر کردن صبحونه به  یگذاشتن چا یو خشک کردن صورتم برا یتبهداش سیاومدن از سرو رونیبعد از ب

 یداخل اومد. لبخند یبا سالم ربدیصبحونه بودم که ه زیم دنیرو دم کردم و مشغول چ ییآشپزخونه رفتم. چا
 .جوابش رو دادم ییزدم و با خوش رو

 .ریسالم صبحت بخ-

 :دیپرس ستیب یدستش م یکه ساعتش رو رو یحال در

 ز؟یخانم سحر خ یشد داریب یک-

 !ن؟یدیساعت خواب نیشما ها تا ا بهی! ساعت نه جناب. عجزیسحر خ-

 .رو باال زد سشیخ یموها

 یلیو خ دیزودتر خواب شبیماست، د یتر از همه  یزیباز سحرخ نیالبته حس میدیوقت خواب رید شبیآخه د-
 .زود هم پاشده رفته

 .کرد یخنده ا و

 !کرد یم یرو، رو خودش خال ادکلن سامان یچه قرار داشت که اون جور یکله سحر ستیمعلوم ن شعوریب-
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 .باال پروندم یو شونه ا دمیاون حرفش من هم خند با

 .زمیبر ییتا برات چا نیبش ایکامروا باشه. خب ب-

 .و نشست دیرو کنار کش یصندل

 «هان؟ یخوب نمیبب»که نشستم گفت: نیگذاشتم. هم زیم یو جلوش رو ختمیر یچا وانیل یتو براش

 .هم فشردم یباال انداختم و لب رو ییو اتفاقاتش افتاده بودم، ابرو شبید ادی تازه

 کردم نه؟ تتیاذ شبید یلیاوم... خ-

 :زد یبه سمتم، لبخند مرموز دنیحلقه کرد و با چرخ وانیرو دور ل دستش

 .نه-

 .کردم زی. چشم ردیخند یم انهیبود و موز بیعج نگاهش

 پس؟ یکن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ-

 «خند؟ یم یاِ خب به چ»خنده بهم زل زده بود که معترض گفتم: با

 :گفت یکرد و و با پلک زدن خمار یقشنگ ی خنده

 « ...افتم و یم شبید ادیهمش  آخه»

 :دمیحرفش پر یتو

 !یخند یبودم م دهیچون ترس-

 .نه-

 !گفتم اینکنه تو خواب حرف زدم ها چ نمی! بب؟یخند یم یپس به چ-

تو خواب  یداشت شبیآخه د»گفت: یزیو با چشمک ر دیلبش کش یداد، دندونش رو رو هیاش تک یصندل به
 «!یخوردیو ممثل بچه ها انگشت شستت ر

 ینیلحظه چشم هام رو با خجالت بستم که چ هیبودم.  دهیهم خجالت کش یحرفش جا خورده بودم و حساب از
اون  یبود. دلم حساب یبامزه ا ریتصو یلیخ یعنی یبانمک شده بود یلیخ»اش انداخت و گفت: یشونیپ نیب

 «.اون حالت بچگونه ات ضعف رفته بود یلحظه و برا

 ربدیه»لبم گفتم: دنیصورتم گرفتم و با گز یشدم و هر دو دستم رو جلو یسرخ م شتریگفت ب یم شتریب یهرچ
 «.گهینگو د

 .نگاه پر شرمم شده بود خیو عاشقش م فتهیتر اورد. نگاه ش کید و سرش رو نزدهام رو کنار ز  دست

 .یشدم. درست مثل بچه ها شده بود ینم ریاون حالت س یاز نگاه کردن بهت تو-
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 .کشم خب یبه خدا خجالت م گهینگو د-

کرد  یسع یلیخب مامانم خ»پا و اون پا کردن، گفتم: نیا یو با کم دمیکرد که لبم رو داخل دهنم کش یا خنده
 هیمن  یخب برا یهم روش مثالً کار ساز روم امتحان کرد ول یو کل فتهیرو ترک کنم و از سرم ب عادت نیکه ا

 دهیند ی... جز تو هم تا حاال کسزهیچ اخواستهکنم اونم ن یکارو م نیوقتا ا ینفر کارساز نبودن البته فقط بعض
 «.کنم یکارو نم نیا گهید کنهیانمم فکر ممام یحت

 .دیبه ستوه اومده از اون خجالت بچگانه ام، گونه ام رو بوس یخنده ا با

 .خوشانسم یلیپس خ-

 .آبروم رفت ،یچه خوشانس-

 .دیاش کش یشونیپ یرو یو دست دیخند باز

تفاوت  نیرو داشتم اما با ا عادت نیا یخوشم اومد و دوست داشتم تازه خود من تا نه سالگ یلینبابا من که خ-
 .کارو انجام ندادم نیا گهیمامانم جواب داد و د یکه روشا

باهات حرف  گهید یکن تمیاذ یها. اگه بخوا ینگ ی... به کسزهیچ»گفتم: یچرخوندم و بعد از مکث یو دهن لب
 «.ربدخانیه زنمینم

 .زد یا قهقهه

 !ایزنیم ییحرفا هیبگم  یآخه چ-

 ...خب-

 یکم هیو  دیچرخ زیرو به م عیسر ربدیسامان بود و ه نکهیدر حرفم رو فرو دادم، مثل ا یشدن صدا دهیکوب با
کرد صبح  یدوشش جا به جا م یکه حوله رو رو یسامان هم اومد و درحال قهیازم فاصله گرفت. بعد از چند دق

 .دینون مال ینرم و آروم رو رو ریو نشستم. پن ختمیر ییاون هم چا ینشست. برا زیگفت و پشت م ریبخ

 تو؟ یخوب-

 .خوام یعذر م شبیآره، بابت د-

 .به روم زد یپر برق و خوش رنگش لبخند یباال کرد و با چشم ها سر

 .من زیعز یخودت گفتم وگرنه چه عذر خواه یمنم برا-

 :دیدستش زد و پرس یتو یبه لقمه  یگاز و

 کو؟ نیحس یراست-

مجبور شد  نیداشتن واسه هم یمه اریآقا قرار بس»اش خورد و با تمسخر و خنده گفت: ییاز چا یقلپ ربدیه
 «.رونیبزنه ب یسحر یکله 
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 .که سامان با تأسف سر تکون داد میدیهر دو خند ربدیحرف ه با

 .پامو لگد کرد پس بگو عجله داشته یچند بار دمیالبته د نطوریآهان که ا-

 .گرفت و رفت یبا ادکلن جنابعال یدوش حساب هید کرد بعدشم که منو لگ یده بارم پا شعوری:بربدیه

 میدور هم باش دهینرفته بگم، امشب باغ برنامه چ ادمیتا  یراست»اش گفت: ییچا دنیدر ادامه با سر کش و
 «!. شامم قراره بهمون کباب بده دست و دلباز خانمینکن ریهمه هستن گفت د

 .مادرجون تنگ شده یواسه  یلیتازه دلم خ یچه فکر خوب-

 .خوبه موافقم یلی:منم. آره خسامان

 دنبالش؟ امیب ای نیایسامان با سوگند م نمیکم کار دارم بب هی:من تا عصر ربدیه

 .دنبالش ایکارم طول بکشه خودت ب دی:من شاسامان

 .لپش بود از جاش بلند شد یکه گوشه  یلقمه ا یاش رو ییچا دنیبا سرکش و

 ؟یایتوهم م ربدیه نمیمن برم حاضر شم، بب-

 .هم از جاش بلند شد ربدیه

 .کیبرم بوت دیآره منم با-

 یگوش یشدم. با لرزش و صدا زیرفتند و من هم مشغول جمع کردن م رونیآماده شدن از آشپزخونه ب یبرا و
شد باز هم  یزدم؛ باورم نم یکج کردم. پلک تند یو سرم رو سمت گوش دمیدست از کار کش زیم یرو ربدیه

 !همون دختره بود، باران

. شهیم یدونستم که باز هم از دسم عصبان یاش رو نداشتم و م یدفعه جرأت دست زدن به گوش نیا اما
که موهاش رو  یدرحال ربدیبعد ه یا هیکردم، ثان یخود نگاه م یکه هنوز هم زنگ م زیم یرو یبه گوش یعصب

 .زد وارد آشپز خونه شد و به طرفم اومد یروغنِ کف دستش باال م دنیبا ما مال

 منه؟ هیگوش نمیبب-

 :جواب دادم یتوهم ی افهیق با

 .آره-

رو از  یکردن چشم هاش گوش زیکرد و با ر زیدست هاش رو تم زیم یرو یاز جعبه  یدستمال دنیکش رونیب با
زده،  رونیان از حدقه بهمچن ییگوشش گذاشت. مات و مبهوت و با چشم ها یبرداشت و بالفاصله رو زیم یرو

اون  دنیشن یتر شدم و برا کیکردم. نزد یحرکاتش داشت، نگاه م نیرو که ح یو آرامش یالیخ یاون همه ب
 .و جواب داد دیصفحه کش یرو یمکالمه سر تا پا گوش شدم. انگشتش رو با خونسرد

کم صبر کن بهش  هینگفت. باشه  یزیچ ن؟یری. اِ نبابا؟! امروز مریممنون صبح توهم بخ یالو... بله؟ سالم خوب-
 .خب باشه سالم برسون، قربانت یلیصبر کن. خ قهی. چشم، فقط چند دقیمراحم هیچه حرف نینه ا گمیم



 

 
1309 

-.... 

ً  یدار اریباشه منتظر بمون، نه بابا اخت-  .فعال

پر حرص  و یهم عصب یبره که با فشردن دندون هام رو رونیخواست از آشپزخونه ب یرو قطع کرد و م تلفن
 :لب زدم

 !یچ یعنی-

 .شونه باال انداخت یالیخ ینشده با ب یزیکه انگار چ یطور

 ؟یچ یعنی یجانم چ-

 .باال پروندم ییابرو ینگاهش کردم و عصب یچپ چپ

 اصالً هان؟ نیگفت یدختره چرا باز به تو زنگ زده چ نی! ایدونست یم یدار فیراحت تشر یلیخ-

 .خنده دست هاش رو به کمر زد با

 !نیبب افشویق-

 .براش کج کردم و سر تکون دادم یو دهن لب

 ه؟یدختره ک نیا یگ یتو چرا نم نمیهههه بامزه، بب-

 .صورتش تکون دادم یجلو زیآم دیبا قدم برداشتن به سمتش، انگشت اشاره ام رو تهد و

نباشم، حاال هم  یموضوع نیهمچ ریگیکه پ ستیمعنا ن نیبه ا نیا یدرسته بهت اعتماد دارم ول ربدیه نیبب-
 !یکن یو برخورد م یزنیحرف م یمیقدر باهاش صم نیکه ا هیبگو ک

 تیکرد که با در رفتن از کوره و با عصبان یلج دارارش نگاهم م یزدم و اون فقط با خنده ها یحرف م یعصب من
 .پا بلند شدم یپاشنه  یهم مشت کردم و رو یدست هام رو تو

 ه؟یدختره ک نینخند بگو ا ینجوریا-

 یزیچ هی دیاما فقط قبلش با گمیبابا آروم م یلیخ»دستش رو مقابلم گرفت و با جمع کردن خنده اش گفت: دو
 «رو به سامان بگم بعد، خب؟

 .یبگ دیاالن با نیهم رمینخ-

 !تو یکن یاوف سوگند چرا لج م-

 .یدر بر رشیاز ز یتون یدفعه نم نی! گفته باشم ایچونیپ یم ینکنه دار هیچ یچه لج-

 .چهارچوب قرار گرفت. متعجب نگاهمون کرد یکه سامان هم اومد تو میکرد یبا هم بحث م یطور همون

 ن؟یکن یدعوا م نیشما دوتا چتونه! دار-
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 یکم شلوغ باز هیفقط سوگند  یینه بابا چه دعوا»بهم کرد و رو به سامان گفت: یضیچشم غ یاز گوشه  ربدیه
 «خاموشه؟ تیتو چرا گوش یراست نمیدر اورده. بب

 یکیو زده بود شارژ، اون خودش یگوش نیخواستم شارژ کنم که حس شبی:شارژش تموم شده بود دسامان
 ؟یدیاصالً چرا پرس نمیکنم. بب یبا پاور بانک شارژ م نیتو ماش رمیهم که دست تو بود، حاال م

 .ستادمیبه کمر مقابلش ا و دست یشاک دم،یجواب سامان رو بده تو حرفش پر نکهیقبل از ا و

 ه؟یبگو اون دختره ک چونیحرفا کن نپ نیخان ول ا ربدیه-

 .دیکش یپوف کالفه

 .قهیدو دق ریزبون به دهن بگ یکرد وونمیاوف سوگند به خدا د-

 :دیپر تعجب از حرفم پرس سامان

 د؟یزن یحرف م یکدوم دختر! راجع به ک-

 .و پر حرص لبخند زدم یعصب

 .دونهیخودش بهتر م-

خب باران زنگ »ابروش گفت: یو خاروندن گوشه  یشده که اون هم با تعلل دهیپرسشگرانه سمت کش نگاهش
 «.زد

 «گفت؟ یاِ چ»هم جاخورده نگاهش کرد و گفت: سامان

 یشده بودم. مخم سوت م جیکردم. واقعاً گ یبهتم زده بود، ناباور و در کمال تعجب بهشون نگاه م یحساب
 :دمیتر از قبل پرس یو شاک دیکش

 !د؟یکن وونهیمنو د دیخوای! مهیدختره ک نیا دیبه منم بگ شهیم-

 «.دهیپرس نویام کرده از بس ا وونهیبه خدا د»به ستوه اومده و کالفه گفت: یاون حرفم رو به سامان با لحن با

 .اومد ییچشم و ابرو دیخند یم انهیو موز زیکه ر یدرحال سامان

 .االن امیزنگ بزنم، م هیشارژ کنم و  مویمن گوش زهیچ-

گرفت. خوب خودش رو از مهلکه نجات داده  شیرفت و راه اتاقش رو پ رونیب ربدیرو به ه یبا زدن چشمک و
 .ضربه زدم نیزم یبا پا رو یبود. عصب

 !چه راحت گذاشت رفت نیوا بب-

که حق به جانب  دمیچرخ ربدیبشدت گره خورده به سمت ه یجفت کردم و با ابروها نهیس یهام رو رو دست
 «!؟یکنینگام م نجوریچرا ا هیچ»گفت:

 داره؟ یتونم بپرسم به شما دوتا چه ربط یشناسه اما از کجا! اصالً م یسامانم اونو م-
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 یخوا یپس م»صورتم گفت: یبود سرش رو جلو اورد و با براق شدن تو ستادهیکه دست به کمر ا یدرحال
 «؟ینبدو

 .خوام بدونم زود باش یبلکه م-

صورتم  یسالن لب باز کرد و شمرده، شمرده تو یتو دنیکرد و با سرک کش یبا لب و دهنش باز یکم
 «.برادرتون هستن سوگند خانم یدختر مورد عالقه  شونیا»گفت:

 .از اندازه گشاد شده نگاهش کردم شیب یمردمک با

 !؟یچ-

 .. تمام شد رفتنیکه سامان دوسش داره هم هیدختر گهیگفتم د-

 !یکن یم یشوخ-

 !ینجوریگمم که ا یم هیاونجور گمینم ایب-

 .با خنده ابرو باال انداخت و

 !سوگند یدار یبیعج ستمیس-

 !پس دونمیکجا؟ چرا من نم ؟یاصالً ک یآخه... آخه چ... چه طور-

 .بدونه یخواست کس یخب سامان نم-

 .کردم ینگاه مین زیآم هیکنا

 !یدونست یچه طور تو م-

رو  یچیو ه میگفت یرو بهم م زمونیهمه چ شهیبعدشم منو سامان هم گه،یخودش گفت د دونمیبابا چه م یا-
 ...یکرد یازهم پنهون نم

 .دیکش ینصفه موند و نفس بلند حرفش

 .البته به جز موضوع تو که نتونسته بودم بهش بگم-

 :دمیشده ام پرس زیر یو با چشم ها دمیکش یو منگم نفس بلند جیخارج شدن از اون حالت گ یبرا

 اصالً؟ هیچند وقته هان؟ دختره ک-

 .دیاش کش یشونیپ یرو یدست کالفه

و  من یقبل از رابطه  یعنی شهیم یبود. چند ماه شی. خب همکالسیکن یسؤال م زیر هیاز دست تو سوگند -
 .که خوده سامان خواست ما رو باهم آشنا کنه رونیب میرفت ییهم سه تا یتو. چند بار

 .تعحب نگاهش کردم پر
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 واقعاً؟-

 ؟یکن یآره چرا تعجب م-

 !نیشد یمیباهم صم ییحد سه تا نیبه تو زنگ زد، تا ا میاون سر زنه؟یپس چرا به تو زنگ م زهیچ-

کنه به  ینم دایو پو هر وقت سامان میوقتا باهم شتریبهش گفت که ب یعنیخب چون سامان ازش خواسته، -
 .نیمن زنگ بزنه هم

 .کردم یاون حرف ها نگاهش م دنیهاج و واج از شن همچنان

ام که با سامان  ونهیم یباهم آشناتون کنم ول خوامیگفتم که م نیماش یباشه اون روز هم تو ادتیخب اگه -
 .گهیوقت د هی یشکرآب بود گفتم بزارم واسه 

 .لب هام جا گرفت یرو یلبخند یلحظه ا یبرا

 !درمورد دختر مورد عالقه اشم باهات حرف بزنه یتون تا حد باشه که حت تیمیکردم صم یچه جالب فکر نم-

 .دمیلبم رو جمع کردم و داخل دهنم کش یدر ادامه با دلخور و

 !اما چرا به من نگفته-

 هیقصدش درمورد باران جدکنه چون سامان  شیخواست بهت معرف یاتفاقاً خودشم قصد داشت بهت بگه. م-
 .طور نیدوسش داره اونم هم یلیسوگند، خ

اون حرف ها  دنیاز شن یباران و سامان گذشت و حساب یدر مورد رابطه  ربدیه حاتیبه توض یا قهیدق چند
ناراحت بودم اما بعد از اون واقعاً از ته  شونیکار یاز مخف یذوق زده و خوشحال شده بودم هر چند اولش کم

 .هم قفل کردم یتو روو انگشت هام  دمیپام چرخ یپاشنه  یقلبم براش خوشحال بودم. با ذوق رو

 .نمشیبب خوادیبود چه قدر دلم م یخبر خوب یلیخ یوا-

 :دمیرو پرس ییمعنا یسؤال ب یو حالت و لحن مشتاق جانیبا ه و

 خوشگله؟ نمیبب-

 .رخنده نگاهم کردپ یاخم با

 !یپرسیکه از من م هیچه سؤال نیآخه ا-

اصالً نگو خودم از »رفتن از آشپزخونه، گفتم: رونیب یبرا یبراش نازک کردم و با برداشتن قدم یچشم پشت
 «.پرسمیسامان م

 ربدیبه ساعتش کرد و با صدا زدن ه یرفتم سامان از اتاقش خارج شد. نگاه رونیکه از آشپزخونه ب نیهم و
 .برند گهیخواست که د

 «نمش؟یمنم بب شهیم»گفتم: جانیپر خنده ام سمتش رفتم و بالفاصله با ه یهام رو تند کردم و با لب ها قدم
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 .نگاهم کرد جیگ

 و؟یها؟ چ-

 «.وینه ک ویچ»گفت: دیخند یکه م یهم به سمتمون اومد و درحال ربدیه

 !؟ی:گفتسامان

 .کرد از ابس غُر زد! به جان تو کچلم یدی:مگه ندربدیه

 .نگاه ازش گرفتم دلخور

 گفت؟ یم دینبا هیچ-

 .کرد و صورتم رو سمت خودش چرخوند یا خنده

 .راحت شد التیکه خ گهیبفرما، د-

 آخه؟ یچرا به من نگفت میعصبان یلیمن از تو خ رمینخ-

 .یکرد یکنجکاو یلیگفت که خ ربدمیخواستم بگم ه یاتفاقاً م-

 .کردم کج یلب و دهن دهیرنج

 .نکهیام مثل ا بهیفقط من غر گهیبله د-

 !یدیکه فهم گهی:حاال قهر نکن، دسامان

 :دمیکه داشتم پرس یادیکرد که باز با شور و شوق خاص و ز ییازم دلجو یکم

 .گهیخوشگله هان؟ بگو د-

 .باال پروند یهم شونه ا ربدیو ه دندیاون حرفم هر دو خند با

 !خان یدختراست سام یسؤال کالً تو ذهن همه  نیا-

 .کردم یتوجه به خنده هاشون مدام سؤال م یب

 گفت اصالً؟ یم یچ ؟یاالن به اون زنگ زد نمیکوتاهه، الغره؟ بب ایقدش بلنده  هیچه طور گهیبگو د-

 .زد و کالفه نفسش رو فوت کرد یمحکم پلک

 !یزنیحرف م نقدریا یگیم یاوف سوگند چ-

 .اصالً و ابدا ،یکور خوند زارمیراحتت م یاگه فکرد-

 .دیخند زیهم با تمسخر ر ربدیاون حرفم ه دییتأ در

 .ستیاصالً ول کن ماجرا ن کنهیم دیکل یزیچ هی یرو یدارم چون وقت مانیمن بهش ا گهیراست م نویا-



 

 
1314 

 .دیتو موهاش کش یو کالفه تر دست دیسامان هم خند ربد،یحرف ه با

ً  زمیعز رمهیسوگند د-  .بعدا

بعدشم  شهیهم با سوگند و هم با بچه ها آشنا م ینجوریباغ ا اریکن امشب اونم باخودت ب یکار هی:خب ربدیه
 .هیتو که قصدت جد

 .دمیاستقبال کردم و دو کف دستم رو بهم کوب ربدیه شنهادیشوق از پ با

 .هیعال یوا-

 .دیکش ششیته ر یرو یفکر کرد و دست یقدر سامان

 .گهیم یخودش چ نمیبب دیبا دونمیاوم... نم-

 .مخصوصاً سوگند رو نهیدوست داشت بچه هارو بب یلیفکر کنم قبول کنه چون خودشم خ ی:ولربدیه

 .سامان گهید ارشیب-

 .کرد ربدیهمون حالت فکر کردنش رو به ه با

 بد نباشه جلو بچه ها؟-

 .هیخوب تیموقع ،یبگ یخواست ی:نه بابا تو که مربدیه

 .کردم یپر خواهش اصرار م همچنان

 ؟یرو ندار عکسش نمیاصالً بب نمش،یب خوادیدلم م یلیسامان لطفاً، من خ-

 .دیکش یدستش رو تنش کرد و پوف یرو کاپشن

 .میبر ایلطفاً ب یاگه آماده ا ربدیبابا سوگند از دست تو، ه یا-

 .و بردارم اومدم:آماده ام فقط کاپشنم رربدیه

 «.بهم زنگ بزن یداشت یسوگند کار»به عقب گفت: یهتوجه به اصرارم سمت در رفت و با نگا یب

 .قدم تند کردم سمتش

 آره؟ گهید شیاریم-

ملتمسم  یحق به جانب و نگاه ها یا افهیبه ستوه اومده نگاهم کرد. با ق یرو با حالت یا قهیو چند دق ستادیا
و با حلقه کردن  دمیدونستم و ذوق زده پر تشیرضا یزد. لبخندش رو نشونه  یکردم که لبخند ینگاهش م

 .کردم یدستم دور گردنش صورتش رو ماچ محکم

 .ها یقول داد-

 .دیخند باز
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 !یچه قول ،یذاریچرا حرف تو دهنم م-

 «.کنهیم وونهیزنت تو آدمو د نیبابا ا ن،ییمن رفتم پا»گفت: دیخند یکه همچنان م ربدیدر ادامه رو به ه و

به  زونمیآو یرفت. با لبو لوچه  رونیاز خونه ب چشیرنگش و برداشتن سوئ یمشک یپوت ها مین دنیبا پوش و
 «!به من چه داداش توئه»نشون دادن خودش گفت: ریتقص یکردم که با ب ینگاه م ربدیه

 .یلیخ نیبد یلیشما دوتا خ-

 .کرد یاومد و لُپم رو ماچ کترینزد

 .ارتشیب کنمیم شیاخم نکن راض گهیقربونت برم من عشقم خوشگلم د-

 :دمیپرس یاومدم و با خوشحال فیسرک باز

 واقعاً؟-

 .دنبالت آماده باش خب امیعصر م نیآره، بب-

دونم  یداشتم؛ نم یبیعج جانیپله ها بدرقه اش کردم و داخل خونه برگشتم. ه یگفتم و تا تو یزده چشم ذوق
 .بودم دارشیمشتاق د یلیچرا اما خ

و رخساره خواسته  دیو از سع ادیاومده بود نتونسته بود دنبالم ب شیباره براش پ کیکه  یبه خاطر کار ربدیه
دلم  یافته. حساب یبود که من رو هم با خودشون به باغ ببرند و خودش هم به محض تموم شدن کارش راه م

دم رو و مطبوع باغ وجو زیتم یوااز تنفس ه یو لذت بخش ندیباغ و مادرجون تنگ شده بود و حس خوشا یبرا
طور هم  نیاومده بودند، هم یبود. بچه ها همگ یریدلپذ یکرده بود. هر چند که هوا سرد بود اما سرما زیلبر
باز بهم  ییبا لبخند و رو یناباور نیداشت و در ع یبودمش و برخورد نسبتاً خوب دهیند گهیکه بعد از عقد د نایم

 رییباعث اون تغ یدونستم چ یتندش فاصله گرفته بود و نم یاز رفتار و اخالق ها یمسالم کرده بود. انگار که ک
 .کننده بود یکه بود راض یخلق و خوش شده بود اما هرچ یناگهان

مشغول  د،یطور مج نیو هم دیو سع نیمشغول آماده کردن بساط شام شدند. حس یشدن هوا همگ کیتار با
کباب رو  یها خیکردند و س یآشپزخونه به مادرجون کمک م یدرست کردن منقل کباب بودند و دخترا هم تو

 .بودند ومدهیهم که هنوز ن ربدیآماده. سامان و ه

دراز بکشم. شالم رو  یبود و به اصرار دخترا تا حاضر شدن شام باال رفتم تا کم ختهیبهم ر یعصر معده ام کم از
 .دمیتخت دراز کش یگذاشم و رو یکنار

اون اتاق داشتم گاهاً لب هام به خنده  یکه تو یخاطرات یآور ادیاتاق به گردش در اومده بود و با  یتو نگاهم
 ی. حتدیکش یلب هام پر م یشد و از رو یتمام محو و کم رنگ م یریها، با دلگ یتلخ یشد و با يادور یباز م

ت آقاجون بود که تا چند روز هم فو نشیگرفت. مهم تر یاز اون خاطرات بغضم م یسر هیبا به خاطر اوردن 
تلخ  یبا حرف ها ربدیبود که ه یهاش روز یاز تلخ گهید یکیهم  دیاتاق حبس کرده بودم و شا یخودم رو تو

گفته بود؛  یا گهیکرده بود من رو از خودش دور کنه و از احساسش نسبت به دختر د یسع ندشیو ناخوشا
 !شه ینم میوقت ترم چیه گهید امکردم قلب شکسته شده  یکه فکر م یروز
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که  یو حاال امروز میاش کرده بود یکه زندگ یروزیبود، د یبیعج زیام خارج شد؛ خاطره چ نهیاز س یمیمال آه
مهم  زیشد از همه چ یساخته م یو چه طور یچه خاطره ا نکهیاما ا میکرد یاش م یخاطره شدن باز زندگ یبرا

 یکه پشت سر هم برام م ییمثل روز ها رم،بسپ ندهیفردا و آ روز،یها رو به د ینیریخواست ش یتر بود... دلم م
تلخ  یقهوه  هیرو به گذشته که حکم  نیریخاطراتِ ش دیبودند. با نیریخواب سراسر ش هیگذشتند و برام مثل 

از اندازه اون  شیببره چون ب نیتلخش رو از ب یکه مزه  زدمیکردم و اون قدر هَمش م یرو برام داشتند اضافه م
قهوه با شکر  هیهمچنان  یها بود چراکه زندگ ینیریو حاال نوبت مزه مزه کردن ش دمبو دهیگس رو چش یمزه 
 ...به من بدهکار بود یاضاف

 یرو تخت نشستم. رخساره بود و با چاقو خیشدم و س دهیکش رونیب الیدر از فکر و خ ی کبارهیباز شدن  با
آخه  دیچه طرز وارد شدن زهره ام ترک نیا»کردم و با تشر گفتم: یرد اتاق شد. اخمدستش، وا یتو یزیبزرگ و ت

 «!یریبگ ادیدر زدن  یخوایم یتو ک

 .زد یقهقهه ا سرمست

 .تونم لحظه ها رو شکار کنم ینم گهیوقت خواهر من، چون د چیه-

رنگم که به رو  هو؟یحاال چت شد  یخوب نمیبب»کاسه چرخوندم که گفت: یتو یتر کردم و چشم ظیرو غل اخمم
 «.یندار

 .گذاشتم دادیخورد و حس تهوع بهم م یم چیهم پ یشکمم که تو یرو رو دستم

 .کمم حالت تهوع دارم هیدونم  ینم-

 «!حالت تهوع»معنادار گفت: یکرد و با تعجب یزیر یخنده  طنتیاون حرف با ش با

 .زهرمار-

 .دیهم خند باز

 .نداشتم که یسؤال بود منظور هیزدم  یمگه حرف بدخب حاال توهم، بعدشم -

 .رخساره خانم شناسمیرو خوب م من تو و اون ذهن منحرفت زم،ینه عز-

 .خنده ریزد ز یپق

 ست؟ین یمورد یعنیاِ -

 .لوس-

 ؟یخورد یناهار چ ،ینکنه مسموم شد نمیکردم بب یخب شوخ یلیخ-

 .بتههم نبود ال یبد زیچ دونمیخوردم نم یحاضر زیچ هی-

 .هوا تکون داد یو چاقو رو تو دیخند یبدجنس با

 .باشه شبتید یهم به خاطر شام معرکه  دیشا-
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 دستت؟ هیحاال اون چاقو چ نمیمسخره کن. بب یکوفت حاال ه-

بردارم  نجاینبود اومدم از ا زیت یگوشت خورد کنه چاقو خوادیمادرجون م نییببرم پا نویا دیبا یانداخت ادمیاِ خوبه -
 .سر بزنم هیگفتم به تو هم  گهید

بست  یرفت و در رو م یم رونیکه ب یدر گذاشت و در حال ی رهیدستگ یبا گفتن اون حرف دستش رو رو و
 «.یش یبهتر م یبخور یزیچ هی یفکر کنم ضعف کرد ایب یمن برم تو هم بهتر شد»گفت:

تخت بود بردم و برش  نییرفت. دستم رو به سمت کوله ام که پا رونیحرفش سر تکون دادم که ب دییتأ در
 رونیکوله ب ینظراتم افتاد؛ از تو یخواستم بپوشم در اوردم که چشمم به دفترچه  یرو که م یداشتم. لباس

اون  ی دهیگفتم و ا یم ربدیبچه رو به ه هیقض دیبا یترفند هیبهش نگاه کردم. باالخره با  یاوردمش و با لبخند
کوله ام جا داده بودمش.  یراه حل بود و قبل از اومدن به باغ تو نیسرم افتاده بود و بهتر یتو یفتر که بدجورد

کوله قرارش دادم. لباسم رو که همون  یلبم نشست و باز تو یمندانه رو تیرضا یکه کرده بودم لبخند یبا فکر
 دمیبه سر و وضعم رس یکم نکهیکردم و بعد از ا تنم اد،یبهم م یلیبهم گفته بود که خ ربدیبود و ه شبیلباس د

 .رفتم نییپا

 ییبودند. چه بو ستادهیمشغول پختن کباب، کنار منقل ا دیو سع نیهمش در رفت و آمد بودند و حس دخترا
گوجه  ینیس کهیدر، درحال یجلو دنمیخواستم داخل ساختمون برم که زهره با د یهم راحت انداختنه بودند. م

 «.نیهم بده به حس نارویا یرونیزحمت حاال که ب یب یاِ سوگند»گرفت گفت: یشده رو سمتم م خیس یها

 یتر هم شده بود. درحال ظیسرد غل یاون هوا یرو ازش گرفتم به طرف منتقل پر دود کباب رفتم که تو ینیس
شده، اِ گوجه  یچه کباب نیبب»کردن چشم هاش از اون دود رو بهم گفت: زیبا ر زدیکه تند تند کباب ها رو باد م

 «.یهارم که اورد

 .دست دود رو کنار زدم و صورتم رو عقب بردم با

 رو؟ نایکجا بذارم ا-

 .دستش رو سمتم دراز کرد دیسع

 .بده به من سوگند جان-

 :دیپرس نیرو ازم گرفت که حس ینیس

 .توراهم گهیم یکه ه ربدمیه دارهیو بر نمر شیکجان! سامان که گوش ربدخانیآق داداش شما و ه نیا یراست-

 ...یکه نم انیواال گفتن م-

 بشیج یاش رو تو یکه گوش یآرومش در حال یشدم، با قدم ها ربدیه یحرفم تموم نشده بود که متوجه  هنوز
 .با سمتمون اومد. با دست بهش اشاره داد دادیجا م

 .خان نیحس ربدیه نمیا-

 .دست داد دیو سع دیتر شدنش سالم کرد و به مج کینزد با
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من رو  بشیعج یجوابم رو داد. همچنان با نگاه ها یکرد و بعد از مکث یشده ا زیهم سالم کردم که نگاه ر من
 .نگاه گرفت نیحس یکرد که با صدا ینگاه م

 !یاومد ریتو پسر؟ د ییکجا-

گذاشتم  گهید رسم،یبود سرم تازه بابا هم زنگ زد گفت برم شرکت اما گفتم نم ختهیکار ر یکل نی:جان حسربدیه
 .فردا یواسه 

 :شرکت چرا؟دیمج

ً یدق دونمینم میحرف بزن یخواست باهم درمورد موضوع یم نکهی:مثل اربدیه  .قا

 :سامان کجاست؟دیسع

 :و جواب داد دیصورت خسته اش کش یتو یدست

 .میازهم جدا شد شیساعت پ مین گه،یکمه د هی ادیم-

کرد، خطاب بهش  یمنقل برعکس م یکباب رو رو یها خیکه س یاش در حال یاون همه خستگ دنیبا د دیسع
 «.دربره تیبخور خستگ یزیچ ییچا هیجان برو داخل  ربدیبرو ه ،یخسته ا یلیبنظر خ»گفت:

 .داشتم یجان آره روز شلوغ دی:ممنون سعربدیه

سوگند جان چند »آروم گفت: ششیبه ته ر دنیخواست بره به من اشاره داد و با دست کش یکه م نیهم و
 «.کارت دارم ایلحظه ب

 ی. پرسشگر از اون رفتار کمستادیکه از حرکت ا میو سمت ساختمون قدم برداشت میبچه ها فاصله گرفت از
 :دمیپرس بشیعج

 شده؟ یزیچ-

 .هم فشرد یهم بود و با نگاه کردن به لباسم لب رو یتو یهاش حساب اخم

 !یکرد که تنت هیچه لباس نیسوگند ا-

 .شونه هام رو باال انداختم جیگ

 !چشه مگه-

 .و تشر نگاهم کرد ضیغ با

 !چشه یگیبعد م یتنت کرد ینازک نی! لباس به استیچش ن-

 «!تازه تنگم که هست داست،یتموم بدنت توش پ»دندون هاش گفت: یتر اورد آروم از ال کیسرش رو نزد و

 .کردم ینشده بودم و به خودم نگاه هیاون قض یحرف هاش تعجب کرده بودم آخه خودم اصالً متوجه  از
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 .دمشیپوش نیهم ی! واسه ادیلباس قشنگه و بهم م نیکه ا یخ... خب خودت گفت-

 !یبچرخ ینجوریهم ا هیبق یجلو گهیچون من گفتم د ستیاما قرار ن-

 .نشده بودم هیقض نیمتوجه ا یعنیدونستم  ینم-

 .انداختم نییسر پا یبا دلخور و

 .بودم دهیپوش نویآخه من به خاطر تو ا-

 .و لب هاش رو با آب دهن تر کرد دیدور دهنش کش یدست

 ریکه دارم بهت گ یو بازم فکر کن ارمیخواستم به روت ب یاما نم یتنت کرده بود نیحس یجلو نویباز ا شبمید-
 ...مهمه آد نیا یجلو گهیاما د دمیم

 .گرد شده ام نگاهش کردم یفرو داد که با چشم ها یرو با فوت کردن نفس حرفش

 !لباس راحت تر بپوشم هیرو عوض کنم و  لباسم یگفت شبید نیا یپس واسه -

 .یبپوش نویا یبازم بخوا کردمیآره چون فکر نم-

 .یعنی ستین یلیخ نییاالن اومدم پا نیمن هم ،یشیم یخب چرا عصبان یلیخ-

 یریاالن م نیسوگند هم»چشمم گفت: یگره خورده اش نگاهم کرد و با تکون انگشتش جلو یهمون ابروه ها با
 «.نکن یهم منو عصب نیاز ا شتریگفتم ب یچ یدیفهم یکنیو عوض ملباست ر

 .گفتم یکرده لب هام رو جمع کردم و چشم بغ

 !زود-

بودم و لباسم رو  ستادهیا نهیآ یمت پله ها رفتم. جلوس زونمیقدر که تو ذوقم خورده بود و با لب و لوچه آو چه
 !گفت یم ربدیکه ه ینه اون قدر یکم نازک بود ول هیکردم.  یبا دقت برانداز م

از تکرار اون رفتار نگاهش  یداخل اومد. عصب یریخواستم لباسم رو عوض کنم رخساره باز با غافلگ یکه م نیهم
 .و خنده اش رو جمع و جور کرد دیکردم که لبش رو گز

 .رخساره خانم یستیتو آدم بشو ن-

 یچرا دار نمیکه. بب نییپا یگشتم زهره گفت اومد یداشتم دنبالت م ییشده، اصالً تو کجا یخب حاال مگه چ-
 ؟یکن یلباس عوض م

 :دمیرو بهش پرس نه،یآ یدوباره تو یو بعد از نگاه دمییلبم رو جو ی گوشه

 نازک و تنگه ها؟ یلیلباس خ نیرخساره ا نمی... ببزهیچ-

 :کرد یسر تا پام رو وارس یهاش رو جلو داد و چشم لب
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 اوم نه چه طور؟-

 .طوره نیهم ربدیاما از نظر ه-

 .رهیچه قدر گ ربدمیه نیاوف ا-

 !ست؟ینازک ن یعی-

 .یلینه خ یکنم آره ول یاالنکه دارم دقت م-

 :خنده ادامه داد با

 .کنهیهمه بهت دقت م نیکنن چون فقط اونکه ا یرو تو زوم نم نقدریا ربدیه خب خره همه که مثل-

 .دمیرو در اوردم و پالتوم رو باز پوش لباسم

 .عوضش کنم امیبه هرحال گفت ب-

 .چرخوند یبغلش گرفت و با کرشمه و ادا چشم یهاش رو تو دست

 .اخالقا نداره نیاز ا دیخدا رو شکر که سع-

 ...گشت یحاال چرا دنبالم م نمیگفت خودمم دوست ندارم. ببنه اتفاقاً خوب کرد -

 .دیحرفم پر یتو یکوتاه غیج با

 .بهت بگم یزیچ هیمثالً اومده بودم  یزنیسوگند چه قدر حرف م یآهان، وا-

 مگه؟ هیچ یزن یم غیچرا ج وونهید-

 نیسوگند ا یوا»هم چفت کردن دست هاش گفت: یدرشت تر شده بود و با تو جانیدرشتش از ه یها چشم
 «!اومده یک یواقعاً شوکه کننده ست اگه بدون گهیخبرم د

 ؟یک-

 .بگه مضطرب آب دهنم رو فرو زادم یزیچ نکهیقبل از ا و

 !اومده؟ ین... نکنه مرتض-

 .گفت یم یطور نیزن عمو که ا ادیسال نو م یواسه  گهیچند وقته د هینه بابا اونکه -

 .گهیبنال د هیخب پس ک-

 «.اورده فیخان داداشتون تشر یسام»گفت: جانیزد و با خنده و ه یهاش برق چشم

 !هان-

 !دختر هیبا  یخب سامان اومده، اونم با ک-
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چشم تاب  ینگاهش کردم که با لودگ یباز شد و با خوشحال قیعم یدونستم که بارانه و لب هام به خنده ا یم
 .داد

- ِ بود!  دیاز سامان بع یکردم ول یبود تعجب نم نیاورده واال اگه حس فیتشر دشیفکر کنم خان داداشتون با ز
 !شد یزود قاط یلیهم با بچه ها کرد خ یا یهم هست، چه احوال پرس یچه دختر خوشگل یول

 .دمیدندون کش ریزده لب ز ذوق

 .یگ یاِ پس اومدن، چرا زودتر نم-

 .رفته و متعجب نگاهم کرد وا

 !؟ینگفتو بهم  یدونست یسوگند نگو م-

 .دونستمیخب.. آره م-

 !یبهم نگفت یکوفت واقعاً که چه طور-

 .دونمیکه م ستین یلیبجون خودت فراموش کرده بودم آخه خودمم خ-

 ها؟ گهیدوست دخترشه د نمیدختره کجا باهم آشنا شدن بب نیهست ا یخب حاال ک-

 .زدم یتکون دادم و پلک خمار یدست

 .هیقصدش درمورد باران جد میلینه بابا سامان خ-

 .سر تکون داد دیخند یکه بهم م یدرحال

 .مؤدبانتم فقط یرایتعب نیعاشق ا یعنی-

 .گهید نهیکجاش خند داره خب هم-

 .باال انداخت ییابرو دیخند یکه هنوز هم م یدرحال

ِ  نیواال ما به ا-  !دوست دختر سوگند جون گمیم سایک

 .مرتب کردم یکم نهیآ یکرد، خودم رو تو یم یحراف همچنان

 .نمشیبب خوادیدلم م یلیخ نییپا میحرفا کن بهتر زود بر نیول ا-

قدر خوشحال بود که من هنگ  نیرو، ا باران خانوم نیگرفته ا یلیمادرجون چه تحو یآره برو، اوه تازه اگه بدون-
 !شناختنیکردم! واال انگار از قبل همو م

 جداً؟-

 .کرد که نگو یمادرجون مادرجون م نیبودن همچ یمیباهم صم یلیآره بابا خ-

 «.صبر کنم تونمینم گهیمن که د نییپا میبدو رخساره بدو بر»زده تر از قبل گفتم: جانیو ه دمیرو کش دستش
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 .دیکش رونیرو ب دستش

 هی. تو برو منم یسامان باران خانومو باهمه آشنا کرد فقط تو موند یعنیبرادرتون کامالً آشنا شدم.  دیمنکه با ز-
 .زنگ به مامانم بزنم هی دیبا ام،یم گهیکمه د

 یرفتم. حساب نییدوتا کردم و پا ،یکیزدم و سمت در رفتم. پله ها رو  رونیاز اتاق ب عیبگم سر یزیچ نکهیا بدون
بودم و دل تو دلم نبود. راهم رو سمت ساختمون آقاجون کج کردم که همون لحظه سامان با  داریمشتاق د

کنار و شونه به شونه  دنشونیقدر از د هاومدند. چ رونیهمون باران معروف بود از ساختمون ب ایکه گو یتردخ
بود که سامان رو درحال بگو و  یبار نیاول نیاومدند. ا یهم، خوشحال بودم و در نظرم چه قدر هم که بهم م ی

من هم پر رنگ تر کرده  یلب ها یاز ته دلش لبخند رو رو یو اون حال خوش و خنده ها دمیدیم یبخند با دختر
متوجه حضورم شدند و  نکهیکردم تا ا یبودم و نگاهشون م ستادهیپله ها ا نییپا یرگیبا خ یبود. همون جور

 ینسبتاً بلند به باران نگاه ییبه سمتم، با لبخند و صدا تشیسامان با گذاشتن دستش پشت کمر باران و هدا
 .اشاره داد کرد و به من

 .سوگند خانم ما نمیا-

 یاز اندازه بازم سالم شیب شیزده و پر ذوق دستم رو سمتش دراز کردم و با ن جانیتر اومدند ه کیکه نزد نیهم
 .انگشت هام رو فشرد یدستش رو سمتم دراز کرد و به نرم حیقشنگ و مل یکردم. خوش رو و با لبخند

 .سالم منم بارانم-

 ً  .با محبت فشردمدستش رو  متقابال

 .باران جان. خوشبختم یخوش اومد-

 یمنم با خودم اوردمش راض یهمه اصرار کرد نیبفرما سوگند خانم ا»بهم زد و با خنده گفت: یچشمک سامان
 «حاال؟ یشد

 .و نگاهم رو از سامان سمت باران سوق دادم دمیدندون کش ریخنده لب ز با

 .واقعاً خوشحال شدم یخوب کرد یلیخ-

و  میحرف بزن شتریب یکه کم نیا یمعمول گذشت و سامان برا یها یرو به معارفه و احوال پرس قهیدق چند
و بچه ها که همچنان مشغول پخت کباب  نیحس شیما دو تا رو با هم تنها گذاشت و خودش هم پ میآشنا بش

 .بودند رفتند

 اطینشسته بودند و ح نیزم یرو کهیت کهیرنگ برف ت دینازک و سف یها هیهمچنان سرد و پر سوز بود و ال هوا
بازوش  یرو ی. دستمیزد یو حرف م میداشت یگلدار کرده بودند. آروم کنار هم قدم بر م یپارچه  هیباغ رو مثل 

 .دز  یمینگاهم کرد و لبخند مال دارانهی. خرستادیو از حرکت ا دیکش

 .یدار یقشنگ یلیخ یچشما ،یخوشگل تر یلیکه سامان گفته بود خ یزیاز چ-

 .نگاهش کردم قدرشناسانه
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ً  یخوشگل یلی. تو هم خیلطف دار زمیممنون عز-  .واقعا

بود و در  یزد و تشکر کرد. واقعاً هم دختر خوشگل یرنگش پلک آروم یبلند مشک یلبخند و حرکت مژه ها با
 ظیغل یزدند و برق یچشم م یتو زیاز هرچ شیرنگش که ب یمشک یظاهرش، جذاب. چشم و ابرو یِ سادگ نیع

 تیرفت اون جذاب یفرو م یابحس دنشیهم که موقع خند یو چاله لپ یقلوه ا یکرد. لب ها یم رهیکه نگاه رو خ
روشن داشت و بور بود اون صد و هشتاد درجه متفاوت  یرو دو چندان کرده بود. برخالف سامان که رنگ چشم

 .تر بود و کامالً برعکس هم بودند

چرخوند  یدرشتش رو به اطراف م یکه چشم ها یو درحال میراه رفت یبلند و برهنه باز کم یدرخت ها ونِ یم
 «.خوشم اومده نجایاز ا ی. حسابهیباغ قشنگ یلیخ»گفت:

 .و پهنش رو باال پروند یکمون یابرو یدر ادامه تا و

 .نمیبب یرو درست و حساب وقت نشد همه جاش میکه اومد یقبل یراستش دفعه -

 .نگاهش کردم زیو تعجب برانگ دمیچرخ سمتش

 !یقبل یدفعه -

 .گرفت یدست به باز یاش رو تو یپشم یساق ها میهاش و ن انگشت

 یروز خوب یلیخ می. تازه ناهار رو با مادرجون خوردنجایا میبا سامان اومده بود گهیبار د هی... آره آخه زهیخب چ-
 .بود

حرف رخساره شده بودم؛ پس حق  یکم شد. تازه متوجه از حالت متعجب صورتم  یزدم و کم یکم رنگ لبخند
 .شناختند یرو م گهیگفت انگار مادرجون و باران از قبل هم د یداشت که م

 .به روش زدم یهم گذاشتم و لبخند یچشمم رو رو هی

 .اومدم یمنم همراهتون م نیگفت یاگه م یدونستم ول یچه جالب نم-

نگفت که  ربدمیبه ه یحت یایب یتون یو نم یسامان گفت تو کالس دار یخواست ول یدلم م یلیاتفاقاً من خ-
شکر آب شده آخه  یشون کم ونهیمسئله م هیسر  ربدیبا ه ایکه گو دمیبود البته بعدش فهم بیبرام عج یلیخ

باعث َشکم شده بود  یموضوع کم نیخبر بود و ا یگرفته بودم ازش ب ربدیکه سراغ سامان رو از ه یچند بار
 .کم بحث شون شده هیخود سامان گفت  گهید

 .به روش زدم یساختگ یما بود و لبخند یهمون زمان قهر بودن سامان با هردو منظورش

 .خودشون حلش کردن نیخب ب یکم بحث داشتن ول هیاوهوم، -

 :دمیبغل پرس یرد شدن از اون ماجرا با جفت کردن دست هام تو یبرا و

 .نباشه یالبته اگه فضول ؟یهم دار یا گهیخواهر و برادر د نمیبب-

 .دیکرد و خند یزیر اخم
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 .رهیتر از خودم که مدرسه م کیبرادر کوچ هی. آره دارم، هیچه حرف نیا-

 .هم فشرد یلب رو یدیو ترد یبا تعلل و

 .میکن یم ی. با اون زندگمیمامانم موند شیمامان و از بابا جدا شدن من و بهروز پ یوقت-

 .هم فشردم یلب رو متأثر

 .یرو بگ یزیچ ستیکنه الزم ن یم تتیاگه اذ-

 .رو مقابلم حرکت داد دستش

 .ستین یناراحت یبرا یزینه نه چ-

 :ادامه داد یبا مکث و

 نیکه پدر و مادرم جدا شدن ندارم چون از نظر خودم بهتر نیاز گفتن ا ییاِبا میکنار اومد هیقض نیخب ما با ا-
 .به خاطر ما کنار هم بمونن میرو دوست نداشتن و نخواست گهیبود، هم د نیکار ممکن هم

 .دمیبازوش کش یمحبت دستم رو رو پر

 .البد تنهان یوردی. خب چرا مامانت و برادرت رو نیگ یاوهوم درست م-

 .ماست یمادربزرگم امشب خونه  ستنیتنها ن یممنون ول-

 .دیستیهم تنها ن یلیآها چه خوب پس خ-

 .میهم شیموقع ها پ شتریکنن، ب یم یما زندگ یخونه  یباال ینه پدر جون و مادرجونم طبقه -

 .چه خوب-

اش با سامان برام گفت. طبق  ییآشنا یکه از خانواده و حت میباغ قدم زد یتو یحاضر شدن شام با باران کم تا
بوده و بعد از اون هم عالقه  ییجومشترک دانش یپروژه  هی یاش با سامان تو ییکه گفته بود آشنا ییها زیچ
ابراز احساساتش نسبت به باران  یقدم شدن سامان برا شیهر دو شکل گرفته بود و پ نیکه در طول کار ب یا

 نشونیب یواشکی زیخواسته چ یخوده باران بوده؛ چراکه دلش نم شنهادیمامانش و سامان پ ییآشنا نکهیو ا
 یتو یاول حساب یبرخورد و گفت و گو یو تو ادیاز قبل ازش خوشم ب شتریباشه و اون موضوع باعث شده بود ب

در  یجلو ربدیه میحرف زدن سمت ساختمون برگشت یو بخند بعد از کل بگودلم جا باز کرده بود. بشاش و با 
خنده و صحبت ما سر باال گرفت. با  یصدا دنیفرو کرده بود با شن یگوش یتو یبود و سرش رو حساب ستادهیا

 .جمع کرد یما نگاه کرد و لب و دهن یبه هر دوخنده 

 .نیبا هم گرم گرفت یکه حساب نمیب یخوبه م-

که چرا زودتر مارو  میاز تو سامان شاک یلیاالن خ»در جوابش گفت: زدیموج م ونشیکه خنده م یبا اخم باران
 «.نینکرد یبهم معرف

 !سامانه نه من یباش یازش عصبان دیکه با ی:اما کسربدیه
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 .نگاهش رو سمت من که همچنان ازش دلخور بودم سوق داد و

 ن؟یشد یخب سوگند خانم باالخره راض-

شده بود و با گذاشتن دستش  ربدیمن ار ه یدلخور یکرد، انگار که متوجه  یکردم که باران خنده ا یو تَخم اخم
 «.داخل رمیسوگند جون من م»شونه ام گفت: یرو

 .میایباشه تو برو منم االن م-

 :دینشده پرس یزیکه انگار چ یکه باران داخل خونه رفت پرتعحب و طور نیهم

 !یگرفت افهیشده تو چرا ق یچ-

 .و دلخور نگاهش کردم دمیسؤالش رو تکرار کرد. لب برچ ینگاهم رو گرفتم که با لحن مهربون تر قهرآلود

 .تو ذوق آدم زنهیم یکنه اون وقت خودش اونجور یم تیرو نصح خوبه سامان-

 !گفتم مگه یشده چ یچرا مگه چ-

رو  خب... خب من اون لباس»آروم گفتم: یو با لحن دهیبه داخل خونه انداختم و همچنان رنج یدر نگاه یال از
 «.یهم تو ذوقم زد یتازه کل چیه یکه نکرد فیاما تعر دمیفقط به خاطر تو پوش

 .جلوتر اومد یکرد و قدم یا خنده

 !نخند کجاش خنده داشت-

همه  نیا یزیچ نیبه خاطر همچ گه،یخنده داره د»اش گفت: فتهیام زد و با لحن و نگاه ش ینیب یرو یا بهضر 
 «؟یکه چ یعسل چشاتو کدر کرد

 .به روم زد یو قشنگ میادامه دارم لبخند مال یسکوت و اون دلخور با

خودمون  ییذوقت، اگر تو تنها. بعدشم کجا زدم تو یندار یکه دلخور نیدِ آخه قربون اون شکل ماهت برم ا-
دوست ندارم اون لباس رو که اون همه هم  یوقت نکهیشد نه ا یاون موقع تو ذوقت زده م ادیگفتم بهت نم یم

خودم  یفقط و فقط برا خواست ی. خب دلم میو اونور بر نوریو مدام ا یبپوش هیبق یاومد جلو یبهت م
 .گهیهم داشت د ییرادهایو ا یشمتو چ یادی! بعدشم حس کردم زهیادیز زیچ شیبپوش

ً یخودش رو تبرئه کرده بود و لبخند رو عم یا بانهیدل فر ی وهیکه زده بود با ش ییبا حرف ها یحساب لب  یرو قا
 .تو همم سر کج کرد یخنده ام و باز شدن سگرمه ها دنیهام نشونده بود. با د

 هنوز؟ یقهر-

 .ستمین گهیکم دلخور بودم که االنم د هی یقهر که نبودم ول یعنیاوم... نه خب -

 .دیمندانه خند تیشدن لبخندم به خنده، اون هم رضا لیبا تبد و

 «.نکرده خیتا شام  میخب بر یلیخ»گفتم: ربدیزد و با اشاره رو به ه یخوردن شام صدامون م یبرا رخساره
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 :دمیکرد. پرس یو نگاه دیکش رونیباز ب بشیشد از ج یاش قطع نم برهیو یاش رو که صدا یگوش

 ه؟یک-

 امروز؟ یسوگند تو با مامانم حرف نزد یاز دوستامه. راست یکی یعنیکس.  چیه-

 نه چه طور؟-

جواب نداد  یکم نگرانش شدم گفتم زنگ بزنم ول هیبود  بیو غر بیرفتارش عج ییجورا هیامروز  یول دونمینم-
 .بعدشم خاله زهرا زنگ زد و گفت اونجاست و خوبه

 .زده بودم شونه باال انداختم یخبر یکه خودم رو به ب یو در حال هیعمه چ یاون کار ها لیدونستم دل یم خوب

 بود؟ بیکه عج هینداره که بعدشم منظورت چ یخب نگران-

 .فوت کرد ینفس

 .داخل میبر ایب الیخ یبابا اصالً ب ی! ایکردم ازم فرار یحس م گهیبود د یجور هیخب -

 .میداخل رفت گهیبامزه اش کردم و با هم د یبه اون کالفگ یزیر ی خنده

اون کنار هم بودن برام لذت بخش بود  یو حساب میبچه ها خورد یبگو و بخند و شوخ یرو دور هم و با کل شام
بچه ها  یکردم. همه  یحس خوب رو بدون اضطراب و در آرامش کامل تجربه م کیو بعد از مدت ها مطلقاً 

ً که داشت  یا یمیشده بودند و با رفتار گرم و صم اقیاران عبا ب یهم حساب عضو  کیشد که  یاحساس نم اصال
 .شناسه یکه انگار که مدت هاست همه ما ها رو م یو طور دهیجد

 یشگیو طبق عادت هم میبه باغ رفت یخوردن شام و جمع کردن سفره و شستن ظروف با کمک دخترا، همگ بعداز
. مادرجون هم با مابس خانم، زن آقا کمال میدرست کرده بودند نشست دیو مج نیکه حس یبزرگ شیدور آت

 بیاورده بود. س شیپدر یتابودند که مابس خانم از روس ییداخل خونه مشغول برشته کردن شادونه و گندم ها
نگ بچه ها رو هم ر  یسرخ رنگش چهره ها یپر شعله و خوش رنگ که زبونه ها شیآت ریاز ز یکباب یها ینیزم

و گداخته بودنشون، دست به  یکردن به خاطر داغ نییشد و با باال و پا یم دهیکش رونیخودش کرده بود، ب
پخته شده رو  ینیزم بیبودم، آروم و با فوت کردن س هنشست یدرخت یکنده  یرو ربدیشد. کنار ه یدست م

بعد از مدت ها  ربدیدلچسب ه یو اون سرما شیاورده بود و در کنار اون آت تاریگ نیگرفت. حس یبرام پوست م
رقم  هیمن و بق یگرم و گوشنوازش برا یشب رو با صدا نیتر یادمونیو به  نیبرامون زد و خوند که بهتر یکم
 .زد

مجبور بود زودتر برگرده. با تک تک بچه ها  کشیحول و هوش ده بود و باران به خاطر مادر و برادر کوچ ساعت
و باز رو به  دیصورتم رو بوس یکرد با بغل کردن یرو به من م ضشیکه با لبخند عر یحالکرد و در  یخداحافظ

 .و با لحن گرمش تشکر کرد دیبچه ها چرخ

 .امشب بهم خوش گذشت واقعاً از لطف و محبت همتون ممنونم یلیخ-

 .زد و به سامان اشاره داد یرو بهش چشمک میمر
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 .مینیب یهمو م شتریب گهیان شالله که د-

 .به روش زد یلبخند میحرف مر دییهم در تأ زهره

 .طوره باران جون نیقطعاً که هم-

 یاندازه بچه ها قدردان یزد و باز از بچه ها محبت ب یبود و لبخند پرشرم دهیحرف هر دوشون رو فهم منظور
 .کرد

سونم خونه و برگردم. رو بر  بچه ها من باران گهیخب د»و رو به ما ها گفت: دیکاپشنش رو باال کش پیز سامان
 «ن؟یخوا ینم یزیچ

 .داد رونیب ظیباره و غل کیفضا، دود رو  یقل قل تو یصدا دنیچیگرفت و با پ ونیاز قل یکام نیحس

 .خاک شدن ناکیا اریبسته زغالم ب هیداداش  زهیچ-

 .حرفشون اومد ی ونهیم دیمج

 .عصر سه پاکت گرفتم-

 .ریخوبه بهت گفتم از اون مرغوباش بگ گنی:دلت خوشه ها! آخم نمنیحس

از مادرجون  یگرفتن ذغال، باران و سامان بعد از خداحافظ یبرا نیحس دیحرف زدن و تأک یبعد از کم باالخره
فرستاد و در همون حال  یم رونیب قیعم یرو بعد از پک زدن ها ونیهمچنان دود قل نیشدند. حس یراه

 «م؟یمر نیاتون. کو  یکی نی. دخترا پاشمیبخور ارهیب ییچا هیخواد  ینم یشکیخب ه»گفت:

 .دستش زد یتو ینیزم بیبه س یگاز زهره

 .و بشورهرفت دستاش ر میمر رم،یمن االن م-

و رخساره  ناینشسته بود. م نیو حس دیجاش رو با رخساره عوض کرده بود و کنار سع ونیقل دنیکش یبرا ربدیه
بزنند.  یدو پُک یکیخواستند که به اون ها هم نوبت بده و اون ها هم  یم نیهم با نق زدن و اعتراض به حس

باره  کیگاز معده ام  نیکه سمت دهنم بردم با اول نیکردم و هم یدستم رو آروم فوت م یتو ینیزم بیس کهیت
 یدهنم بدون توجه به صدا زدن ها یو باز مثل عصر حالت تهوع بهم دست داد. با گرفتن دستم جلو دیجوش

عق  یپرت کردم و بعد از کم نیزم یرو رو ینیزم بیپا تند کردم و سمت ساختمونِ باال رفتم. س هیو بق ربدیه
. دو دستم رو دیچیهم پ یصورتم از پله ها باال رفتم که باز هم معده ام تو هب یزدن آب یزدن و سوختن گلوم برا

که دست  یهمون لحظه در حال میه مررفتم ک ییدهنم گذاشتم. سمت دستشو یتا وارد شدن داخل خونه جلو
شدم. آب رو باز  ییاومد. با عجله کنارش زدم و وارد دستشو رونیکرد ب یخشک م یکاغذ یهاش رو با دستمال

پشت سرم داخل اومد  مینبود. مر یا گهید زیآب دهن چ یکاسه اش خم کردم اما جز کم یو سرم رو تو کردم
 :دینگران پرس

 ؟یسوگند خوب شدهیچ-
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در آروم کردنشون داشتم با دست زدن به کمر آروم سرم رو  یکه سع یتند یرو بستم و با نفس زدن ها آب
 :دیباال گرفتم که باز پرس

 ده؟یشده چرا رنگت پر یچ-

 .دمیام کش یشونیپ یرو رو دستم

 .حالت تهوع بهم دست داد هویشد  یچ دمیاصالً نفهم-

 هان؟ ینکنه مسموم شد-

 .فکر کردرو با خودش  یا لحظه

 .مینه ماهم که از همون غذا خورد یول-

 .که خودت یدونیم میجور نیاز عصر هم دونمینم-

 .زد یچشمک طنتیکرد و با ش یاون حرفم خنده مرموز با

 هان؟ ستیکه ن یا گهید زیچ نمیاِ! بب-

 :دمیتمام پرس یکه داشت با خنگ یتوجه کردن به منظور بدون

 ؟یا گهید زیچه چ ؟یچ-

 .کرد یاوج گرفت و خنده ا طنتشیش

 !به آب داده باشه یدسته گل ربدخانینکنه ه گمیم-

 :تر جواب دادم خنگ

 !یهوم چه دست گل-

 .رو گفتم ینه ا عیشدم و با اخم و تخم سر یمنظورش م ی. تازه متوجه دیباز خند و

 .دیخند یم همچنان

 !شه؟ینم یعنی هیخب چ-

 !ربدیه یها... بعدشم اونم ک یگیم ییزایچ هیاِ نه بابا توهم -

 :به اون حرفم، موشکافانه نگاهم کرد یاز تک خنده ا بعد

 نه؟ ربدیاون وقت چرا ه-

 .ام گذاشتم ینیب یرو رو انگشتم

 .شنوه بده یباال م ادیم یوقت کس هیآروم تر  میاوف مر-
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 .زد یدهنش گذاشت و با خم و راست شدن قهقهه ا یرو جلو دستش

 .پنج ماهه بود شیتو عروس دیمج یسوگند دختر خاله  شهیبهت بگم باورت نم نویا یباشه وا ینجوریفکر کن ا-

 .در اورد ییشکمش ادا یبا گذاشتن دستش رو و

 !بود دهیلباس عروسم پوش کمیفکر کن با اون ش-

 واقعاً؟-

 .اون افتادم ادی دمیتو رو د هویسوژه شده بود االن  یآره به خدا کل-

 .ر اسمش رو صدا زدمو با تش معترضانه

 !میمر-

 االن؟ یخوب نمیکنم، خب بب یم یشوخ-

 .دمیکش یقیعم نفس

 .کم بهترم هیآره -

 .شمیم ینجوریوقتا ا یآخه من بعض ست؟یبه خاطر عادت ماهانت ن نمیبب-

 ...نه چون-

 :فکر کردن جواب دادم یبا کم و

 .نه چون چند وقته که عقب افتاده یعنیدونم،  یخب نم-

 «؟یجد»تعجب گفت: پر

 .و دست و صورتم رو خشک کردم دمیکش رونیب وار،ینصب شده به د یرو از جعبه  یدستمال

 .سابقه نداشته یعنیقدر عقب افتاده  نیباره که ا نیآره خب اول-

از اون  زهیچ»داد و با حرکت سر گفت: یکه خنده اش رو فرو م یهاش رو داخل دهنش جمع کرد و در حال لب
 «واقعاً؟ یمطمئن هیقض

 .سطل زباله دستمال رو توش انداختم یبراش رفتم و با فشردن دکمه  یغره ا چشم

 .داشته ریقدر تاًخ نیدونم چرا ا یراحته اما نم المیاِ توهم! معلومه که از اون جهت خ-

 :دیشد و پرس یجد یکم

ً یدق-  چند وقته عقب افتاده؟ قا

 .حالت فکر کردم چشم بسام با
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 نیبودم به کل فراموش کرده بودم که ا ریقدر درگ نیخب من ا یول شهیم یهفته ا کیاز  شتریکنم باوم فکر -
 .داشته ریهمه تأخ

 ختن،یهورمونات بهم ر دیالبته شا یکم نگران کننده ست اونم حاال که سابقه نداشت هیدکتر برو  هیاِ بنظرم که -
 .رو هورمونا زارنیم ریتأث نایو ا هیهوا و تغذ رییاسترس، تغ

 ...باشه ادمیکم نگران شدم  هیخودمم  یاالن که گفت دونمینم-

 !. پشت در بوددیچیگوشم پ یتو زدیکه اسمم رو صدا م ربدیه یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 .جا خورده بود نگاه کردم یکه حساب میو مضطرب به مر دمیرو آروم گز انگشتم

 !پس میاومدنش نشد یچرا متوجه  نجاستیا یاز ک یعنیباشه؟  دهیو شننکنه حرفامون ر میمر یوا-

 .نه بابا فکر کنم، االن اومد انگار، فکر کنم اونم نگرانت شده-

 «.نیباشه به من چه شماها دست گل به آب داد دهیخوبه شن»و آروم گفت: دیخند زیر زیر و

 .گهیبازم داره م میاوف از دست تو مر-

 !رونیبرم ب یباشه من چه طور دهیفکر به حال من کن اگه واقعاً شن هیتو  الیخ یب-

 «.طوره نیآره هم دهینه؟ نشن دهینش دمیخب شا»پر استرس گفتم: یدادم و با لبخند یبه خودم دلدار یکم

 .خدا از دهنت بشنوه-

 ییارش از دستشوادامه د یکرد بعد از جمع کردن خنده ها یکه خودش رو مرتب م یبا گفتن اون حرف در حال و
 ییاز دستشو تمیوضع یو بررس نهیآ یبه خودم تو یمن هم با نگاه میبعد از رفتن مر قهیرفت. چند دق رونیب

اش رو گرفت و  کهیت عیمن سر دنیزده بود با د کهیسالن ت یکنار واریبه د بیدست به ج ربدیخارج شدم. ه
 :دیبه سمتم اومد. نگران و دلواپس پرس یچند قدم

 تو؟ یخوب هویچت شد -

 .کم حالت تهوع داشتم هیآره خوبم فقط -

 ینجوریو از عصر ا ستین یخاص زینتونستم صبر کنم اومدم باال. رخساره گفت چ گهینگرانت شدم د یلیخ-
 .دکتر میرفتیم ؟یپس به من چرا نگفت یشد

 .صورتش گرفتم یجلو یمنف یو دستم رو به نشونه  دمیکش ینفس

 .ستین یزینه واقعاً چ-

 ؟یمطمئن-

 .باال یاینبود ب یازیآره ن-

 .کرد و نگاه پر برقش رو بهم دوخت یا انهیجمع و جور و موز یاون حرفم خنده  با
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 ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ-

رو کنج لب  یزیآم طنتیش یخوش رنگش باز خنده  یبه چپ و راست انداخت و با خمار کردن چشم ها ینگاه
 .هاش نشوند

 .خواستم گوش کنم یسته بود واقعاً نمناخوا-

 ...بود نکنه یمنظورش چ زدیحرف م یبهت نگاهش کردم اما در مورد چ پر

 .دیکش ششیبه ته ر یچرخوند و دست یقبل از به زبون اوردن فکرم لب دهن و

 .گهیگم د یرو م حرفاتون-

هم گذاشتم. چه  یمحکم پلک رو یبا شرم زدگ یلحظه ا یدهنم رو فرو دادم و با سرخ شدن صورتم، برا آب
خجالتم شده بود و با  یبودم. متوجه  یکه گفته بود عصبان ییبه خاطر اون چرت و پرت ها میقدر که از مر

 .شونه باال پروند یلبخند

 !یکش یحرفا رو زده اون وقت تو خجالت م نیا گهید یکیجالبه -

 یشونیبه پ ینینگاهش کردم که چ یچشم ریکنم. زبهش نگاه  میتونستم مستق یباال بود اما هنوز هم نم سرم
هم باهم  یا یمسائل شخص نیدرمورد همچ یشما دخترا حت یعنی»گفت: یبلندش انداخت و با تعجب بامزه ا

 «!دیزنیحرف م گهید

 .صورتم اورد کیزد و کنار گوشم ستون کرد، سرش رو آروم نزد واریکه دستش رو به د دمینگفتم و لب گز یزیچ

 !! اونم از من؟؟یکش یقشنگت برم چرا خجالت م یقربون اون چشماآخه -

 «!نیزدیمسائل حرف م نیکه خوب درمورد ا میبا مر هیچ»گفت: یزیآم هیدر ادامه با لحن کنا و

مون ندارم و  یمسائل شخص یبرا یمیفکر رو داشته باشه که حر نیبکنه و ا یخواست برداشت بد ینم دلم
 یحت زنمیحرف نم چکسیبا ه میمن درمورد مسائل شخص»رفع اون سؤتفاهم آروم لب تا کردم و گفتم: یبرا

 «.رخساره

 .رو برداشت و به کمر زد دستش

 ؟یاز حرفم ناراحت شد-

 .رو آروم آروم باال بردم نگاهم

 .کنم یم فیتعر هیبق یبرا ادیم شیپ نمونیب یهرچ یخوام فکر کن یآخه نم ینه ول-

 .زد میمال یلبخند

 .فدات شم دونمیم-
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! ربدیاونم ه یگفت یخب حاال چرا اونطور»بدجسانه گفت: یباال انداخت و با پوزخند ییدر ادامه ابرو یبا مکث و
 «اد؟یبه من نم هیچ

انداخته بود، به چشم هاش نگاه  هیبزرگش روم سا بتیه میکه داشت یکم یبودم و با فاصله  دهیچسب وارید به
برق گرفته بودند. جا خورده با قورت دادن بزاق دهنم نگاهش کردم که  یحساب طنتیکردم که اون لحظه از ش

 .ابرو هاش انداخت نیب ینیو چ دیبلند بلند خند

 !شد یجور نیات ا افهیق هویچت شد چرا -

 «!تو؟ یدیقدر ترس نینکردم چرا ا یمنم که هنوز غلط ن،یشو بب افهیکردم بابا ق یشوخ»با همون خنده گفت: و

 ،یکردن اون همه بدجنس لیتکم یکه برا دمییجو یدندون م ریکالمش لبم رو ز یها طنتیو دستپاچه از ش هول
 «.دمیدسته گلو به آب نم نیمن حاال حاال ها ا»زد و گفت: یچشمک

 :صورتم گذاشتم و معترض و شرمزده لب زدم یهام رو رو دستم

ً  ربدیه-  .لطفا

راه به راهم  یاون موضوع و خجالت ها یشدم و باز هم متوجه  یگفت مثل لبو سرخ م یکه م یهر جمله ا با
ابروش  نیب یشده بود و با تاب یچونه ام برد و آروم باال اوردش. حالت چهره اش جد ریشده بود، دستش رو ز

 .اش شده بود نگاهم کرد یاخم چاشن یهاش که کم

 !میباهم دار یبپرسم من و تو چه نسبت تونمیسوگند م-

 .چرخوندم یهم گره زدم و لب و دهن یانگشت هام رو تو شرمنده

 .دمیخجالت کش یلیخ یدیرو شن میمر یفکرشو کردم که حرفا یخب وقت یول خوامیمعذرت م-

 .تأسف سر تکون داد با

 !فکرا بود نیبه خاطر ا یعنیفهمم.  یم نییدخترا رو اون پا یخنده  لیتازه دل-

 یماجرا کردند و چه قدر تابلو باز نیبا ا ییها یچه شوخ هیبق یجلو نییدونست رخساره و زهره اون پا یم خدا
دلم به خاطر اون همه  یبودم و مدام تو یازشون عصب یهم متوجه شده بود. حساب ربدیه یدر اوردند که حت

 .گفتم یم راهیشون، بهشون بد و ب یسبک سر

 .چشم چرخوند یکاسه  یاش رو تو یعصب یو کم یشاک نگاه

 !نشسته نییپسر پا گنیدخترا چقدر احمق اصالً نم نیا-

 .هم فشردم یمضطرب لب رو یدخترا با لبخند یسبک سرانه  یرفتار ها یرو دنیجمع کردن و ماله کش یبرا

 .کنن یفکر نم زایچ نیبه ا گهیکه د هینه بابا بق-

 .زد یپوزخند هیکنا با
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 !دیکن یفکر م زایچ نیکه فقط به ا نییشما دخترا نیحق باتوئه چون اآره -

 .چشم براش گرد کردم معترض

 !نه بابا-

 .دیهاش رو باز کرد و خند سگرمه

 .ستین نیاز ا ریغ-

که  دمیکش یبابت راحت بود و آسوده نفس نیاز ا المیکم خ هیو  دهیحرف هامون رو نشن یبود که همه  معلوم
 :دیکردن ابروهاش بهم، پرس کیبا نزد رانهیغفلگ

 بود؟ یچ یهفته که گفت هی نیا ی هیقض یراست-

تونستم بهش نگاه  یکه اصالً نم یطو دمیکش یخجالت م شتریاز حرفش جا خورده بودم و از قبل هم ب یحساب
 .کنم و معترض از اون رفتارم لب باز کرد

 !هیچه رفتار نیسوگند ا-

 «!هفته هیاوم.. کدوم... کدوم »نا به جا گفتم: یشدن ها دیطفره رفتن و سرخ و سف با

 .هم فشرد یتعلل لب رو یباال انداخت و با کم ییابرو

 .گهیگذشته د خشیکه از تار نیهم زهیخب چ-

و محکمش گوشم  یجد یگرفته بودم که لحن و صدا نییمثل لبو سرخ شده بودم. همچنان سرم رو پا درست
 .رو پر کرد

 سوگند؟-

 :جواب دادم ریو سر به ز آهسته

 بله؟-

 .نمیباال بب ریتو رو، سرتو بگ نمیبب-

تونستم به سر و نگاهم  یمعنا بود اما نم یازش واقعاً مسخره و ب دنیکه خجالت کش نیخودم نبود و با ا دست
 .کم برام سخت بود. ساکت بودم که باز اسمم رو صدا زد هیبدم و حرف زدن راجع به اون مسائل  یفرمان

 .با شمام نگاه کن منو-

همه خجالتو  نیا یسوگند من معن»پر گره از تعجب و اخم گفت: ییها ییدار سرم رو باال بردم که با ابرو هیزاو.
 «!فهمم ینم

 .ستیخب... خب دست خودم ن-
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 دکتر هوم؟ شیپ میریفرصت م نیهست؟ اگه هست در اول یمشکل-

 ستین یمشکل یعنین... نه، -

 !که عقب افتاده ینگران یگفت شیپ ی هقیچند دق نیاما هم-

 .دهنم رو مزه مزه کردم آب

 .حاال رمیخودم م یعنیخب... خب -

کرد  یم یاداوریکه بهم  یشد با لحن یکه سمتم خم م یکرد و با تر کردن لب هاش در حال یاون حرفم نگاه با
 «!یفهم یم میستیسوگند من و تو که خواهر و برادر ن»گفت: م،یبا هم دار یچه نسبت

 .داشتم یزاریخودم حس ب یقدر که از اون حرفش شرمنده شده بودم و نسبت به اون رفتار مسخره  چه

 .ستیواسه اون ن یعنینه -

 .دکتر خب میریپس فردا م-

 ...ستین یا یجد یباور کن مسئله -

 .دیحرفم پر یتو

 !تو؟ یکش یقدر از من خجالت م نیفهمم چرا ا یهنوزم نم-

چشم  یتر اورد. تو کیکرد، سرش رو نزد یزد و کنار صورتم عمودش م یم واریکه دستش رو باز به د یدرحال و
 ،یسوگند تو زن من»کرد گفت: یم یآور ادیکه باز بهم  یشمرده شمرده طور یو لحن محکم دیها زل زد و با تأک

 «.من اتو سخته! اونم ب یبرا نقدریمسائل ا نیچرا حرف زدن راجع ا دونمینم

 .با اون بود و متأثر نگاهش کردم حق

 .شدم ببخش ینجوریچرا ا فهمیخودمم نم خوامیبازم معذرت م-

 .ابروش رو باال داد هیو  دیو اخمو باز خند یجد یاز اون همه چهره  بعد

 بود آره؟ نیهم پس موضوع هم یاون سر-

 !؟یکدوم سر-

 .لبش رو با انگشت خاروند و نگاه خمارش رو بهم دوخت ی گوشه

اصرار کردم قبول  یپدربزرگم، تو حالت خوب نبود و هر چ یباغ و قرار بود برم خونه  میکه اومده بود یاون سر-
 !نا مفهموم رخساره از اصرارم یدکتر بعد هم که اون خنده ها میبر ینکرد

 «.از چه ماجراست هیسحر بهم گفت قض»نگاهش کردم که با جمع کردن خنده اش گفت: متعجب
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 ییعجب بچه پرو»گفتم: یگشاد شده بود. خنده ام رو جمع کردم و با چرخش چشم یچشم هام حساب مردمک
 «!؟یدیازش پرس یعنیتو!  یهست

 .کرد یخنده ا تک

ً یمستق یعنینه - اونجا  گهیبودم د ختهیبهم ر یاون حالت حساب دنیباشه با د ادتیکه بهم نگفت. خب اگه  ما
که داشتم  یا یمنم از حال تو و نگران دیرو پرس لشیمتوجه شد دل یحرم وقتو نگران بودم، س شونیکم پر هیهم 

ً یقرفتن به دکتر اونم د یاز حالت گفتم و اصرارم برا یگفتم اما وقت رفتارش برام  د،یمثل رخساره مرموز خند قا
 .دیخند یم زیر زیاون ر یشدم ول یم وونهیداشتم د یبود چون من از نگران بیعج

 :پر خنده اش ادامه داد یکردم که با لب ها ینامحسوس نگاهش م یخنده و شرم با

شدم چون واقعاً کنجکاو شده بودم و همچنان نگران که بعد از شام و موقع  شیسر یمنم حساب گهید یچیه-
 .اون کتابو خوندم گهیکتاب اورد و بهم داد. د هیخواب 

 .دیسرخ و به عرق نشسته اش کش یشونیپ یرو یبا خنده دست و

 .دمیکش یشدم. خودم از سحر خجالت م مونیهم از اصرارم پش یکل-

حاال »پر تأسف براش سرتکون دادم که با خنده گفت: دمیخند یکه م یحرف هاش خنده ام گرفته بود و درحال از
 «!چندماهه بوده شیگفت اون دختره تو عروس یواقعاً راست م

 .براش رفتم یزیر یزده نگاهش کردم. چشم غره  رتیح

 .ربدخانیه یشم از دست نداد قهیدق هی یحت نینه آفر-

 .و شونه باال پروند دیخند باز

نگران شدم  دیزنیحرف م نیدار دمید یبعدشم ناخواسته بود گفتم که. خب وقت زدیبلند حرف م یلیاوالً که خ-
 .شه رمیدست گ یزیچ دیگفتم شا

 ...وگرنه دینشن یا گهیخوب شد کس د یول-

***. 

 ...امروز دلتنگت بودم بیعج-

 :و آروم لب زدم **دادم، رونیحبس شده ام رو ب نفس

 .منم-

 .شمیقدم م شیمن پ شهیهم یول-

 ینم ینیچ السیتو اصالً دلت گ یعنیگفتم  ینخند جد»اش گفت: یکه با لحن پرشوخ دمیاون حرفش خند با
 «خواد
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 .براش نازک کردم یرفته بود و پشت چشم نیاز ب خجالتم

 .قدم شدم شیاتاق پ یکه من تو یاون سر یول دایببخش-

خوبه، مزه اش دلچسب تره  شییهویبوسه  هیچ یدونیعملش از طرف من بود. اصالً م یتو فقط حرف زد رمینخ-
کنه و بدو بدو  یم ریغافلگ یصاحب باغ رو حساب شه،یم دهیچ یواشکی هیکه از باغ همسا یالسیدرست مثل گ

 !یزنینفس نفس م یدار ینجوریافته دنبالت درست مثل تو که ا یو نفس زنون م

 یخنده ام گرفته بود و سرمستانه قهقهه زدم که با لحن السیبه گ چشیسه پ ریهاش و گ ریاز اون تعب یحساب
 « ...دسِت گل رو هم به آب یدیوقت د هیدلبرانه ات  یخنده ها نیبا ا»آروم و نگاه مسخ کننده اش گفت:

 .ام رو جمع کردم و با نگاه کردن به در، معترض عقبش زدم خنده

 .باال ادیم یکیاالن  یکن یکار م یچ ربدیه-

 .برد یذاشت لذت م یسر به سر من م نکهیاز ا ی. حسابزدیقهقهه م زیآم طنتیش

 گهیخب د»کرد گفت: یو موهاش رو مرتب م دیکش یصورتش م یتو یکه دست یشد و در حال یجد یکم باز
 «.نییپا میبر یبهتراگه 

هست  یزیچ هیاتاقم  یباشه پس من برم تو»به اتاقم گفتم: یدفترچه ام افتادم و با نگاه ادی یلحظه ا یبرا
 «.برش دارم دیبا

 ؟یچ-

 .هم بهت بگم یزیچ هیخواستم  یخب راستش م-

 .نگاهم کرد پرسشگرانه

 .امیمنتظرم باش م یکنار خونه درخت-

 .شد قیابروهاش عم نیب نیچ

 شده؟ یزیچ-

 !مگه هیکم حرف دارم باهات، خب چ هینه فقط -

هم بارون زد بچه ها هم جمع کردن رفتن  یلباس گرم بپوش هوا سردتر شده و نم نمک هی یایخب پس م یلیخ-
 .داخل

 .پام بلند شدم یذوق رو پاشنه  با

 .باغ تنگ شده یبارونا یدلم برا یلیبزنه و بباره خ یزیچ یبارون یخدا کنه امشب برف یوا-

زد و با باز شدن  یباز بوسه ا رانهیبودم که غافلگ ستادهیپاشنه پا ا یرو یذوق چشم بسته بودم و همون طور با
 .چشم هام با خنده سالنه سالنه سمت در رفت
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 .بود ییهوی یبوسه ها نیتمر یکی نیا-

 .برد اشیشونیپ کیدست نزد یجذاب یبا چشمک و خنده  و

 .ند خانمباغتون آباد سوگ-

اون دلبرانه ها و اداهاش ضعف رفته بود و با  یشده بود و چه قدر دلم برا وونهیرسماً د دمیخند یبهش م فقط
 .هم نثارش کردم یا وونهیقربون صدقه رفتنش د

قهقهه  یرفتم. صدا نییپا عیسر یلیکوله برداشتم و خ یمن هم به اتاقم رفتم. دفترچه ام رو از تو ربدیرفتن ه با
دورهم جمع  یبچه ها باز با خوش مشرب نکهیشد و مثل ا یم دهیبلند از ساختمون آقاجون شن یو بگو بخند ها

 یبه راه افتادم. بارون نَم نَمک م یرختزدم و به سمت خونه د یکه داشتم لبخند یشده بودند. از حس خوب
 .و اون حس خوب رو برام دوچندان کرده بود دیبار

تر  کیبغلش جمع کرده بود. با نزد یدرخت نشسته بود و دست هاش رو از اون سرما تو ی تنه یرو ربدیه
به  یلب هاش رو گرفت. مقابلش قرار گرفتم و با لرزش یلبخند دنمیشدنم، دفترچه رو پشت سرم بردم. با د

 «؟یکه منتظر نشد یلیخ»تنم از سرما گفتم:

 .رو پر کرد فاصله مون یتر شد و با برداشتن قدم قیعم لبخندش

 .منه سوگند خانم هیشگیکار هم دنیانتظار کش-

 .صورتم به حرکت در اومد یزدم که نگاه جذاب و قشنگش رو یجواب اون حرفش لبخند در

 .نجایا ایب-

و نگاه عاشقش بهم چشم دوخت و  یفتگیابروم رو به منظور نا مفهموم بودن حرفش باال پروندم که با ش یتا
 :آروم لب هاش رو تکون داد

 .نجایا اینافُرم بغل الزمم، ب-

که  نیو قبل از ا دمیکش یپر خنده ام نفس کوتاه یدلم و لب ها یتو یآب شدن قند ها نیریحس ش با
 یتو حرکت من رو سمت خودش کشوند هی یدستم، تو دنیباشم، با کش رایدعوتش رو به اون آغوش گرم پذ

مردونه اش محصور کرد، نگاهش رو سمت  یو محکم تنم رو با دست ها صیحر شهیبغلش جا داد. مثل هم
 یخوش فرمش با لحن بامزه ا ینگاه کردن با جمع کردن لب ها قهیو بعد از چند دق دیکش نیینگاهم پا

 «!نامرده یلیخ یدلتنگ ییخدا»گفت:

 .تر از اون چشم تو چشمش دوختم شهیحرفش خندم گرفته بود و عاشق پ از

 .یو بکنکه فکرش ر یزیاز اون چ شتریب یحت ،یلیخ-

 .خب میجا بمون نیهم-

 .باال میبر ایب ،یخوریحتماً سرما م یدیکه تو پوش یلباس نازک نیهوا سرده بعدشم با ا یول-
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 .چنگ زدن موهاش رو باال زد با

 .هم خوبه یلینه بابا کجا سرده خ-

 .ام، همچنان پشتم قرار داشت و دست آزادم رو دور بازوش حلقه کردم گهیدست د یتو دفترچه

 .تونم بفهمم یلباستم م یرو از رو زدنت خی-

 .خنده نگاهم کرد با

 !کنم یحس نم یزیپس چرا من چ-

 ؟یو تنت نکرداصالً چرا کاپشنت ر نمیگفتم بب یجد-

 .ارمیحوصله نداشتم برم ب گهیخونه آقاجون بود د-

 .باال میریپس م شهینه نم-

 .میهم قرار گرفت ی نهیبه س نهیرو دور کمرم حلقه کرد و س دستش

 .یبهم بگ یخواست یم یچ نمیبگو بب-

 ...یعنی... ستین یخاص زیاوم... خب چ-

 «.یو جواب نداددفترم ر یرفته، هنوز نصف سؤاال ادمیفکر نکن »لب هام رو جمع کردم و لوس گفتم: یبا مکث و

 :دیبه دفتر پشت سرم افتاد و با خنده پرس نگاهش

 !بود نیا یبگ یخواست یکه م یزیچ یعنی یکرد مشیحاال چرا پشتت قا-

ً یتقر یه-  .با

 !باً؟یتقر-

 «.حاال گمیم نیبش ایب»درخت پشت سر گفتم: یو با اشاره به تنه  دمیخودم رو عقب کش یکم

 دیبغلش جا دادم. بارون شد یباز خودم رو تو دهیزد و ترس یرعد و برق بلند میبشن میخواست یکه م نیهم و
 یبخار مانندم تو یزده بود و نفس ها خی یام حساب ینیصورتمون راه گرفته بود. نوک ب یشده بود و آب رو

شونه هاش رو جمع کرد و با  یبعد فیکرد. با رعد و برق خف یخورد و لبخندش رو پر رنگ تر م یصورتش م
 «.گرفت یاوه چه بارون»بغلش، با لرزش صداش گفت: یمن تو شتریپناه دادن ب

 .لرزونم رو تکون دادم یو با باال گرفتن نگاه پر ذوقم لب ها دیلرز یهام از سرما م لب

 .بخوام! تو، بارون و من یاز خدا چ گهید-

 .قرار داد سمیخ یشونیپ یاش رو رو یشونیاورد، پ کیکرد و سرش رو نزد یا خنده

 !یمنو هم به بارون عالقمند کرد بیعج-
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 .هم گذاشتم و آروم زمزمه کردم یمسخ پلک رو یرو با حالت یا هیثان چند

 .شتریدوست دارم اما با تو ب یلیخ که بارنو یدون یم-

 یاندازه بود؛ چراکه باز هم م یب یو لذت یشده بود و وجودم غرق در خوش یادآوریباغ برام  یِ بارون ی خاطره
محکم، با آغوش گرمش چفت کنم. صورت  یپازل با بغل کیاز  یاون بارون تنم رو مثل قطعه ا ریتونستم ز

. پلک باز کردم و **بود و  هباال رفت یضربان قلبم حساب ** یرو لمس کردم؛ درواقع لمس خوشبخت سشیخ
ردم که دستش هم جمع ک یتو ینگاهم حل شد. لب هام رو با خجالت ینگاه مسخ و موج گرفته از خنده اش تو

 .بارون رو گرفت یو قطره ها دیگونه ام کش یرو رو

*** 

دستم افتاد که  یآن نگاهم به دفتر تو هیدادم که  رونیحبس شده ام رو ب یمندانه لبخند زدم و نفس تیرضا
 یسمت خونه درخت تشیهم جمع شده بودند. بازوش رو گرفتم و با هدا یتو یسیبرگه هاش به خاطر خ

 «.یخونه درخت میبهتر بر»گفتم:

 .میباال رفت یچوب یبا هم از چند پله  یو بدون مخالفت دیلرزینازک از سرما به خودش م شرتیاون ت با

. از اون وضع مون خنده اش گرفته بود با جمع میپناه برده بود گهیو به بغل هم د میدیلرز یم یسرما حساب از
 «.میآب شد سیخ نیرسماً زده به سرمون بب»کرد گفت: یکه آب ازشون چکه م سشیخ یکردن موها

از سرما،  یاش لرزون و با دندون قروچه ا نهیبغلم جمع کرده بودم و با چسبوند خودم به س یرو تو زانوهام
 «.من ش... شد ریب... ب... ببخش تقص»گفتم:

 .ابروم رو باال انداختم یرفت و تا دیچک یجلد چرمش آب م ینگاهم سمت دفترچه ام که از رو و

 سؤالشم بپرسم ها؟ هیدفتر نابود نشده بق نیتا ا گمیم-

 .خنده سرش رو سمتم چرخوند با

 .تجسس یبرا یدفتره که همچنان مصر نیتو ا یچ نمیبپرس بب-

 .بپرسم و خسته ات کردم بگو یخوا یباز گفت تجسس! خب نصفه موند اصالً اگه نم-

 .تو یاخم کرد بود باز که یبابا شوخ یلیخ-

 .خوام به زور حرف از دهنت بکشم یخب نم-

 .بپرس جانم ستین میمن آماده ام زور-

کردن  دایدفترچه رو باز کردم و شروع به پ یبغلش دکمه  یتو ییهام از هم باز شده بود و با جا به جا اخم
 :دیکه پرس زدمیمورد نظر کردم. مدام دفترچه رو ورق م یصفحه 

 وقت ها؟ هینباشه  یبد زیسوگند چ گمیم-
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 گه،ید گمیرو م یکه خودت نگرانش بود یانیجر نیهم زهیخب چ»گفت: یدیگفتم که با ترد "یهوم"توجه  یب
 «.یشد ینجوریباره که ا نیاول یدکتر گفت میفردا بر یخوایبد نباشه م

 .دیدفتر باال خز یصفحه  یاز رو میمال یبا شرم و لبخند نگاهم

 .گم خودم یباشه م ازیباشه اگه ن یمهم یکنم مسئله  ینگران نباش فکر نم-

 خب؟ ،یپس حتماً بگ-

 .سؤال نگاهش کردم یکردن صفحه  دایگفتم و با پ یچشم

 .هیسؤالت ورزش نیخب خب اول-

 .سؤال رو براش خوندم و

 ه؟ینظرت درمورد ورزش کردن چ-

 :گردن، جواب داد یرو دور گردنم انداختم و با کنار زدن موهام از تو دستش

 .ورزش موردعالقه ام هم بُکسه دم،یم تیبرام و چه قدر بهش اهم هیموضوع مهم یلیکه خ یدونیم-

 .یدوست دار یلیرو خ کردم فقط فوتبال یدونستم فکر م یبُکس؟! چه جالب نم-

 هیتخل یدارم که واسه  تیسوئ یبکس بزرگ تو هیکس هیدوست دارم. اتفاقاً  یلیاونکه آره اما بکس رو هم خ-
 .افتم به جونش یحساب م ییوقتا هیخشمم 

 .بار امتحان کنم هیخواد  ی. دلم میشیآروم م یجور نیچه خوب که ا-

 .کرد یا خنده

 .میکن نیبا هم تمر یحت میتون یتو اتاقم که نصب کردم م یتونم ببرمت ول ینم تیکه سوئ یدونیم-

 !امیجا باون یفهمم چرا دوست ندار یبدجنس نم-

 .رفت و آمد دارن اونجا ادیطور خودم ز نیو هم نیحس ی. دوستاستیتو ن یمشخصه اون جا جا لشیدل-

 .اوهوم-

 :دمیپرس یلبم، با لبخند دنیدندون کش ریسؤال با ز نیدوم دنیدفتر نگاه کردم و با د یبه صفحه  و

 اد؟یخوشت م ای یدوست دار شتریرو ب صورتم یاز اعضا یکیکدوم -

 د،یصورتم مرموز خند یاجزا زیکم نگاه کردن و آنال هیسمت خودش چرخوند و بعد از  شتریاون سؤالم من رو ب با
نازک کردم و به  ی. پشت چشمدیلبم کش یدستش رو که چفت گردنم بود جلو تر اورد و انگشتش رو نرم رو

 «.چشمات»گفت: زشیآم طنتیش یو خنده ها یکه با بدجنس دمیمنظور گرفتن منظورش خند

 :دیکردم که با خنده پرس ینگاهش م رهیخ ریجوابش جا خورده بودم و خ از
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 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

 .هم فشردم یرو یو لب ارمیکردم به رو ن یم یسع

 .یچیه... ه-

 !نه؟ یاز جوابم جا خورد-

 .دمیاخم نگاهش کردم و چونه اش رو کش با

 !یکن عیضا منو یخواست یم یبدجنس. که چ-

 .زد یو چشمک دیخند باز

 .کنم فقط تتیکم اذ هیخواستم -

 پس باالخره کدومش؟-

 .صورتم شد خیتبدارش م نگاه

 .همش-

 .دفتر رو ورق زدم یمندانه بود و با لبخند تیرضا جواب

 دختر مورعالقه ات؟ ایاوم. . اسم پسر -

 !هان-

ً  یعنیخب -  ...مثال

 شیکردم لب به ن یباز م یرو حساب شمیفکر کردن بهش هم ن یاندازه که حت یب یکردم و در ادامه با ذوق یمکث
 .دمیکش

 م؟یبزار یاسم بچه مونو چ یمثالً دوست دار-

 «!اسم بچه مون؟»بامزه گفت: یکرد و با تعحب یا خنده

 !مگه؟ هیذوق چ ینخند ب-

 .خب من آخه تاحاال بهش فکر نکردم-

 ...یفکر نکردم ول یلیخب منم خ-

 «قشنگه مگه نه؟ ادیخوشم م یلیخ دیاز اسم مروار یول»فکر کردم و با ذوق و شوق آشکار گفتم: یکم و

 .کرد نییباال و پا یمندانه با تکرار اون اسم سر تیرضا

 !دیاوم مروار-
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 پس قشنگه؟-

 !اما مگه قراره بچه مون دختر باشه؟ یلیخ-

 ؟یتو دختر دوست ندار-

 .ابروش رو باال انداخت یتا هیچرخوند و  یچشم یفتگیخودش با

 .مثل خودم داشته باشم پیپسر خوشت هی خوادیدلم م یچرا ول-

 .خنده سر تکون دادم با

 م؟یبذار دیبا یحاال اون وقت اسمش رو چ پیخوشت یاوهَ! خب آقا-

 .کرد یخنده ا تک

 .هنوز راجع به اسمش فکر نکردم-

 !شه؟یمگه م-

 نکهیکه و ا یدون یگفتم م یطور نیبچه دوست ندارم تا حاال هم بهش فکر نکردم االنم هم یلیآره چون من خ-
 !رو دوسش نداشتم یجز آرش تاحاال بچه ا

 .گهید یگفت یاسمو م هی یول یدوست ندار کیکوچ یبچه  یلیخ دونمیآره م-

 .و نرم نگاهم کرد متبسم

 .قشنگه خوشم اومد دیبنظرم همون مروار-

 واقعاً؟-

 .بودم دهیاصالً نشن یعنیبودم  دهینشن یلیآره خ-

که منتظرش  یشدم، درست سؤال رهیکه نوشته شده بود خ یدفتر دادم و به سؤال ینگاهم رو به صفحه  باز
 یعمه. نفس مضطربم رو فوت کردم و با مکث یگفتن حاملگ یشد برا یم دهیچ یمقدمه ا دنشیبودم و با پرس

 .سمتش برگشتم یا هیچند ثان

 کیخواهر کوچ ایبرادر  هیمثالً  ،یداشته باش یا گهیبرادر د ایکه خواهر  یفکر کرد نیتاحاال... تاحاال به ا نمیبب-
 تر؟

 «.فکر نکردم نمیراستش تاحاال به ا»و با حالت فکر کردن گفت: دیلبش رو داخل دهنش کش ی گوشه

واقعاً  یعنی. یشده تو بچگ یحت یو حتماً حتماً نبودش رو هم حس کرد یحتماً فکر کرد ویکی نی!؟ اشهیاِ مگه م-
 ؟یو حس نکردکمبودش ر

برادر رو هم اصالً حس نکردم که البته حق بده  هی ایخواهر  هیکمبود  نکهیگفتم واقعاً بهش فکر نکرم و ا یجد-
 .یمرتض یو حت نی. سامان، حسدمیآدم دور خودم د یچون تا چشم وا کردم کل
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 «؟یاالن چ نمیاوم... بب»ذاشتم گفتم: یهم م یچشمم رو رو هی کهیو درحال دمیکش یبلند سنف

 .شد یهاش پرسشگرانه کمون ابرو

 !؟یهان؟ االن چ-

 .باال پروندم ییپر استرس لب هام رو گرفت و ابرو یلبخند

 خواد؟یکه االنم دلت نم نیخب منظورم ا-

 .بهت نگاهم کردم پر

 !هویسؤال از کجا در اومد  نیا-

 .گهیبگو تو هم د هیحاال مگه چ دم،یپرس یطور نیخب... خب هم-

 :هدفم از اون حرف تکون داد نییتع یلب هاش رو برا نامطمئن

 ...یعنی! هیمنظورت چ-

تونست  یاگه عمه بازم م نکهیخب مثالً ا»حرفش گفتم: یتو دنیرو پشت گوشم زدم و با پر سمیخ یموها دسته
 «؟یشدیتو خوشحال م ؟یه داربشه... تو چبچ

 .زد یجیاون سؤالم لبخند کم رنگ و گ با

 .بامزه ست یلیحرفات خ یول یکرد یفکر یزیچ نیبه همچ هویچرا  دونمیتو! سوگند نم یگیم یچ-

 !گهیسؤاله د هیزدم  یچرا بامزه ست مگه حرف خنده دار-

 «!گهید یسؤال، برو سؤال بعد نیا یرو دیاصالً تو چرا کل»دفترم اشاره داد و عبوس گفت: به

 .جا به جا شدم نیزم یرو یهم قرار دادنش، کم یدفتر گذاشتم و با رو یرو ال انگشتم

 هیکاش  گمیو با خودم م شمیبراش ناراحت م یلیوقتا خ یتنهاست، بعض یلیعمه خ هیچ یدونیخب آخه م-
 .ی. گناه داره طفلستیکه ن میعمو مهد یریخونه نم یلیهم داشت آخه تو که خ گهید یبچه 

 .کرد نییسر باال و پا شیکم و ب یتیو با رضا دیکش ششیبه ته ر یدست

ساله  یلیماجرا مربوط به خ نیبچه دار بشه و ا تونهینم گهیکه مامانم د یدونیخب م یول یگیراست م نویآره ا-
 .شهیپ

 ؟یشد یتونست تو خوشحال م یاگه م یعنی-

 ییناراحت تنها نقدریتو ا یعنیواقعاً  ارم،یسر از حرفات درنم یاریاز کجا درم نارویشده اسوگند اصالً تو چت -
 ؟یمامان
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واکنش تو  یعنی... یا یاختالف سن نیخ... خب آره. اصالً بزار واضح تر بگم اگه عمه االن بار دار بود و با همچ-
 بود؟ یچ

 .لب هاش نشست یرو جینامفهوم و گ یلبخند

 !یگیم یچ یفهی.. م.یچ یعنی... ی-

 زدم؟ یحرف بد-

رفت و خواست سؤال  یو مسخره، چشم غره ا یمعن یاز نظرش ب یاون سؤال ها دنیو اخمو از پرس یشاک
 .رو براش بخونم یبعد

 .چرت و پرت هم نگو نقدریلطفاً ا ،یسوگند برو سؤال بعد-

 !چرت و پرت-

موضوع  نیا یقدر رو نیچرا ا»هم گفت: یابروهاش تو دنیو پر سؤال شده بود و با تن یجد یاش حساب چهره
 «!؟یکرد دیکل

 .دمیاز جا پر یکم دهیزد، ترس یخونه درخت یکه از پنجره تو یرعد و برق و نور یصدا با

کرده بود. با فکر  دیرو تول یها آهنگ گوشنواز زهیُشرُشر و برخوردش با سنگ ر یو صدا دیبار یهمچنان م بارون
 یبودم که با صدا رونیبارون ب ی رهیبدم خ حیتونم اون ماجرا رو براش توض یم یکه چه طور ریدرگ یو ذهن

 .جستم و نگاهم رو گرفتم رونیاز فکر ب ربدیه

 تو فکر؟ یشده چرا رفت یسوگند چ-

 .فکر کردن به خودم جرئت دادم و نفسم رو فوت کردم یهمراه با قدر یدیتعلل و ترد با

 .قول بهم بده هیقبلش  یول گمیبهت م یزیچ هی-

 .کردیسر و ته، نگاهم م یب یاز اون حرف ها رونیو ح پرسشگرانه

 .یدیانجام نم یمعمول ریاول قول بده، بگو به جون من رفتار غ-

 .یبگ یخوایم یچ نمیها، بگو بب یکن یم وونمید یسوگند دار-

 قول؟-

 !سوگند-

 .یبش یعصبان دینبا یول ستین یبد زیچ-

که دستش رو تو دستم گرفته بودم لپ هام رو  یو درحال دمیو بلند کش قیبا گفتن اون حرف دوتا نفس عم و
 .باد کردم زیگفتن اون موضوع اضطراب انگ یبرا

 ...... راستشزهی... خب چزیچ-
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 .منو یبابا دق داد گهیبگو د-

 ...عمه-

 :اون موضوع، محکم بستم و دهن باز کردم انیب یبرا یکردن جسارت دایپ یچشم هام رو برا و

 .عمه بار داره-

شد. آب دهنش رو مزه مزه کرد و با برداشتن  خیصورتم م یکه پلک باز کردم نگاه شوکه و ناباورش رو نیهم
 .دیخند جیموهاش، گ یدستش از دور گردنم و فرو کردنش تو

 !؟یچ... چ-

 .داشتم بهت بگم یبود که سع یزیچ نیا-

در  یهم مچاله شد. باز برا یباره تو کیناباور صورت سرخش  یمنقلب و دگرگون شده بود و با لبخند یحساب
 .اش جمله ام رو تکرار کردم یجیاومدن از اون حالت گ

 .ربدیعمه گلرخ بارداره ه-

و با حرکت سر و تکون دادن انگشت اشاره اش  دییدندون جو ریاش ز یعصب یرو با استرس و خنده ها لبش
ً  ستین یخوب هیهه... ا... اصالً... اصالً شوخ»صورتم گفت: یلوج  «.سوگند اصال

 .کردم زیچشمم رو ر هیو  دمیگز لب

 .گفتم یهم جد یلینکردم خ یاما شوخ-

 .دیهم گذاشت و سرزنشگر بهم توپ یهاش رو با فشردن دندون هاش، رو چشم

 !زده به سرت ؟یگیم یچ یفهمیسوگند م-

 !زدم یبیحرف عج یلیمگه خ یکن یچرا باور نم-

 .تمام باز بهم تشر زد یباز کرد و با آشفتگ پلک

 .دفترو تمومش کن نیو ا یمسخره باز نیا-

 :اش رو گرفته بودند ادامه داد یشونیپ سشیخ یکه موها یدرحال نیبا تکون دادن سرش به طرف و

 .شهی... نه نمتونهیکه مامان من نم یدونیممکنه اصالً امکان نداره. م... م ریغ-

قرار  یاون حال نا به سامان و متحوشش رو آروم کنم و کم یقابل قبول یها حیداشتم با حرف زدن و توج یسع
 .کرد یزانو هام نشستم و و دو دستم رو قفل بازو هاش کردم. شوکه نگاهم م یببخشم. رو به روش رو

 ییجورا هیچون درحال حاضر عمه بارداره و  قبل بود یبرا نیکم آروم باشه. خب آره امکان نداشت اما ا هی-
 .معجزه ست هیبگم  تونمیم
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 .کرد یمات و مبهوت فقط نگاهم م همچنان

 تو؟ یبگو خوب یزیچ هی ربدیه-

 .سکوت رو درهم شکست یعصب

 !سوگند چرت نگو، چرت نگو-

 .گهید ینش یعصب یقول داد-

چند  ی. نگاه مضطرب و شوکه اش برادادیاش رو محکم با حالت رفت و برگشت دستش، ماساژ م یشونیپ
 .چشم هام درمونده و ملتمس لب باز کرد یتو یرگیصورتم ثابت موند و با خ یباز رو یلحظه ا

 !نکن یجان سوگند با من شوخ-

 یناراحت بود طفل یلینکن، به خدا عمه خ ینجوریاما لطفاً ا یو جا خورد یچه قدر از حرفام شوکه شد دونمیم-
نگفته بود  یزیهم چ یبه عمو مهد یموضوع حرف نزده حت نیدرمورد ا یتمامِ که به خاطر تو با کساالن دو ماه 

 .کم درکش کن براش آسون نبود هیبوده  اتفاق نیمنتظر ا یلیعمه خ ربدیه نیگفته. بب گهیکه البته تا االن د

رنگ کفِ کلبه،  یقهوه ا یو ساکت به چوب ها ریموهاش بود و با چهار زانو نشستن سر به ز یاش تو پنجه
 یآب دهنش که مملو از حسِ شرم بود رو به وضوح م یشدن ها و فرو دادن ها دیشده بود. سرخ و سف رهیخ
حال بود و با سکوتم بهش  نهمو یتو یا قهیدق ستیربع، ب هی. کشهیو معلوم بود که از من هم خجالت م دمید

 یکه آروم صداش زدم. درحال دیکش یه. نفس صدا دارخودش هضم کن یموضوع رو برا یاجازه داده بودم کم
 «.بگم سوگند یچ دونمیم... من نم»و مبهوت گفت: جیگ کردیم یدستش باز یتو یکه با حلقه 

 .دستم لمس کردم یکج کردم و چونه اش رو تو سر

 !یکشیتو از من خجالت م-

 .زد یلبش فشرد و پلک محکم یرو دندونش

 .شهیهمه سال... ن... نم نیاز ا سوگند چرا االن... اونم بعد-

اومده  شی. پیکن یم ینجوریاونا. چرا ا یواسه  هیاتفاق قشنگ یلیخ نیا نیخب چون خواست خدا بوده. بب-
 .یدونیجوونه خودتم خوب م یلیعمه خ گه،ید

 :هم ساکت شد و با سکوتش ادامه دادم باز

 کشهیعذاب م یلیدونستم خ یمانع شدم چون م ببره اما من نیخواست اون بچه رو از ب یعمه به خاطر تو م-
حق رو از خودش  نیخواست اما به خاطر تو قصد داشت ا یاون بچه رو م یلیتونه فراموش کنه چون خ یو نم

 .یلیسماجت کرد خ هیقض نیا یهم رو یلی. خرهیبگ

 .هم فشرد یرو محکم چنگ زد و دندون رو موهاش

 .خواستم ناراحتت کنم یآخه، من نم یکن یبگو چرا سکوت م یزیچ هیلطفاً  ربدیه-
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 .رو فقط من حرف زدم و اون هم در سکوت فقط گوش کرد یا قهیدق ستیب

 :دمیاز اون همه حرف زدن مردد لب زدن و پرس بعد

 .شهیآروم م یاگه باهاش حرف بزن ؟یزنیمورد حرف م نیبا عمه در ا نمیبب-

 تونمینم یباهاش حرف بزنم چون حت تونمینم تونم،یه... نمن»عاجزانه گفت: یسر باال کرد و با نگاه باالخره
 «.باهاش رو به رو بشم

 خب چرا؟-

 .باهاشون روبه رو شم تونمیکشم. نم یچون... چون خجالت م-

 خجالت! چرا آخه؟-

 ی. پس چه طورکشمیاز توهم خجالت م ی. من... من حتگمیم یکه چ یدرک کن یتونینم یفهم یسوگند تو نم-
 .رو به روبشم یرو هضم کنم با اونا چه طور هیقض نیا هیبق یجلو

 نینکن از ا یکار هینکن،  تشیاذ نیاز ا شتریشده ب تیاذ یلیبرات سخته اما عمه خ رفتنشیکه پذ دونمیم-
 .ستیکه مستحقش ن یزیبابت ازت شرمنده باشه اونم به خاطر چ

 یبفهم یتون یرو درک کنم و نم یزیمن هنوز نتونستم چ نو،یسوگند بفهم ا تونمینم یبشه ول تیاذ خوامیمن نم-
 .یکرد یموضوع خرابش نم نیو با گفتن ا یجور نیدارم کاش امشب رو ا یکه االن چه حال

کم  هی! باورکن اگه ؟یکن یمسئله رو سختش م نیا نقدریاما مجبور بودم بگم، آخه تو چرا ا خوامیمعذرت م-
 .ستین یقابل هضم ریغ ی. مسئله شهیدرست م زیهمه چ یزمان به خودت بد

 .دینگاهش رو باال کش یجد یچهره ا با

 دونن؟یبچه ها م-

 .کنهینم یبدونن هم فرق ینه ول-

 ؟یختیبهم ر نیا یواسه  نمیبب

 .زد و زبونش رو دور دهنش چرخوند یشخندین

 !کنن یماجرا شوخ نیکه چه قدر با ا ستیمعلوم ن-

 .بامزه اش زدم یبه اون حرف و نگران یلبخند

 ؟یترسیم نیاز ا یعنی-

 .از اخم هاش کم شد یلبش نشست و کم یگوشه  یکم رنگ لبخند

 .شعوریب نیاول از همه هم حس-
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 !؟یناراحت زایچ نیواقعاً به خاطر ا-

 .و اون نیمضحکه ا شمیم ستن،ین ریتأث یب یول دونمینم-

همچنان  یبا گفتن اون حرف از جا ش بلندشد و به طرف پله ها رفت. بارش بارون کم تر شده بود و نم نمک و
زانو زدم و با برداشتن دفترچه، من هم از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. با  ی. دست هام رو رودیبار یم
 .ستادمیرفتن از پله ها مقابلش ا نییپا

 باال؟ یطبقه  میبر یخوا یم ؟یریکجا م-

 .تیسوئ رمیگردم، م ینه برم-

 .تعجب نگاهش کردم پر

 !وقته که کجا آخه ریاالن؟ د-

 «.برگردم، توهم فردا با سامان برگرد خوامیم تونمینم»تمام گفت: یحوصلگ یرو به کمر زد و با ب دستش

 ...هوا بعدش نیا یتو یبر یخوایآخه؟ کجا م یدمق شد نقدریچرا ا-

کاپشنش فرو کرده بود و با  بیج یسامان شدم، دست هاش رو تو یحرفم تموم نشده بود که متوجه  هنوز
 .فرو بردن سرش سمتمون اومد قهی یتو

 «مگه؟ ربدیه یبر یخوایکجا م»گفت: ربدیپر سؤال کرد و رو به ه یتر شدنش نگاه کینزد با

 ؟یرو رسوند باران یبرگشت یک-

 .دیکن یکار م یچ رونیهوا ب نیتو ا نمیبب امیگفتم ب ادیم نجایصداتون از ا دمی:آره االن برگشتم دسامان

 «.برگرده خوادیم ربدیخب ه»بهش انداختم و گفتم: ی. نگاهزدیم دیساکت بود و پکر و کالفه اطراف رو د ربدیه

 سوگند؟ گهیم یچ ربدیه نمی:کجا؟ االن؟ ببسامان

 .دیصورتش کش یتو یدست

 «.تیسوئ رمیمن م ن،یایشما فردا ب-

 نیهم یبود. برا یدیبارون شد یلیکم لغزنده ست خ هی. جاده گهید میگردی:چرت نگو فردا صبح باهم برمسامان
 .دیقدر طول کش نیاومدنم ا

 .رفتن مصر بود یبرا همچنان

 .:نه برم بهترهربدیه

 ؟یکالفه ا نقدری:تو چته؟ چرا اسامان

 :دیپرس یدر ادامه رو به من با کنجکاو و
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 سوگند؟ شدهیچ-

 .نگم یزینگاه کردم که با چشم و ابرو بهم اشاره داد که چ ربدیاون سؤال سامان، به ه با

 .زود برگردم دیکار دارم و با یسر هی گهیفقط م یچیه-

 تیزیچ هیتو  نکهینه مثل ا»تر برد و گفت: کیکرد سرش رو نزد یحلقه م ربدیکه دستش رو گردنِ ه یدرحال
 «؟یداداش من؟ چرا پکر شدهیهست چ

 .گهیکه سوگند گفت د نیهم ستین یزی:نه چربدیه

 .نگاهش رو سمت من کشوند ربد،یاون حرف ه با

 .میایتو برو داخل سوگند ماهم االن م-

به ساختمون  دنیسامان تنهاشون گذاشتم و ازشون دور شدم. با رس یبود اما به خواسته  ربدیه ینگرانم رو نگاه
قهقهه  یحوصله و دمغ کرده بود. صدا یمن رو هم ب یاش حساب یحوصلگ یپله ها رو آروم آروم باال رفتم. ب

 یتخت نشسته بود و در حال یدر داخل رفتم. رو ی رهیو با فشردن دست گ دمیشن یرخساره رو از اتاقم م یها
 .دیخند یم یگوشش بود مدام با سرمست یرو یکه گوش

عمه زهرا پشت خط بود، از  ایکه گو یگرفتن از گوش یخنده اش باالتر رفت و با خدا حدافظ یمن صدا دنید با
برق گرفته اش  یپر خنده و چشم ها یکردم که با لپ ها یجاش بلند شد و سمتم اومد. پر تعحب نگاهش م

 «.شوکه کننده ست شتریب البتهخبر توپ برات دارم  هیکه بازم  ایتو ب ییسوگند کجا یوا»گفت: یاز خوشحال

اش رو  یشونیتخت انداختم. پ یپالتوم، خودم رو رو پیحوصله شالم رو از سرم در اوردم با باز کردن ز یب
 «بحثتون شده؟ ربدیچته تو نکنه با ه هیچ»خاروند و با جمع کردن خنده اش، گفت:

 .کم سردرد دارم هیچراغو خاموش کن  شهینه فقط اگه م-

 .باز شد ششیتخت نشست و با کنار زدن پتو باز ن ی لبه

 !خواد بخوابه یم نشیخب توپ دارم بب هی گمیم-

 .فوت کردم ینفس کالفه

 ...ندار یدیخبر جد دنیبه شن یلیتما چیرخساره االن ه-

 یگل»گفت: دیمانند و پر ذوقش دو کف دستش رو بهم کوب غیج یحرفم رو کامل بگم با صدا نکهیقبل از ا و
 «.بارداره جون

 .تخت نشستم و پر بهت نگاهش کردم یرو خیاون جمله س دنیشن با

 !؟یدونیتو از کجا م-

 چشم هام شد رهیخ زیتعحب بر انگ یجمع و جور کرد و با نگاه یاش رو کم خنده
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 !؟یدونستیم-

 .اوهوم-

 .به بازوم زد یکرد و ضربه ا یو تخم اخم

 !دوننیبهت گفت آخه فعالً فقط مامان و مادرجون م یک نمیبب یدونستیعجب! پس م-

عمه گلرخ  یکردم. خبر حاملگ فیرو کامل براش تعر زیو همه چ ستیول کن ن ارهیتا ته ماجرا رو در ن دونستمیم
هم  یخبر نداشت و کل یا گهیکه گفته بود جز اون و مادرجون کس د یبود و همون طور دهیرو از عمه زهرا شن

کرده. عمه گلرخ از مادرجون  حالشوناون خبر چه قدر خوش دنیزهرا و مادرجون گفت که شن عمه یاز خوشحال
کردن ماجرا براش، پنج  فینگه. با تعر یبه کس یزیبچه ها چ یاونجاست و جلو ربدیکه ه یخواسته بود تا زمان

باعث خنده  یهاش با اون موضوع و تکرار لفظ خواهرشوهر، حساب یو با ادا و شوخ دیخند یرو فقط م قهیدق
 .دمیپاهام کش یزدم و پتو رو رو یاش تشر ینشدن ومتم یمن هم شده بود. به خنده ها ی

 یحالت تهوع. واقعاً خجالت نم هیمثل قض یمسخره در نکن یرفتارا نیاز ا ربدیه یوقت جلو هیبسه رخساره -
 !نیکش

 .دز  یو چشمک دیخند زیر

ً  یم ییزایچ هی میمر نمی. خب تو چه خبر ببدیبه من چه زهره اول خند-  ...گفت نکنه واقعا

 .تخت برداشتم و سمتش پرتاپ کردم یرو از رو یاز تموم شدن حرفش، بالشت قبل

 .کوفت-

 .دیخند باز

 ....تو هم زتیاومدن خواهر شوهر عز ایفکرش رو بکن هم زمان با به دن یول-

و  ربدیها شده بود. تا برگشتن ه وونهیتخت غلت زد. مثل د یبهش فرصت نداد و با حرفِ خودش رو خنده
شده بود و  دنیخواب یکردم. رخساره آماده  یمضحک رخساره گوش م یها یسامان به چرت و پرت ها و شوخ

کرده بود،  مونشیفتن پشر  ازسامان  نکهیسامان رفته بودند. مثل ا یخواب به اتاق قبل یو سامان هم برا ربدیه
و با گرم شدن چشمم پلک  دینکش یتختم رفتم. طول یراحت تر شده بود و با خاموش کردن چراغ تو المیخ یکم

 .هم رفتند یهام رو

* 

کردند و از  یرفتن به کوه قرار گذاشته بودند و مدام اصرار م ی. دخترا برامیبود ستادهیساختمون آقاجون ا یجلو
 یزیتونم چ یاش نم یو اون همه کالفگ ربدیه تیدونستم با وضع یخواستند که همراهشون برم. م یمن هم م

بابا  ادیم»من گفت: یبه مخالفت ها وجهبهش بگم و مخالفتم رو اعالم کردم که رخساره رو به دخترا بدون ت
 «.با من نیا دیو جمع کنر لتونیوسا نیشما بر اد،یم

 .و راه افتادنچون دوستام میآماده بش میخب پس ما بر یلی:خزهره
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رفته بود. با رخساره همچنان  دیکردن مج یراه یهم برا میداخل رفتند و مر لشونیبرداشتن وسا یبرا نایو م زهره
آقاجون  یاز خونه  ربدیو همون موقع بود که ه میکرد یکه سر خود از طرف من داده بود بحث م یبه خاطر قول

 یزیاونم به اصرار من چ یچا وانیل هیهم جز  هصبحون یسر سفره  یاومد. چه قدر که پکر بود و گرفته حت رونیب
با رد شدن از  میپوت هاش شد. مر میفکر بود. کاپشنش رو تنش کرد مشغول بستن بند ن ینخورد و مدام تو
 «سوگند هان؟ گهید یایم گهید نیزود باش»کنارمون گفت:

 .بود و رخساره زودتر از من جواب داد ربدیه یفته گر  یبه چهره  حواسم

 .... توادیآره سوگندم م-

و نگاه رو  ظیغل یکه مشغول بستن بند پوت هاش بود با اخم یهمون طور ربدیقبل از تمام شدن حرفش ه و
 «.کرده خودیسوگند ب»گفت: نشییبه پا

که  کردمینگاه م ربدیبه ه رهیخ رهیداخل رفت. خ یبا باال انداختن شونه ا میکردم. مر ینگاهش م جاخورده
 . دیرخساره دست به کمر سمتش چرخ

 ربدخان؟یچه طرز حرف زدنه ه نیوا ا-

 .رو باال گرفت نگاهش

 !به تو جواب پس بدم دیکنم با یفکر نم-

 ؟یمثل برج زهرمار شد ی:تو اصالً چته که اول صبحرخساره

 ختهیکه اون همه فکرش بهم ر یدم که سر به سرش نزاره اونم وقتبهش رفتم و آروم به پهلوش ز  یغره ا چشم
 «.یدیفهم ادیسوگند با ما م»گفت: یبود اما مگه ول کن بود و با حاضر جواب

 .مرتب کرد یجاش بلند شد و لباسش رو کم از

 .گمایبهت م یزیچ هیرو نرو من نباش  نقدریرخساره ا-

پوش، با اون  نوینپوش ا نویجا نرو اونجا برو ا نیکرده از دست تو آخه؟ ا یچه گناه چارهیب نیبابا ا ی:ارخساره
 .بابا یکرد وونشیحرف بزن با اون... اوف د

 .دمیدندونم غر یاز بازوش گرفتم و معترض اسمش رو البه ال یشگونین

 :ادد یلب هاش رو تکون یرخساره کرد و عصب یگره زد نگاه مغضوبش رو حواله  یهم با ابروها ربدیه

 .یچشمم دور ش یاز جلو یتونیرخساره م-

 :تمام جواب داد یفکر یدراز تر و با ب زبون

 !یکنیم یچرا سرما خال دونمیدلت از کجا پره فقط نم دونمیمن که م رمینم-

 :دیپر خشمش پرس یتر اومد و با خشم و صدا کیاز کوره در بره. نزد یبود که حساب یجمله اش کاف هی همون
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 ها؟ باتوام از کجا؟از کجا پره -

پر خواهشم  یلبش آب دهنش رو فرو داد. با نگاه ها دنیزده و با گز یهم تازه متوجه شده بود چه حرف خودش
 .کرد ربدیه یعصب یبه چهره  یهم اومد. نگاه دیهمون فاصله سع یخواستم از اون جا بره که تو یم

 شده؟یچ-

ور دار  نجایزنتو از ا نیلطفاً ا دیسع»گفت: دیرو به سعکرد خشمش رو کنترل کنه  یم یکه سع یدرحال ربدیه
 «.ببر

 اصالً؟ یکار کن یچ یخوا یم رمی:نمرخساره

 :دیخبر از همه جا باز پرس یب دیسع

 تو؟ یچرا عصب ربدیه شدهیچ-

سرمن  یحق ندار»هوا تکون داد و گفت: یباز جسور شده بود انگشتش رو تو دیسع دنیکه انگار با د رخساره
 «.یدیفهم یداد بزن

 ینیب یتورو خدا رخساره تمومش کن مگه نم»گوشش آروم گفتم: یتو یو با استرس و نگران دمیرو کش لباسش
 «.یشیناراحت م گهیم یزیچ هیحوصله نداره 

 .چپ چپ نگاهم کرد هیاون حرفم  با

 .گمیخاک تو سرت کنم من واسه تو دارم م-گ»

 .صداش زد دیلحظه بود که سع همون

 .میبر ایرخساره لطفاً ب-

 یهم بودند نگاه م یکه هنوز هم اخم هاش تو ربدیاز ما دور شدند. به ه دیو با اصرار سع دیدستش رو کش و
 «.رسونمتیرفتن م نیسامان و حس ام،یتا ب نیتو ماش نیبرو بش»اش گفت: یکردم که با لحن دستور

 لمیکردن از مادرجون باال رفتم و وسا یکردم. بعد از خداحافظ دییبا تکون دادن سرم تأ یحرف چیو بدون ه عیمط
 .رو جمع کردم

 یعنی زدندیبودند با هم حرف م ستادهیاز باغ ا یشدم. گوشه ا دیرفتم که متوجه رخساره و سع یدر باغ م سمت
 !تا حرف کردندیجر و بحث م شتریب

شدنم  کیکنند. با نزد یبا هم بحث م ربدیدونستم هنوز هم دارند به خاطر ه یرو سمتشون کج کردم م راهم
 «!من؟ شیپ یکه اومد یاجازه گرفت ربدجونتونیاز ه»چشم تاب داد و گفت: زیآم هیبهشون، رخساره کنا

 .بهش کرد یمعترض اخم دیسع

 !رخساره-
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کم اعصابش بهم  هی ربدیمنده هشر  خوام،یمن معذرت م»خجالت زده گفتم: یکردم و با لبخند دیبه سع رو
 «.خوامیمن عذر م نیگفت و ناراحت شد یزیاگه چ ختهیر

چون قبل  ستیخوب ن یلی. خودم متوجه بودم که خستین یبه عذر خواه یازین ه،یچه حرف نی:نه بابا ادیسع
کالفه ست االنم داشتم  یلیمعلوم بود که خ یول ستین یزیاما گفت چ شدهیچ دمیازش پرس یایب نییپا نکهیا

 .بوده باهاش کل کل کرده یاون همه عصب یگفتم چرا وقت یبه رخساره م

 .بچه پرو ه،ی:به من چه که عصبرخساره

ً دیسع  .:رخساه جان لطفا

 .داد زد یکه چه طور یدید یکنیم یهمش از اون طرفدار یاز من دفاع کن نکهیا ی:تو هم به جارخساره

فکر کنم تو خونه  ارمیرو ب چیسوئ رمیاالنم من م ،یذاشت یسربه سرش م دید و تو نبا:چون واقعاً کالفه بودیسع
 .خونه زنگ بزن یبرم رفت دیبا گهیجامونده د

تو  یباهاش حرف زد یرخساره چرا اونجور یبدجنس یلیخ»پر رنگ گفتم: یرو به رخساره با اخم دیرفتن سع با
 «.حالش خوب نبود یدیکه د

 .زورگوئه یلیکردم واال خ یخ... خب منم قاط-

 .یگفت ینم یزیواقعاً که حداقل به خاطر من چ-

 .کم با لب و دهنش باز کرد هی

 .خب من به خاطر تو گفتم یکردم ول یرو ادهیکم ز هیکنم اوم... آره منم  یخب االنکه دارم فکر م-

 ...یمنم که گفتم نم-

 .زدم که نگران سمتم خم شد یشکمم دوال شدم و پلک محکم ریدرد ز یناگهان دنیچیبا پ و

 ؟یسوگند خوب یشدیچ-

 .هم فشردم یگفتم و دندون رو یآخ

 .دارم رخساره یبیدردل عج دونمینم-

 «.پس باالخره شد»معنادار گفت: یکرد و با چشمک یا خنده

 .آره فکر کنم-

 .باالخره حل شد شب،یاز د یهمه نگران بود نیا ایخوبه که، ب-

 .مطمئن بشم دیو برگردم، با ییدستشو رمیمن م-

 شهیاز کوله ام که هم یبهداشت یبا اون حرف با درد شکمم باز باال رفتم. حدسم درست بود و با برداشتن پَد و
در جمع شده بودند  یاومدم. از دخترا که جلو نییهمراهم بود بعد از حل کردن اون مشکل باز پا نانیجهت اطم
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 عیسر یلیمنتظر بود و خ نیماش یتو ربدیرفتم. ه نیکردم و سمت ماش یرفتن به کوه، خداحافظ یو آماده 
 .سوار شدم و حرکت کرد

ازش دلخور بودم  میرخساره و مر یهم از رفتارش جلو یگفت و ساکت بود. کم ینم یزیهم چ نیماش یتو یحت
 .دادم تیو من هم به سکوت رضا

 «با من چته؟ گهیتو د»گاهم کرد و حق به جانب گفت:باالخره ن یا قهیگذشت پنج دق با

 «!رونیب نیریکه ب نیزاریسربخود قرار م»گفت: ینگفتم که با اخم یزیچ

 .چفت کردم نهیس یرو یهام رو با دلخور دست

 .نزاشتم یمن قرار-

 .ستیذره عقل تو کله تون ن هیاصالً!  دیکن یذره فکر م یچهارتا دختر اونم تو جاده تنها -

 .یاونا کنفم کرد یجلو یگفتم که قرار نبود برم اما ممنون که اونجور یدینشن-

 .کرد سر تکون داد یبه جاده نگاه م کهیدر حال یو با کالفگ دیکش یتند نفس

 .بودم یدست خودم نبود عصب ،یفهم یم دمیاصالً نخواب شبیسوگند من د-

 .یکنیم یو سر من خالر تتیعصبان شهیهم ،یطور نیهم شهیتو هم-

 .حق باتوئه خوامیسوگند لطفاً. باشه معذرت م-

کنم و با باز کردن سگرمه هام از هم  شتریخاطرش رو با رفتار هام ب یو آشفتگ ارمیخواستم بهش فشار ب ینم
 «.ستین یازین»گفتم: یبا لحن آروم

 .رینگ افهیق ینجوریپس ا-

به خونه باز درمورد عمه و کنار اومدنش با اون موضوع حرف زدم که باز هم در سکوت فقط شنونده  دنیرس تا
 .آروم تر شده بود شبیبود اما نسبت به د ریبود. هرچند که هنوز هم ذهنش درگ

 .که به طرفم برگشت دمیخونه رس یجلو

امروز همو  مینتون دیشا مارستان،یبرم ب دیه باهم بابا ده بار بهم زنگ زده گفت یکم کار دارم از طرف هیمن امروز -
 .زنگ بزن یداشت یکار م،ینیبب

 :دمیپرس نگران

 چرا؟ مارستان؟یب-

 .هوا حرکت داد و شونه باال انداخت یرو تو دستش
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شرکت  یرو تو یماه کیمنم قبالً  دنیم یتمام کارکنان شرکت و کارخونه تست پزشک گهیبابا م دونم،یچه م-
ندن و مشکل  یباشم که آمار الک دیگفته منم با کشیشر سته،یل یاسمم رو خط نزدن و هنوزم تو ایبودم گو

 .ادین شیپ

 ؟یچه تست-

 یلیخ یسرو ته بود ول یکم ب هیداد هرچند که حرفاش  حیتوض یسر هیالبته  وردمیباور کن خودمم سر درن-
 .اصرار کرد

 .یباهاشون رو به روش یتونینم یتو که گفت-

 بگم من؟ یبار از خودِ شرکت فقط زنگ زده چ ستیب یوقت-

 .رو سکوت کردم یا قهیدق

 ؟یهضمش کن یهنوزم نتونست نمیبب-

 .میسوگند فعالً در موردش حرف نزن-

 ش؟ینیکه بب یریخونه نم یعنی! میهمه حرف زد نیما ا-

 :جواب داد یتمسخر و پوزخند با

 ...و چند سال ستیکه بعد از ب یبگم، هان؟ برم بگم مرس کیبرم و تبر یالبد توقع دار رمیچرا االن م-

 .رها کرد مهیحرفش رو ن« ال اله اال اللّه »گفتن  با

کار  یچ یخوا یخب پس م یلیخ»رد کردم و گفتم: ینفس دنیبود با کش دهیچیشکمم پ ریز انهیکه ناش یدرد
 «؟یکن

 .ستیکم ذهنم آروم شه چون هنوز هم برام قابل باور ن هیبزار  یول میقبول حرف زد-

 .نکن عنه سرخورده بشه یباشه فقط کار-

 :دیپرس یحرفم سر تکون داد و با مکث دییتأ در

 ؟یخوب یتو چ-

. با حال ارمیبه رو ن ربدیه یکردم جلو یم یکرد و سع یهم فشرده م یبار صورتم رو تو کی قهیچند دق درد
 «.گمیو مر شبید هیخب قض»منظورِ لحنش، نگاهش کردم که گفت: ناآروم بدون توجه به

 .زدم یگرفتم و پلک دردناک یهام رو به باز انگشت

 .نگران نباش گهیاوم خوبم چون.. حل شد تو د-

 .نگاهم کرد پرتعجب
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 ...یعنینشم؟  ریگیمن پ یخوایم ایجداً؟ -

 .لب زدم نیشرمگ

 .اومدم رید نیهم ینه چون برا-

 .شد قیقصورتم د به

 ؟یخوب یمطمئن-

 یشکمم گذاشته بودم و سع یباشه رو دید یتو نکهیشکمم گذاشته بودم و دستم رو بدون ا یام رو رو کوله
 ی... مسکنزهیچ نمیبب»حالم شده بود و آروم گفت: یاز اون درد کم کنم. متوجه  یداشتم با ماساژ دادنش کم

 «ست؟یهمراهت ن یزیچ

 :جواب دادم ریبه ز سر

 .خورمیخونه م رمیم-

 یُسرم هیدرمونگاه  میریم یرنگ به رو ندار»رو روشن کرد و با نگاه نگرانش گفت: نیتوجه به حرفم ماش بدون
 «.میگرد یکنن بر م یوصل م یزیچ

 .هم فشردم یدوباره دندون رو یدرد با

 .ستین یازین-

تنها  گردن،یظهر برم یی. دایبه رو ندار. رنگ ازهیاز نظر من ن»گفت: نهیآ یعقب گرفت و با نگاه کردن تو دنده
 «.شمیحال نگران م نیبا ا یمون یم

**** 

و پر رنِگ  قیکه با حس عم یقشنگ یبود و روز ها دهیاش از راه رس یو سرزندگ یبهار با تموم سرسبز فصل
دانشگاه برگزار  یگذشتند. دو هفته قبل از سال نو آزمون ورود یمثل برق و باد پشت سر هم برام م ،یخوشبخت

هم مضطرب  یداشتم اما کم تیآزمون رضا زا نکهیبود. با ا جیهم موعد اعالم نتا دیع التیشده بود و بعد از تعط
 نیفصل تابستون افتاده بود، استرسم دوچندان شده بود. با ا لیکه اوا یعروس خیتار نییبا تع یبودم و از طرف

 دنیرس یکه باعث شده بود برا ریوصف ناپذ یجانیذوق زده بودم و ه یحال در کنار اون همه اضطراب حساب
 .کنم یربه موعِد مورد نظر لحظه شما

دور هم بهمون  یما بودند و حساب شیباغ پ یتو یخان و دختراش، سال نو رو همگ ریاردش ربد،یه پدربزرگ
ً یو خنده که عم یو پر از شاد یتکرار نشدن یخوش گذشته بود و روز ها خوش و  یبم رو به سر دادن آهنگقل قا
 .سرمستانه وا داشته بودند

دونستم بهاره ست. چه قدر هم که دلم براش تنگ  یتماس از خارج از کشور بود و م خوردیمرتب زنگ م تلفنم
و  جانیپر ه یکه سالم کردم صدا نیتماس جواب دادم. هم یمطالعه نشستم و با برقرار زیم یشده بود. جلو
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 یِ نو گذشت و ابراز دلتنگ الس کیاول به حال و احوال کردن و تبر ی قهیو چند دق دیچیپ گوشم یشادش تو
 .رو پر کرد یمتعرض و پر ِشکوه اش گوش یگوشم جا به جا کردم که صدا یرو رو یما. گوش یهر دو قیعم

 .رفت ها یتو اصالً سوگند خانم پاک مارو فراموش کرد ییکجا زنمیهمش من زنگ م-

 هان؟ نمتیبب امیب یاگه اومد یتهران نمیچند وقت. بب نیکم سرم شلوغ بود ا هیدلم  زیببخش عز-

 .گفته ینجوریدکتر ا ستیمناسب ن یلیسفر کردن خ یبرا تمیو ضع یعنی میاینه نشد که ب-

 :دمیو پرسشگرانه پرس نگران

 مگه؟ شدهیچرا چ-

 :کرد و گفت یا خنده

 .گهیگفتن د ینجوریکه تو شکممه، ا یِ به خاطر وروجک یعنی... یعنیخب  ستین یبد زینگران نباش چ-

 .دمیکش یکوتاه غیذوق زده ج یاون خبر دنیشن با

 ؟یبهاره تو باردار یوا-

خوبه  ربدیه یما. تو چه طور شیسال نو رو اومدن پ نایتهران مامان ا امیچون نتونستم ب گهیآره سه ماهمه. د-
 ه؟یک یعروس یراست

 گهید دوارمیتابستون ام یهم افتاد واسه  یدلم مبارک باشه. عروس زیخوشحال شدم عز یلیاونم خوبه، خ-
 .یایب یعروس یواسه 

و دکترم گفته  شمیتر م گنیبعد سن یبتونم آخه ماه ها تیوضع نیفکر نکنم با ا یول امیدوست داشتم ب یلیخ-
 .مراقب باشم شتریب دیبا نیهم یواسه  هیسکیر مانمیزا کمی

 .خوشحاله یلیحتماً خ کنهیکار م ی. مسعود چادیم ایانشالله که سالمت بدن یچه بد ول-

 :گوشم کرد و جواب داد یتو یا خنده

 .االنم بزور فرستادمش که بره سر کارش زارهیلحظه هم تنهام نم هی یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتریب-

 .هم داره واال یخوشحال گهیخب بابا شده د ،یآخ-

 :گفت یخاص جانیاون حرفم پر شور و شوق و باه با

رو تجربه  یحس نیتا حاال همچ یعنی ،یلیخ هیاز نظرم نابحس قشنگ و  یلیسوگند مادر شدن خ یدونینم-
ً  فیتوص رقابلیو لذت بخش. غ نیرینکرده بودم، ناب، ش  .اصال

 :کردم و در جواب اون حرفش گفتم یا خنده

 دختر؟ ایپسره  نمیطوره بب نیحتماً هم یتجربه اش نکردم ول-
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 .شازده پسره خاله جونش هیدلم. کوچولومونم واال  زیعز یکن یتجربه اش م یان شالله که تو هم به زود-

 ن؟یهم انتخاب کرد یجانم، اسم یا-

 یمیدادن، من و مسعود خودمون هنوز تصم شنهادیاسم پ یکل یحال همگ نیبا ا یزوده ول یلیحاال که خ-
 .مینگرفت

 .خبر خوشحالم کرد نیچه قدر ا یدونینم زمیزع-

 .وونهید نمتیبب میحرف بزن یریتصو یوقت داشت گمیحالم رو خوب کرد، م یلیصدات خ دنیمنم شن-

ً  زمیباشه عز-  .حتما

 .خواهر قشنگم زنمیبعداً باز بهت زنگ م ن،یحمام کنم و برم تمر دیمن با گهیخب د-

 .بوسمت. به مسعودم سالم برسون یباشه برو فدات شم م یزنگ زد یخوب کرد یلیخ-

 .. فعالً قربونت برمزمیعز تیبزرگ-

سرحال ترم کرده  یحساب شیخبر باردار دنیرو قطع کرد. حرف زدن با بهاره و شن یبا گفتن اون حرف گوش و
اومدم. سحر و  رونیمرتب کردم و از اتاقم ب نهیآ یبود و چه قدر که براشون خوشحال شده بودم. شالم رو تو

مشغول صحبت بودند. به سمت  ماندر با ما یرفتن شده بودند و جلو یبلور خانم، آماده  ربد،یمادربزرگ ه
 «اِ کجا مامانجون؟»گفتم: یشون رفتم و رو به بلور خانم با لبخند

 میینجایاز صبح ا گهید میممنونم مامان جانم بر»و نرمش، گفت: دیسف یزد و با داخل کردن موها ینیدلنش لبخند
 «.کرده تیرو با اون حال اذ یچه قدر گلرخ طفل دونهیخدا م وردهیسحرم که آرش رو ن

 یخونه  میامشبم بر گهیسوگند جان. د میهم زحمت داد یلیخ قاً،یآره دق»کرد و گفت: دییحرفش رو تأ سحر
 «.شمال میباهم بر یاون ور همگ که از فتنیهم فردا راه م دهیآخه پدرشوهرِ سپ میکه فردا عازم ش یداداش عل

 .نیموند یم شتریکاش ب ی:خوش بگذره بهتون سحر جان ولمامان

هم جلو اومده بود گذاشت و  یبزرگ شده بود و حساب گهیشکمش که د یاون حرف مامان، دستش رو رو با
 .کفش هاش رو به پا کرد

به حشمت خان، پدرشوهر  گهید یهفته ول هی نیخوش گذشت ا یلیممنونم خ گه،ید میاز سال نو تاحاال اومد-
 .میاونا باش شیهم پ یکم هی میقول داد دهیسپ

 .موندنشون رو به بلور خانم کرد یاصرار برا یمتبسم بعد از کل مامان

 .دیبمون شتری. هرچند دوست داشتم بدیهم سالم برسون رخانیبه اردش-

 .و قدرشناسانه نگاهش کرد دیبازوش کش یرو یچشم گفت و سحر دست یخانم با قربون صدقه ا بلور

 .زمیعز تیبزرگ-
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موندن اصرار کردم اما  یشون کردم و باز هم برا یرفتند. تا پله ها همراه رونیگرفتن از مامان ب یبا خداحافظ و
رو قدم  ادهیپ یرفتن. مامان بلور آروم تو یقبول نکردند و مصر شدند برا رخان،یبه خاطر آرش و دکتر رفتن اردش

کالمش  لیزدنش، با تعج دیبه پشت سر و د یبا نگاه دیبوس یصورتم رو م کهیو سحر درحال داشتیبر م
 «.یداداش عل یخونه  ایب ربدیتوهم با ه یاگه تونست»گفت:

 .حوصله شده یب یلیکم سرماخورده خ هی ربدیآخه ه شهیم یچ نمیباشه بب-

. شهیعادت نداره کالفه م زایچ نیبه ا یلیحوصله تر شده آخه خ یبوده ب یشلوغ یتو ادیچند وقت هم ز نیآره ا-
 یدیچه سردرده شد یدونیشده بود، نم تیاذ یکه با بچه ها آرش رو برده بودن ورزشگاه حساب شمیدو سه روز پ

 .داشت

 .گهیاوهوم سامان گفت، معده دردشم که نگم د-

 .زد یزیکم رنگ چشمک ر یبا لبخند همراه

 .بدتر گهیبا عشقش تنها باشه د یلیخ میه ما نذاشتچند وقتم نک نیا-

 .براش تاب دادم یحرفش خنده ام گرفته بود و چشم از

 .نه بابا تو هم-

 .دست جا به جا کرد یاش رو تو یدست فیک

 .سرجاش ادیحوصله شم م ینجوری. ادیکم وقت بگذرون هی رونیب دیفردا رو به نظرم باهم بر یحاال جدا از شوخ-

 ن؟یایحتماً شماهم م هیفکر خوب-

 .باال پروند ییخنده ابرو با

 !از دست ما نیخسته نشد نیکم راحت باش هی دیبر ییتنها گمیمن م-

 .بودم یهم راض یلیمن که خ یچه حرف نیا-

بگم  نمیا م،یشیم یراه گهیاز دوستاش بعدشم د یکیباغِ  میقراره بر نای. خب فردا ما با داداش ایدلم زیعز-
رو  بتتونیغ یجور هیمن  ن،یبر نیهرجا خواست گهیهم هستن. شما دوتا هم با هم د یجون و داداش مهد یگل

 .دمیم حیتوض هیبه بق

 .دمیاز صورتش رو محکم بوس ینگاهش کردم و با خم شدن سمتش، طرف قدرشناسانه

 .شهیخوب م یلی، خسحر یمرس-

 هیباردار ی هیتو قض کنهیحالش رو خوب م یلیخ ربدیدلم بهتون خوش بگذره، بودن تو کنار ه زیخواهش عز-
 .یکمکش کرد یلیجونم خ یگل

 .ستیراحت ن یلیکم معذبه و با عمه خ هیگفت هنوزم  یم دهیسپ یول یممنون لطف دار-
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من برم  زمیعز یندار یکار گهیخوبه شده. خب د یلیجاشم رابطه شون خ نیبه نظرم تا هم شهیآره اما بهتر م-
 .مامان رفت

 .مینیب یکه همو م نیاگه تا فردا بود نه برو فدات شم-

- ً  .حتما

 یرفت برام دست تکون داد. با رفتن سحر، تند تند پله ها رو باال رفتم. حساب یکه عقب عقب م یدر حال و
ً با اون چند روز مهمون شد و  ینفر گرفته م هی یکه هرشب خونه  یشلوغ و پلوغ یِ خسته بودم؛ مخصوصا

 یدست دنینشست و با کش بلم یکاناپه انداختم و مامان هم رو یما بود. خودم رو رو یهم که خونه  شیآخر
از جام بلند شدم  عیشد. با حرف مامان سر ادآوریرو بهم  میزنگ خوردن گوش یو گلدارش صدا ریحر کیتون یرو

 .بود و بالفاصله جواب دادم ربدیو سمت اتاقم رفتم. ه

 الو... ؟ جانم؟-

 ؟یم چه طورسال-

 ؟یبهتر نمیبب ،یخوبم تو خوب-

 :گرفته اش گفت یصاف کردن گلوش کرد و با صدا یبرا یا سرفه

 ؟یآره بهترم، خونه ا-

 ؟یاوهوم تو چ-

 .آره بابا، تو رختخوابم-

 ؟ینرفت رونیب-

 .کردم دایکم آرامش پ هیذره خلوت شده و  هینه تازه خونه -

 :و گفتم دمیخند

 .یکالفه شد یلیسحرم گفت خ-

 غیتو ازم درخود ی! رسماً داردمیتو رو ند یهم که درست و حساب قهیدو دق اد،یخوشم نم یخب من از شلوغ-
 .یکن یم

 :گفت یدر ادامه با لحن بامزه و خنده دار و

 .گناه دارم بابا-

 .خنده ام گرفته بود یلحنش حساب از

 !یگناه دار یلیخ یگیراست م یآخ-

 !بغلت کنم ریدل س هینتونستم  یه کن. واال تا چشم برگردونم دور و ورت پره آدم بوده حتمسخر  یباشه حاال ه-
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 .زدم یا قهقهه

 .یدار یدل پر یلیخ نکهینه مثل ا-

 .توهم که انگار نه انگار-

 :هم گفتم یرو دنشیکردم و با چ یتختم رو با دست آزادم تا م یرو یها لباس

 هان؟ میبخور رونیناهارو ب رون،یب میگم چه طوره فردا باهم بر یم-

 :جواب داد جاخورده

 !یدیکم منو هم د هیچه عجب -

 .منو راحت نزاشتن قهیدق هی یدار لیهمه فام نیا هیمن چ ریخب تقص-

 .نیدوستداشتن یلیالبته خ خب

 .نره ادتی نویاز من ا شترینه ب یول-

 .جمع شده ام رو فرو دادم ی خنده

 .خان ربدیبله اون که آره ه-

 .ستین یکس ایخب االن پاشو ب-

 .شده باشه واسه فردا کیهوا تار گهیاالن؟ نه د-

 !برنیم دارنیقطعاً من و تو رو هم به زورم با خودشون ور م ،یعمو عل یاز دوستا یکیفردا صبح قراره برن باغِ -

 .دهیم حیتوض هینبودمون رو واسه بق یجور هینگران نباش سحر گفت -

 !نیختیکه برنامتونم ر نمیب یاِ م-

 .دمیخند زیر

 .نجاتت بدم هیاز دست بق خوامیم گهیبله د-

 .کرد یمند تک خنده ا تیرضا

 ؟«.یهم عال یلیخ-

 عمه کجاست؟ خوبه؟ نمیخب بب-

 .بود، اوهوم خوبه نییپا-

 یکیاون  یسرحال تر شده. باورکن تو یلیخونه خ یبرگشت یاز وقت یعنیخوشحاله  یلیروزا خ نیا هیچ یدونیم-
 .چارهیشد ب تیاذ یلیخ یبود یو از خونه فرار یکرد یم میکه مدام خودتو ازش قا یدو هفته ا
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 .کم برام سخته هیکه هنوزم  یدونیخودت م-

 :با خنده گفت و

 .سبک مغز یپسره  کنهیم یشوخ هیقض نیبا ا رهیکه راه م شعورمیب نیحس نیا-

گذاشتن  یتا شده رو برا یرو با باال بردن شونه، به گوشم چسبوندم و لباس ها یکردم و گوش یخنده ا تک
 .تخت برداشتم یکمد از رو یتو

 .میدیخند یکرده کل تتیرخساره گفت که چه قدر اذ-

 !یخند یعجب! م-

 :گفتم فیخف یداشتم خنده ام رو کنترل کنم و با سرفه ا یسع

 دیست با ختهیکم بهم ر هیبرم آخه خونه  گهیمن د یندار یخب اگه کار-

 .مامان کمک کنم به

 .نه عشقم برو مواظب خودت باش، منم آماده شم برم باشگاه-

 .مواظب خودت باش رونیب یعرق کرده از باشگاه نزن-

- ً  .چشم سوگند خانم برو جانم، فعال

 .نمتیب یم-

 یتختم با ملحفه  یفه و بعد از عوض کردن ملح دمیکمد چ یطبقه  یلباس ها رو تو یقطع کردن گوش با
آشپز خونه مشغول درست کردن شام شده بود. بشقاب  یرفتم. مامان تو رونیاز اتاق ب یزیرنگ و تم دیسف
گذاشتم شون و رو به مامان که بعد از  نکیس یجمع کردم و به آشپز خونه بردم. تو زیم یرو از رو وهیم یها

 :دمیشسته بود پرس یها وهیمشغول پاک کردن م یتدارک شام با دستمال

 ومدن؟یبابا و سامان هنوز ن-

. سامانم که ادیکه ب زارنیزنگ زدم گفت شام نگهش داشتن و نم یعنیبود  دتیعمو سع یبابات که خونه -
 .ادیم ریکم د هیگفت کار داره و 

 .زدم هیتک نکیزدم و دست هام رو از پشت به س یلبخند

 !داره آخه یچه کار التیتعط نیا یباران. وگرنه تو شیالبد رفته پ-

 ً  .ابروش رو باال انداخت یزد و تا یلبخند متقابال

- ً  .حتما

 «.از باران خوشت اومده یلیمعلومه که خ»در ادامه با تکون دادن سرش، گفت: و
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بهتون گفتم  یزیکه من چ نینزد؟ نگفت یسامان درمورد باران با شما حرف نمی. ببهیدختر خوب یلیآره چون خ-
 ها؟

 .دیسبد چ یها رو تو وهیکرد و م یا خنده

 .نه مامان جان نگفتم چون خودش باهام حرف زد-

 .زده و کنجکاو چشم چرخوندم ذوق

 گفت؟ یچ-

 .گهیخونشون د میبر گهیخب خواسته با بابات حرف بزنم و چند وقته د-

 .هم چفت کردم یو انگشت هام رو تو دمیپا چرخ یپاشنه  یبچه ها با ذوق رو مثل

 د؟یزنیحرف م یبخواد. خب ک یزیچ نیکه ازتون همچ زدمیالبته حدس م شه،یخوب م یلیخ یوا-

 .گهیکنم د دایهر وقت زمان مناسب پ دونمینم-

 .پس زودتر-

 .ابروهاش انداخت نیب یکرد و تاب یا خنده

 .یعجله دار شتریتو ب نکهینه مثل ا-

 .کاسه تاب دادم یو با کرشمه چشم تو لوس

 .که ندارم شریدونه داداش ب هیخب چه کنم -

که  نیبلند شد. در همون ح خچالی یتو وهیگذاشتن ظرف م یخنده باز برام سر تکون داد و از جاش برا با
 .رفت سر به عقب چرخوند یم خچالیسمت 

که  ربدیتو و ه نمیقبول نکردم ب یول رونیب میفردا دعوتمون کرده که باهاشون بر یبلور خانم واسه  یراست-
 هان؟ نیریم

 .زدم یسبد برداشتم و گاز آب دار یرو از تو یبیرفتم، س زیم سمت

 .نه-

 چرا؟-

 کشهینفس راحت م هیعموش رفتن و داره  طونیش ی. تازه بچه هاکنهیفرار م ایهمش داره از شلوغ ربدیه-
 !دنبالشون میبر می. حاال باز ورداریطفل

 .زدم یدر ادامه لبخند کش دار و

 .میو ناهار بخور میکم بگرد هی رونیب میریباهم مدرعوضش فردا  یول-
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 .از اون فکرم استقبال کرد یهم گذاشت و با لبخند یرو آروم رو خچالی در

 .هم داره عموش یطونیش یخسته شده ماشاال بچه ها یلیمعلوم بود که خ یآره طفل ،یچه فکر خوب-

 .پاره شیاوف آت-

 .تهران ادیآخه خاله احترام قراره فردا ب نیزود برگرد دیکن یپس سع-

 واقعاً؟-

 .سفر یتهران که مامان و بابا رو با خودشون ببرن چند روز انیآره م-

 !البد رضا هم همراهشونه-

 «!ه؟یآره مگه چ»باال انداخت متعجب گفت: یا شونه

 .دیدونیکنم با وجود رضا بخوام زود برگردم خودتون که بهتر م یخب فکر نم یلیخ یول یچیه-

 .هم همراهشون باشه بایفر دیبده شا-

 .بزنم یچرت هیکم خسته ام اگه بشه  هی دیبا من کار ندار نمی. ببشهیم یچ نمیحاال تا بب-

 .انجام دادم همه رو ستین یکار گهینه برو مامان جان د-

رفتم.  رونیاز آشپزخونه ب زیم یبشقابِ رو یزدم و با انداختن آشغالش تودستم  یتو بیگاز رو به س نیآخر
به خاطر  شتریخواستم با رضا رو به رو بشم ب یهم که نم یلیدل نیماجرا نداشتم و مهم تر یاصالً حوصله 

 .شهیم یاز دستم عصبان یو حساب کنهیدونستم باز هم بلوا به پا م یبود که م ربدیه یها تیحساس

زنگ زده بودم اما همون طور که پشت تلفن گفته بود هنوز آماده نشده بود.  ربدیبود، به ه ازدهی کینزد ساعت
 دهیچیدماغم پ ریز یبوش حساب دم،یبلندم کش یناخن ها ینرمِ الک قرمز رنگم رو آروم و با دقت رو یفرچه 

خوش رنگ و لعابم که  ی؛ بچگهام برد یلذت بخش، من رو به بچگ یاستشمام اون بو یلحظه ا یبود و برا
رنگارنگم رو به دور از  یالک ها کِ یکوچ یکه جعبه  ییبود. روز ها ادآوریام رو برام  یدوران زندگ نیتر نیریش

کردنشون  فیرفتم... و با رد یم یداشتم و همراه عروسک هام به خونه درخت یکمد برم یاز تو یهر دغدغه ا
عاشق  یبی. اون موقعه ها هم به طرز عجزدمیخاص الک م یو با دقت وصلهکنار هم دونه دونه براشون سر ح

 شتریمن به اون رنگ با خبر بود و ب یاز نظرم خوش و خاصش بودم. مامان هم که از عالقه  یالک قرمز و اون بو
 ریتعباون رنگ رو دوست داشتم،  یلیکه خ یلیاز دال یکی دیگرفت؛ شا یقرمز رو برام م فِ یط یوقت ها الک ها

نشوند و همراه  یباغ م یچمن ها یاوقات من رو رو یبود که مادرجون از اون رنگ برام گفته بود، گاه یو داستان
مورچه  طنتیبا ش یبار هم وقت هیخوند.  یگفت و شعر م یبرام قصه م کمیکوچ یناخن ها یبا الک زدن رو

 یانگشت ها ریکردند، ز یحمل م شونگندم رو سخت با خود یها یچمن ها دونه  یکوچولو رو که رو یها
با اون  ادیدلم م یگفت چه طور یتذکر داده بود، م نیریو ش میمال یکرده بودم بهم با اخم تیاذ یکم کمیکوچ

کرد؛  یخودش م ریرو درگ کمیاون لحظه ذهن کوچ یاش که حساب گهید یکنم و جمله  تشونیاذ ،یآزار یهمه ب
و نرمم مرتب کرده بودم  دیسف یزانوها یرنگم رو رو یو صورت نداریچ امند« شه؟ اهیرنگ دلت س یخواینکنه م»
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 دهیبشه، ازش پرس اهیآزار س یب یکردن اون مورچه ها تیبچگانه از اون حرفش که ممکنه رنگ دلم با اذ یبا فکر
 «!ه؟یاصالً مگه دل چه رنگ»بودم 

همزمان با  انشینشسته بود و با لحن قصه گو نشیو کم چ کیبار یلب ها یاز اون سؤالم گوشه  یلبخند
گفت رنگ دل درست مثل  یبه ناحن هام اشاره داده بود. م کمیکوچ یانگشت ها یالک رو یفرچه  دنیکش

رو بشکنم کم  یدل وبکنم  یگفت اگه کار بد یرنگ ناخن هام قرمزه؛ همون قدر گرم و همون قدر خوش رنگ. م
شم اون رنگ کدر و  یکنم و آدم بد تیاذ لیدل یرو ب یگفت اگه کس یم شه،یو کدر م بازهیرنگ م« دل»کم 

 یکنم و نفرت رو تو ی. ازم خواسته بود خوب باشم و خوبشهیم اهیو نفرت س یو درآخرم از بد شهیکدر تر م
از اون موقع بود که عاشق اون رنگ  دی... شابمونهخوش رنگ و شفاف  شهیهم یقلبم راه ندم تا اون قلب برا

آقاجون... رژ  یسرخ و خوش رنگ باغچه  یباغ، رز ها یسرخ درخت انتها یها بیگرم شده بودم؛ عاشق س
سرخ و براق! اون هم  ییها السیو خوش طعم از جنس گ نیریش ییو حاال هم بوسه ها یسرخ مامان تو بچگ

کرده  هیو تب تند و گرم عشق رو هد تیکه به قلبم شفاف یکس ،ایمرد دن نیترو عاشق  نیتر وونهید ریبیبه تع
 ...برد یم شیپ میمال یتمیرو با ر یزندگ انیو شر دیتپ یام م نهیس یتو ایقلب دن نیبود و خوش رنگ تر

ً یلب هام رو عم یلبخند ام  نهیکه از س یآقاجون که لبخندم رو محو کرد و آه ادیبعد  یکش داد و لحظه ا قا
 یخواست تو یدلم م یلیچون خ دیپر رنگ تر شده بود شا شهیبراش از هم میاون روز ها دلتنگ یخارج شد. تو

زدن انگشت هام شدم، الک زدن  کو گذشته باز مشغول ال یاون روز ها کنارم باشه. با پس زدن خاطرات بچگ
کرد و  یکارو برام م نیمادرجون ا شتریب یبچگ یبود و تو یبرام کار سخت شهیدست چپم مثل هم یانگشت ها

و تاب دادم و بعد از اون هم  چیبعد از اون هم رخساره. کالفه از نامرتب الک زدن شصت چپم، در بلندش رو پ
رو از کنار تخت برداشتم و از  فمی. کدمیپالتوم رو باال کش پیکردم و ز یرنگنسبتاً پر  شیانداختم. آرا فمیک یتو

 ربدیمگه ه»کرد و گفت: یهم نگاه یرفتن شده بود و با انداختن شالش رو یاتاق خارج شدم. مامان هم آماده 
 «دنبالت؟ ادینم

 نایعمه ا نکهی. مثل امیگفتم برم از اونجا بر گهیهنوز آماده نشده د نیهم یاز خواب پاشده واسه  ریکم د هی-
 ؟یریشما کجا م نمیرفتن. بب یهمگ

 .اونجا رمیدارم م نان،یبابا ا یخاله احترام اومده خونه -

 .گهیآها خب پس من برم د-

 .ساعتش انداخت یبه صفحه  ینگاه

 .هیرسونمت، هوا بازم بارون یکم صبر کن خودم م هی یتونیاگه م-

 :و خنده رو لب باز کردم بشاش

 .اِ چه خوب-

 .جمع کرد یلب هاش رو تو متعرض

 .یایمامان جان، الاقل با آژانس برو اگه با من نم یخوریسوگند سرما م-
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آژانس الزم  رمیگ یم نیماش ابونیکنار خ رمی!بعدشم شما نگران نباش میچه سرماخوردن گهید هیبارونِ بهار-
 .ندارم

 .رو فکر کرد یا قهیدق

 .بشه رتونیترسم د ی. مرسوندمتیچون قبلش دو، سه جا کار دارم وگرنه م-

 .گونه اش سمت در رفتم یرو یکنارش گذشتم و بعد از بوسه ا از

 .رمیممنون من خودم م-

 .قشنگ لب هاش رو گرفت یتکون داد و تبسم میبه اون نشاط و زنده دل یسر

 .ربدیدلم سالم برسون به ه زیباشه برو عز-

 .هوا براش فرستادم یتو یغنچه کردم و بوس میهام رو با همون سرخوش لب

 .نمتونیب یمامان جون مفعالً -

 .رو آروم برام تکون داد دستش

 .زمیبه سالمت عز-

هم گذاشتم  یبود؛ پلک رو یریدلپذ یزدم. هوا رونیرنگم رو به پا کردم و از خونه ب یاسپرت و گلبه ا یها کفش
داده بودند و رو ها شکوفه  ادهیپ یهام کردم. درخت ها هیو وارد ر دمیباره بلع کیرو  یبهار یو طراوت اون هوا

 یم نیزم یبارون آروم آروم رو یبود. قطره ها هنما داد ابونیبه خ یو پر شاخه و برگ بودنشون حساب یسرسبز
خوب و  یسرخوش و سرحالم کرده بود. اون قدر هوا ینَمه بارون حساب یخوش و مست کننده  ینشست و بو

 .گرفتن شدم یتاکس الیخ یکنم و ب یرو ط ریمس ادهیخواست پ یبود که دلم م یریدلپذ

پرنشاط و خوش  یبردم و حس یلذت م یصورتم و قلقک نرمشون، حساب یبارون تو یفرود اومدن قطره ها از
 یها تیاز مض یکی نیسرد نبود و ا یلیاما هوا خ دیبار یشد. بارون م یوجودم منتقل م یکه تو یاز سرزندگ

 یرو قدم بر م ادهیپ یغلم گرفته بودم و آروم آروم توب یبود. دست هام رو تو یبهار یفصل بهار و بارون ها
تا  یکه چه طور نیگذشت زمان و ا یداشتم. اون قدر غرق لذت بردن از اون بارون و هوا بودم که اصالً متوجه 

کرده بودم  یکه ط یرینبود اما به خاطر مس یدیبودم هم نشدم. هرچند که بارون شد دهیعمه رس یخونه  یجلو
 .شده بودم دهیآب شده بود و مثل موش آب کش سیسرتاپام خ

از پله ها باال  عیشسته شده از بارون رفتم. سر اطیدر باز شد و داخل ح قهیدر رو فشردم و بعد از چند دق زنگ
دوشش  یکه رو یکه به تن داشت و حوله ا یرنگ دیسف یبا رکاب ربدیرو باز کردم ه یکه در ورود نیرفتم. هم

 .زده چشم گرد رتیکرد و ح یتاپام رو نگاهبود، سمتم اومد. سر 

 ه؟یچه وضع نیسوگند ا-
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تر اومد و  کیباال پروندم که نزد یزدم و شونه ا یلبخند د،یچک یصورتم م یاز موهام راه گرفته بود و رو آب
مقابلم زانو زد. دستش رو سمت کفش هام  نیزم یرو یناباور نیخم شد و در ع دادیمتأثر سر تکون م کهیدرحال

 .تکون داد نیسر به طرف زد،یتخس و خطاکار حرف م یبچه  هیکه انگار با  یبرد و طور

 .کفشاتو اریاز دست تو، درب-

 «.زود باش گهید اریدر ب»کردم که نگاه باال گرفت و باز گفت: یجاخورده ام نگاهش م یذوق و نگاه ها با

بخار  یها شهیبه ش ی. دست به کمر زد و به نگاهستادیا دراوردم از جاش بلند شد و اکه کفشم رو از پ نیهم
 :دیپشت سر پرس یگرفته 

 !ده؟یبارون شد نقدریا یعنی-

 .تکون دادم نیپر برق و خوش حالم سر به طرف یچشم ها با

 .نه-

 ...پس-

 دیبارون شد یعنی»کردم و گفتم: یبا لب و دهنم باز یکه کم دیسؤالش رو با حرکت ابروهاش پرس یادامه  و
 «.آروم آروم اومدم یلینبود فقط من خ

 «.خب هوا خوب بود»کردم و گفتم: یدست شیتوهمش نگاهم کرد که پ یبه کمر با اخم ها دست

 .باال انداختم یکرد که شونه ا یمعترض بهم نگاه م یجورهمون  همچنان

 مگه؟ هیچ-

 .گره خورده اش غر زد یفت و باز با اخم هادستش گر  یتکون دادن سرش دستم رو تو با

 یدنبالت، لجباز امیکار کنم! مگه نگفتم خودم م یاز دست تو چ دونمینم گهیشده واقعاً د سیچه قدر خ نشیبب-
 .شهیدرست مثل هم گهید

 یانگشت هاش من رو دنبالش خودش کشوند و با باال رفتن از پله ها به طبقه  یبا قفل کردن پنجه هام تو و
 ستادهیدست به کمر ا کهیو بالفاصله سراغ کمد لباس هاش رفت. درحال میبه اتاقش رفت گهیباال برد. با هم د

هم گره زده بودم و با حس  یرو تو امداخل کمد انداخت. دست ه ینگاه به لباس ها هینگاه به من و  هیبود 
همون حالت دست به کمرش سمتم  کردم که با ینگاهش م رهیخ رهیهم، خ یسرما و جمع شدن شونه هام تو

 «.لباستو درار»سر تا نوک پام گفت: یِ و بعد از نگاه کردن و وارس دیچرخ

 رونیکمدش ب یو قرمز از تو یمشک یرو با چهار خونه ها یرهنیکه پ کردمیگشاد شده نگاهش م یمردمک با
 .باال پروند ییو با قدم برداشتن سمتم، ابرو دیکش

 !یبچرخ سیخ یسالبا نیکه با ا یخواینم-

 .شد دهیلبم برچ یتا دیدستش رو نگاه کردم و با ترد یتو رهنیپ
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 !بپوشم؟ نویا یعنی-

 .باال انداخت یا شونه

بپوش آخه فکر  نویدرار ا پالتتو ،یخوریسرما م ینجوریکار کنم ا ی! چیازم دار یخب سوگند جان چه انتظار-
 !مامانم بهت بخوره یلباسا زیکنم سا ینم

حرکت سرجام  یبه جلو برداشتم و لباس رو ازش گرفتم. همچنان ب یسردم شده بود و مردد قدم یحساب
نه »گفت: هیپر کنا یپشت کله اش برد و با لحن و پوزخند یکردم که دست یبودم و به اطراف نگاه م ستادهیا

 «.نداره یتو تموم یداستان خجالتا نیا نکهیمثل ا

 .اشاره داد یاومد و به اتاقک لباس ییدر ادامه چشم و ابرو و

 .برات خشک شه نهیشوم یتو اتاقک پرو اونجا عوض کن. فقط لباستو بده بندازم جلو یبر یتونیخب م-

 یرنگ رو رو یطوس یاش باز سمت کمد لباس هاش رفت و شلوارک یجد ی افهیکردم که با ق نییباال و پا یسر
 .دمدستم گذاشت که متعجب نگاهش کر  یتو رهنِ یپ

 .خشک شن نهیشوم یبده همه رو بزارم جلو سهیپاچه اشم که خ یشیم تیاذ یستیشلوار راحت ن نیخب با ا-

بهش  یلحظه احساس کردم از اون رفتارم کم هی. ستادیا یکردم که کنار دییهم فشردن لب هام تأ یرو با
و آروم درش اوردم.  دمیکش نییپالتوم رو پا پیرفتم. ز ینگاه کردن سمت اتاقک لباس یا قهیبرخورده و بعد از دق

اون چهارخونه  یمشغول بستن دکمه ها نهیمقابل آ ستادنیو با ا دمیرو که بهم داده بود پوش یو شلوارک رهنیپ
ازش خوشم اومده بود مخصوصاً  یطور هم بلند اما حساب نیبرام گشاد بود و هم یشدم؛ حساب یقرمز مشک ی

. البته که با دمشیبلع یکردم و م یاش محکم بوش م قهی یکه با فرو رفتن تو ظیاون عطر مست کننده و غل
 یهم خجالت م یطور کم نیو خودم هم خنده ام گرفته بود، هم بودمخنده شده  یاون شلوارک قشنگ سوژه 

 رونیرو پشت گوشم زدم و باالخره از اتاق ب سمیخ یرفتن از اتاق مردد شده بودم. موها رونیب یو برا دمیکش
پشت هم پنهان  یرو با گره ا **هم فقل کرده و  یتو رهن،یبلند اون پ یها نیآست ریرفتم. انگشت هام رو از ز

و در همون حال که  دیو لپ تاپ بازش به طرفم چرخ زیکه کردم از سمت م یبلند و ابراز وجود ی. با نفسکردم
 :دمینگاهش کردم و لب برچ یرخنده که با دلخو ریزد ز یپق دنمیبست، با د یلپ تاپ گش رو م

 !برام بزرگن نقدریکه ا هیمن چ ریبپوشم! اصالً تقص نارویا یخب خودت گفت یخندیاِ چرا م-

 تمشیخوش ر یچشم هام شده بود و خنده ها خیتبدار و پر برقش م یلبش و نگاه ها دنیدندون کش ریز با
 ییادا یزدم و با حاضر جواب کهیتو دلم آب کرده بود. دست هام رو از هم باز کردم و به کمر ت یکه قند رو حساب

 .براش دراوردم

 !من، اون وقت بخند ینگاه به قد و قواره  هیو بعدشم  ینگاه به خودت بنداز هیبهتره اول  یول دایببخش-

انداخته بود. سر باالگرفتم که  هیروم سازد و به سمتم اومد. نگاه قشنگ و جذابش  یاون حرفم پلک خمار با
 یبرام بلند بود چند تا زد و با گرفتن دستم من رو رو یرو که حساب رهنمیپ نیزد و آست ینیو دلنش حیلبخند مل
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. کردینگاهم م نهیآ یبود و از تو فتهقرار گر  یکنار تختش نشوند. پشت صندل یوارید نهیآ یجلو ،یصندل
 .فرو کرد و آروم کنار گوشم نجوا سمیخ یموها یکه سرش رو توپرسشگرانه بهش چشم دوختم 

 .دوست دارم یلیخ ستویخ یموها-

از موهام رو لمس کرد. پلک بستم  یزدم و دستش کنار گوشم حرکت گرفت و با بو کردن شون، دسته ا یلبخند
سر  یا هیو اون حس لذت بخش و قلقلک دهنده رو کم کم به خورد وجود سرتا پا مضطربم دادم که بعد از ثان

 «.یخوریاما سرما م»بلند کرد و گفت:

 دیکش رونیب زیم یکردم؛ سشوار رو از کشو یو هاج و واج با نگاه هام دنبالش م جیفاصله گرفت. گ یاز صندل و
شد. واقعاً از کار هاش جا  سمیخ یخاص مشغول خشک کردن موها یو با روشن کردنش با دقت و وسواس

از کارش ذوق مرگ شده  یتونم بگم اون لحطه حساب یتر شده بود و م قیو عم قیخورده بودم. لبخندم عم
حرکات  نهیآ یبود، از توسشوار خمار ترشون کرده  یآروم و خمار که حرارت هوا یبودم. مسخ و با پلک زدن ها

 .کردم یآرومش که حکم نوازش رو برام داشتند، نگاه م یدست ها و شونه زدن ها قیدق

 .قرارش داد زیم یو تمام شدن کارش، سشوار رو خاموش کرد و رو رو قهیاز چند دق بعد

 .نیاز ا نمیا-

تخت رفت. از جام  یو با جمع کردنش سمت کشو دیکردم که سشوار رو از برق کش یپرذوق نگاهش م همچنان
پام بلند شدم و  یپاشنه  یرو د،یکه کشو رو بست و به طرفم چرخ نیبلند شدم و دنبالش قدم برداشتم. هم

تخت من  یو با نشستن رو ردک یچونه اش نشوندم. جاخورده خنده ا یرو رو یبوسه ا رانهیغافلگ یطاقت یبا ب
 کیبغلش نشوند. از پشت دست هاش رو دورم حلقه کرد و با نزد یده اش تورو هم با حرکات آروم و شمر 

 .دیبه ستوه اومده خند یو باز با حالت دیاوردن صورتش لپم رو محکم بوس

 !یکارام بلد نیعجب! نبابا تو از ا نیخانم کوچولو رو بب-

 .آروم شونه باال پروندم یاش چسبوندم و با خنده ا یشونیرو به پ میشونیپ

 !یخودت گفت گهیکنم د یم نیدارم تمر-

 .دستش فشرد یکه انگار با بچه طرفه، چونه ام رو تو یرو پشت سرم جمع کرد و متبسم با لحن موهام

 !شما یشد یچه خانم حرف گوش کن ن،یآفر-

 .اش زدم ینیب یاومدم و انگشتم رو رو ییو با عشوه براش چشم و ابرو دمیچرخ سمتش

 .جناب یبله پس چ-

قرمز رنِگ انگشت هام به  یالک ها ینگاهش رو یلحظه ا یزد که برا یصورتش لبخند حیالت آروم و ملح با
 نمی. اادیبهت م یلیخ»لبش گفت: یهمراه با تبسم قشنگ گوشه  تیپر رضا یدییحرکت در اومد و بعد از تأ

 «.دوست دارم یلیخ
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دستمو نتونستم  نیا یول»گفتم: زونمیآو یام نگاه کردم و با لب و لوچه  گهیاون حرفش ناخواسته به دست د با
 «.تونستم بزنم که اونم خراب شد شویکیبزنم فقط 

 .زد یصورتم شد و بعد از اون لبخند ی رهیقشنگ و کشنده اش خ یبا نگاه ها یا قهیدق

 همراته؟-

 هوم؟-

 .گمیالکت رو م-

 .زده و ناباور نگاهش کردم ذوق

 ...یخوایم نکنه...-

 .هم گذاشت و سر کج کرد یکه پلک رو دمیدندون کش رینصفه گذاشتن جمله ام پرذوق لب ز با

 .ارشیب-

ورجه و وورجه کردم و با برداشتن  یبزرگ و گشاد کم یو با اون لباس ها دمیاون حرفش مثل بچه ها از جا پر با
پر برق و  یاوردم و با چشم ها رونیب فمیک یالک رو از تو ی شهیتخت نشستم. ش یباز رو ن،یزم یاز رو فمیک

کرد و با تکون سر و  ینگاهم م فتهیخوشحالم سمتش، گرفتم. از اون ذوق بچگانه ام خنده اش گرفته بود و ش
تخت  ی. خودم رو رونمیجلو تر بش یالک رو گرفت و خواست کم ی شهی. شدیخند یم یشونیپ یرو یموها

اندازه نرمم  یو ب دیسف یدست ها یان پربرقم بهش زل زدم. با لبخندهمچن یو با چشم ها دمیجلو کش یکم
 شهیمردونه و ضمختش، با باز کردن ش یانگشت ها ریپوستم ز مدستش گرفت بعد از فشار و لمس آرو یرو تو

. اصالً باورم دیناخن هام کش یآروم رو یالک رو بعد از فوت یالک، سرش رو سمت ناخن هام خم کرد و فرچه  ی
بودنش  خیو کوه  یبرخوردم سرسخت نیاول یکه تو یسابق باشه؛ پسر ربدیشد که اون واقعاً همون ه ینم

رو به روم نشسته بود با دقت و ظرافت ناخن هام  ایمرد دن نیتر شهیکرده بود و حاال عاشق پ دمیناام یحساب
 !زدیرو برام الک م

انگشتم رو هم الک زد و بعد  نیالک، آخر یفرچه  یاش انداخته بود و با فوت کردن دوباره  یشونیبه پ ینیچ
زدم و لب هام رو جمع کردم که با  ضیعر یلبخند جانیباالخره سرش رو باال اورد. با ذوق و ه قهیاز چند دق
 :دیخنده پرس

 !تو؟ یکنینگام م ینجوریچرا ا-

 .دمیزانوم کش یشلوارک باال رفته رو رو یو بر نگاهش کردم و با دستپاچگ بر

 .با کارات یمنو شوک کرد ییجورا هیخب... خب تو امروز واقعاً -

 .تخت گذاشت و از جاش بلند شد. دستم رو گرفت و من رو هم بلند کرد یالک رو رو ی شهیش

 ؟یدوست ندار هیچ-
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تو  یکارا نیو با ا ینجوریا هیچ یدونیکارا بدش اومده! اصالً م نیکه از ا هییآدما هیمن شب ی افهیبه نظر تو ق-
 !بشم سیبارون و خ ریبرم ز شهیهم خوادیدلم م

و جاذبه دار، دست هاش رو دور کمرم  فتهیش یوا داشت و با نگاه یقلبم رو به تپش تند نشیدلنش ی خنده
 .نرم به کمرم، من رو سمت خودش کشوند یقفل کرد و با فشار

 .منم میراض-

 .باز شد یاش قرار گرفت و لب هام به خنده ا نهیس یهام رو دست

 .ی... منم که راضیخوبه تو راض-

زد و با نگاه کردن  دید یشده بود انتقال خنده هامون بهم، لباس هام رو کم یکه انگار مسر یاز خنده ا بعد
 «.ادیبهت م رهنیپ نیچه قدر ا»تب دار و مسخش گفت: یها

 واقعاً؟-

 .ذوق کردم یکل دمتی. تازه دیبامزه و خوشگل شد یلیاوهوم خ-

 .دمیدندون کش ریهم گذاشتم و لبم رو ز یچشمم رو رو هی

 تیداره که شخص یبرام سؤال بود که چرا و چه لذت شهیرو و هم یزیچ نیبودم همچ دهید لمایراستش تو ف-
 !شه و البته خوشحال یلباس مردونه اون همه ذوق زده م هی دنیبا پوش لمیدخترِ ف

 .چشم هاش شدم رهیخ یادامه با مکث در

 .دونمیو مر لشیدل گهیاالن داما -

 .ابروش رو باال انداخت ی. تادیتپ یقرار م یگرفته بود و ب یبه باز یقلبم رو حساب بشیدل فر تبسم

 اون وقت؟ هیچ لشیدل نمی! خب بگو ببیعاشقونه ا یلمایف ریگیپ نقدریا ینگفته بود-

 دهیم فیک یلیخب آخه خ»نگاهش، گفتم: ی رهیخ یتاب دادم و با غمزه ولوند یرو جلوتر بردم و چشم صورتم
 «.که آدم لباس عشقشو بپوشه

 «!ایبابا سوگند خانوم کوتا ب»سر داد و با لحن کش دارش گفت: یقهقهه ا یرارادیاون حرفم غ با

 .دهن چرخوندم یزبون تو سرتق

 .هیخب حس خوب هیچ-

 .چشهاش افتاد یگوشه  میمال ینیخنده اش رو جمع کرد و چ یکم

 !رو داشته باشن یحس نینه آخه فکر نکنم پسرا هم هم گهیحس فقط تو دختراس د نیا نمیبب-

 .حواله نگاه پرخنده اش کردم و چونه اش رو معترض فشردم نیشر یکه اخم دیباز خند و
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 .ربدخانیه برمیرو باخودم م رهنیپ نیا هیچ یدونیخوشحال و راحتم اصالً م یلیمن که خ یتو مسخره کن ول-

ابروش  یتا هیلب و باال انداختن  یدندون هاش رو دنیداشت خنده اش رو کنترل کنه و با کش یسع
با  یکنیم وونمیکه هربار رسماً د گمیکار کنم باز م یتو چ یایزبون نیریش نیاز دست ا دونمیواقعاً نم»گفت:
 «.کارات

حرفا  نیخب ول ا»گفتم: وارید یشدن نگاهم سمت ساعِت رو دهیزدم و بعد از اون با کش یقهقهه ا تیرضا با
 «م؟یکن کاریحاال چ نمیکن بگو بب

 .دست هاش رو محکم تر یبغلش جا به جام کرد و حلقه  یتو یکم

 .میش الیخیب دیرو با امروز نکهیهم برنامه داشتم اما مثل ا یکل رونیببرمت ب خواستمیواال م-

 هان؟ گهید ستیاز ناهار ن یاالن خبر یعنی-

 ؟یدوست دار یچ نمیبگو بب ارن،یب ییزایچ هی زنمینه خب زنگ م-

 .و مغرور چشم چرخوندم فتهیخودش

 .یدرست کنم که انگشتاتمم بخور میزیچ هی. کنمیام! خودم درست م کارهیچ نجایپس من ا رمینخ-

 «.تو خودتو، تو زحمت ننداز زمینه عز»و با خنده گفت: دیگفتن اون حرف صورتم رو بوس با

 .هم گذاشت یچشمش رو بدجنسانه رو هیبا همون خنده  و

 .دندونم مونده ریقبل ز یسر ی مهیق یهنوز مزه -

 .حاال هر دفعه به روم بزن ،یبد یلیخ-

 .سر سمتم کج کرد انهیبرگردوندم که بالفاصله دلجو یبا گفتن اون حرف قهرآلود صورتم رو طرف و

 .یتو بگ یکنم قربونت برم باشه اصالً هرچ یم یشوخ-

محکم دورم، سمت دست هاش  یباز کردن حلقه  یو دستم رو برا دمیتوهمم خند یاخم و سگرمه ها ونِ یم
 .بردم

 .رشدهیکم د هیبزار برم، فکر کنم  گهیخب حاال د-

 .نگاهم براق شد یخنده دار تو یو با لحن مصر

 .و ندارهناهار شدم. بنظرم ارزشش الیخیب ۱ًولت کنم! نه نه اصال-

 !امیبغلت نم گهید یاصالً دفعه  هیچ یدونی. میکنیکارو م نیهم شهیمنو نخندون بزار برم هم ربدیه-

 «!بابا خورد شد کمرم گهیول کن د»گفتم: یکرد که معترض و با فشار یفقط نگاهم م طتشیپر ش یخنده ها با

 :صورت هامون، زورگو و خودخواه لب زد یمتر یلیم یشد و با فاصله  شتریبه کمرم ب فشارش
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 هان؟ یایمگه دست خودته که ن-

 ؟یکارو بکن نیبا زور ا یخواینکنه م هیچ-

 .بله یمجبورم کن-

 «؟یعنیبرم  یزارینم»گونه اش گفتم: یرو یخودم رو لوس کردم و با زدن بوسه ا یکم

 یحرکت اثرگذار نکهینه مثل ا»گفت:چشمش  هیاون حرفم دست هاش رو آروم باز کرد و با خنده و بستن  با
 «.بود

 .کردم یا خنده

 !نه بابا-

 .متأسفانه بله-

 یسرم جمع م یکه موهام رو با باال یتخت افتاده بود برداشتم و درحال یموهام رو که رو ی رهیخم شدن گ با
 «!که یدیلباسم نپوش یاما حت یشیآماده م یدار یبهت زنگ زدم گفت یوقت یراست»کردم گفتم:

 .رنگ تنش اشاره دادم دیسف یبا چشمش به رکاب و

 !نه یشده بود داریتازه ب-

 .اومدم دنبالت یم یکردیصبر م گهیکمه د هیخواستم صورتمو اصالح کنم. اما  یبودم م داریب ینه بابا زنگ زد-

 .و با اخم لب چرخوندم دمیکش ششیته ر یرو رو دستم

 .دوست دارم شتریب ینجوریمن ا یاصالح کن یحق ندار رمینخ-

 .کرد ینگاه نهیآ یهمون فاصله خودش رو تو از

 ؟یاون جور ادیبهم نم یعنی ؟یجد-

 .بهتره ینجوریا یچرا ول-

 .دمیخند یدلبرانه با چشمک و

 .واال یقشنگ نیبه ا شیته ر-

 .دیخند زیر طنتیباال انداخت و با ش ییابرو

 !سوگند خانم ینش تیاذ الستونیبه باغ گ واال منم به خاطر تو خواستم بزنم گفتم موقع سر زدن-

 .کردم یدهنم بردم و تک خنده ا یرو جلو دستم

 هان؟ یو باغش بش السیگ نیا الیخیب یتو انگار قصد ندار ربد،یاز دست تو ه-
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 «.مال منه گهیباغ د نینه چون ا»به لب هام گفت: طونشیاورد و با دوختن نگاه ش کیرو نز صورتش

 .جانم یکنینکن رو دل م یرو ادهیز یطوره ول نیهم بله جناب معلومه که-

 .به عقب برداشتم و دست هام رو به کمر زدم یبا خنده قدم و

 .سراغ ناهار میبهتره بر گهیمسئله هم که حل شد پس د نیخب ا-

که  رفتمیم نییرفتن از اتاق دنبال خودم کشوندم. پله ها رو تند تند پا رونیبار من دستش رو گرفتم و با ب نیا و
 «.آروم تر یافت ینکن عشقم االن از پله ها م ،یکنیکار م یسوگند چ»با خنده گفت:

 :جواب دادم ضیعر یبه عقب چرخوندم و تخس و با لبخند سر

 .تونمیکه نم ییتنها یکمکم کن دیبعدشم توام با یافتم چون تو هست ینه نم-

 !خانم اریبشم دست یعنیمن! آها -

 .ها هیما نیهم یتو یزیچ هی یه-

همون موقع بود که تلفنش زنگ خورد و  ی. تومیسمت آشپز خونه رفت گهیو با هم به د میدیپله ها رس نییپا
 .سر به عقب چرخوند نیرفت و درهمون ح ییرایجواب دادنش سمت پذ یبرا

 .هیک نمیبزار جواب بدم بب-

 .صدا بلند کردم دیتأک با

 .چشمم باش یجا جلو نیها هم یباال نر-

 .گهیبکن د شیکار هیخودت  ستمین شیب یاریمنکه دست-

 .تا زدم و وارد آشپزخونه شدم شتریب یهام رو کم نیآست

خان. اصالً برو لم بده رو مبل و تو دست  ربدی. باشه برو هیکار دربر ریاز ز یخوایاز همون اولم معلوم بود که م-
 .بهتر باشه یلیخ ینجوریمنم نباش فکر کنم ا یو پا

 .زد یا قهقه

 .کارو نیچه جورم بلدم ا-

 بود حاال؟ یک نمیبب-

 .واال دم،یمزاحم امروز اصالً جواب تلفن نم هی یعنی یشکیه-

 .مبل انداخت یبا گفتن اون حرف خودش رو رو و

 یرو بررس خچالیپشت کمرم زدم.  یو با انداختنش دور گردن، گره ا دمیکش رونیب نتیکاب یرو از کشو شبندیپ
 بیگرفته بودم کتلت درست کنم و بعد از شستن س می. تصمدمیچ نتیکاب یرو رو ازیمورد ن ییکردم و موادغذا
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ً بزرگ شدم. ه یکاسه ا یمواد تو یها مشغول رنده  ینیزم  یکاناپه لم داده بود و شبکه ها یور ربدینسبتا
 .و رو کرده بودم ریساعت آشپزخونه رو ز میدر عرض ن شهیکرد. مثل هم یماهواره رو عوض رو م

باالخره از جاش بلند شد  ربدیو فلفل ها بودم که ه یاجاق بود و مشغول خورد کردن گوجه فرنگ یها رو کتلت
روش انداخت  یبه اجاق و تابه  یشلوارکش، داخل آشپز خونه اومد. نگاه بیج یو با فرو کردن دست هاش تو

 .تکون داد یو سر

 !یراه انداخت ییچه بو یکرد شرفتیکم پ هی کهنینه مثل ا-

 .دمیهم تن یگذاشتم و ابروهام رو تو زیم یرو رو چاقو

 .ها گفته باشم یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یبگ ینجوریا گهیبار د هی ربدیه-

پشت سرم قرار گرفت و با بغل کردنم از پشت سر و چفت کردن دست هاش دور کمرم، کنار گوشم  یلحظه ا در
 «!دارن فیکدبانو تشر نقدریدونستم عشقم ا ینم»زمزمه وار گفت:

 «.به موقع بود»گفت: یو با چشمک دیخند زی. ر**که صورتم رو به سمتش چرخوندم، نیزدم و هم یلبخند

 «!یشیمزاحم کارمم م یکن یکمک که نم هیچ»معترض گفتم: یا خنده اخنده ام گرفته بود ب یحساب

 االن مزاحمم؟ یعنیاِ -

 .یکنیخب حواسمو پرت م یمزاحم که نه ول-

 :جواب داد خودخواه

 .غذا درست کردن نیهم یحت یبد یا گهیحواستو به کار د یاصالً به جز من حق ندار هیچ یدونیم-

 .شکمم چفت شده بود، گذاشتم یدستش که رو یرو رو دستم

 .یبرام نزاشت یحواس گهیکه د یدونیم-

ً یدق-  .طور باشه نیه دیهم با قا

 ییایهم گذاشتم و تصورات قشنگ و رو یبه رو به رو، پلک رو یرگیلبم رو پر رنگ کرده بود و با خ یانحنا لبخند
 .گرفت تمیگوشم ر یو صداش تو **زده  جانیه یکه حساب

 و فکر؟ت یشد، رفت یچ-

 .پر برقم شد یچشم ها خی. نگاه پرسشگرانه اش مدمیسمتش چرخ کامل

 کردم؟ یکردم چه تصور یم یاالن که داشتم آشپز یدونیم-

 ؟یجونم چه تصور-

خونه  یتصور کردم که تو ا،یلحظه رفتم تو رو هیبودم  یمشغول آشپز نجایو منم ا یمبل لم داده بود یتو که رو-
 .بود یقشنگ الیچه خ یدونی... نممیخودمون ی
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 .ندون فشردم ریدر ادامه با ذوق لب ز و

 .شهیم یچ یمن و تو! وا یفکرشو بکن خونه -

مهد کودک  هی دونم،یآره م»پرواش گفت: یگستاخانه و ب یکرد و با نگاه ها یزیآم طنتیش یاون حرفم خنده  با
 «!بزرگ

 .هم خوابوندم یرو یاز حرفش نخندم پلک کردمیم یسع کهیپر خنده نگاهش کردم و درحال یاخم با

 .ربدخانیه یدار یذهن منخرف یلیخ-

 .دیو بدجنسانه خند زیر زیر

 .شاهکاره. واال هی. من تو رو بزرگ کنم خودش کاریچ خوامیکردم بابا اصالً بچه م یشوخ-

 م؟یبچه داشته باش یدوست ندار یعنیخوبه.  یلیبچه خ هیچه حرف نیاِ -

منو تو فاصله بندازه. چون توهم مثل  نیکه ب ادیب یکینه، دوست ندارم »گفت: یاون سؤالم با لحن بامزه ا با
 «!یدوست داشته باش شتریاونو از من ب دیشا نکهیوحشتناک ترش ا یو حت یشیمادرا قطعاً سرگرم بچه م هیبق

 .بهش گفتم یا ونهیخنده و د ریزدم ز یپق

 .گفتم ینخند جد-

 !شهیمگه م کنهیخودش حسادت م یآخه آدم به بچه  ،یا وونهیتو د ربدیه یوا-

 .ادین ایکه بخواد تو رو از من جدا کنه همون بهتر که بدن ی. اصالً کسشهیآره م-

 .پشت چشم نازک کردم یساختگ یاخم با

ً یکه مال من باشه رو دوست ندار یتو بچه ا یعنی-  .که ؟واقعا

 ....یخب...خب چرا ول-

 «.دوست دارم شتریاما قطعاً مامان بچه رو ب»پرخنده گفت: یحرفش با چشمک یدر ادامه  و

 «.تو یبش یچه مامان خوشگل»پر لذت گفت: یاز لپم کرد و با حرص یکردم که ماچ آبدار یخنده ا تک

 !میکن یبحث م ینجوریبچه، اونم ا ومدنین ایسر اومدن  میاز االن دار مایشد وونهیما رسماً د-

 .که فقط مامانه بچه تمام شد رفت گمیندارم بازم م یاال من با بچه کارو-

نگاهم کرده  رهیتاب تر نگاهش رو خ یاش شدم و ب شهیخمار تر از هم یاون چشم ها رهیو عاشق خ متبسم
پر تب و  ینامنظم قلبم که با اون نگاه ها یبودم و تپش ها ریناپذ یریاز نگاه کردن بهش س شهیبود. مثل هم

 یکه با صدا میکردن بهم بود اهاوردند. مسخ نگ یام فشار م نهیس یهول کرده بودند و به قفسه  یتاب حساب
. با پس دمیکش رونیو خودم رو از بغلش ب دمیکش یکوتاه غیج یسوختن یتابه و بو یکتلت ها تو زیو ول زیجل
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پا  ن،ییند و با لب و دهن کش اومده رو به پاجذقاله شده بود یزدنش سمت اجاق رفتم که دنبالم اومد. حساب
 .دمیکوب نیزم یرو

 !توهم یاورد ریسوخت. بفرما وقت گ-

 .دیپشت گردنش کش یدست

 واقعاً سوخت؟ یعنی-

 .میمونیراحت شد حاال گشنه م التیبلکه سوخت خ-

 «.شدم ریمن که س»کرد و با سر به سر گذاشتنم به لب هام اشاره داد و گفت: یا خنده

 .شد یکم جد هینگاهش کردم که  ظیغل یاخم با

 هوم؟ میکن یبازم درست م گهینداره اصالً ناراحت نباش با کمک هم د یبیمن شد اما ع ریآره حق باتوئه تقص-

 ؟یعنی ستیاالن گشنت ن-

 .ستین یچاره ا میکن یهم صبر م گهیکم د هیخوردم. فوقش  یو چا تیسکویب هیصبحونه  یلینه خ-

 .میزودتر دست به کارش ایخوبه پس ب-

 .کردنم فشار داد تیانگشت هاش با لذت از اذ یاون حرف دماغم رو ال با

 .من یچشم عشق کوچولو-

 !به من نگو کوچولو گهید-

 .دیکم... کم ارتفاع هیفقط  شاتونیچشم چشم. بله شما طبق فر-

هم  ربدیکردم و ه یمونده رو سرخ م یباق یروغن تابه شدم. کتلت ها ضیخنده نگاه گرفتم و مشغول تعو با
چشمم به  هیداخل تابه بود و  یچشمم به کتلت ها هیبودم و  ستادهی. کنار اجاق اکردیهارو خورد م یگوجه فرنگ

و چه  کردیخوردشون م یو با دقت خاص دبامزه تمام حواسش رو به خورد کردن گوجه ها داده بو یلیکه خ ربدیه
 .رفتار و حرکاتش ضعف رفته بود یبیاون همه دلفر یقدر که دلم برا

مندانه  تیگذاشتم و رضا زیم ی. ظرف غذا رو رومیدیچ یمختصر زیم گهیها آماده شده بود و با کمک هم د کتلت
 .انگشت تو هوا چرخوندم

 .دییاز نارها ما. بفرما نمیخب ا-

 .دراز کرد زد و با حرکت سر موهاش رو باال داد و دستش رو به سمتم یلبخند

 .خانم کدبانو نمیبب ایب-

 .دیپاش گونه ام محکم رو بوس یرفتم که با نشوندنم رو سمتش
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 .خانم خوشگلم یخسته نباش-

 .تاب دادم ییپرخنده ابرو یلب ها با

 .اریجناب دست یشما هم خسته نباش-

و گرفته بود و با دست دستش من ر هیکرد که خواستم غذا رو زودتر مزه کنه. با  یلحن حرف زدنم خنده ا از
 .دیخند زیشم چنگال رو و در همون حال ر گهید

 .رحم کنه فقط مونیخدا به جوون-

 .زود باش امتحانش کن مزه،یب-

دهنش، گذاشت. کنجکاو  یبشقاب گذاشت و بعد از خورد کردنش چنگال رو توش فرو کرد و تو یرو تو یکتلت
 .لب جمع کرد و کله تکون داد تیپر رضا یو مضطرب بهش چشم دوخته بودم که با لبخند

 .یهم عال یلیاوم خ-

دهن من گذاشت. واقعاً هم  یرو هم تو یا کهیبعد از گفتن اون حرف چنگال رو به سمت دهنم اورد و ت و
 «رم؟یبرات لقمه بگ یخوایگم م یهم شده م یعال ییخدا»تمام گفتم: یفتگیخوشمزه شده بود و با ذوق و خودش

 خوامیم یچ گهیدارم د ییو مدبانو یسرآشپز نیبه ا یباشه ماشاال عشق و خانم دینه از خدامم با اوهوم چراکه-
 از خدا هان تو بگو؟

گاز خودش  هیرو برداشتم و براش لقمه گرفتم که  یو نون دمیپرعشوه تن ییخنده دارش ابرو دیو تمج فیتعر از
 یبود که تا به حال تو ییغذا نیدهن من گذاشت. از نظر خودم که خوشمزه تر یاشم رو هم باز تو هیزد و بق

 .بود دهیهم بهم چسب یعمرم خورده بودم چراکه با دست اون غذا خوردن واقعاً برام لذت بخش بود و حساب

م چون شست ییالبته که ظرف هارو به تنها میکرد زیآشپزخونه رو مرتب و تم ربدیاز خوردن ناهار با کمک ه بعد
 .ادیکار خوشش نم نیمعلوم بود که اصالً از ا

کردم و با برداشتن ظرف بادوم  زونیآب چکن آو یکردم. دستکش هارو رو دایپ ییاز آشپز خونه رها باالخره
آروم هم بسته بود.  یبود و چشم هاش رو با حالت دهیمبل دراز کش یرو ربدیرفتم. ه رونیب ز،یم یاز رو یهند

 .پلکش رو باز کرد یکم کم ال یا قهیبود. آهسته صداش زدم که بعد از دق دهیانگار که خواب

 ؟یبود دهیخواب-

 .دیاش کش یشونیپ یرو یدست

 .بودم دهیکم معده درد داشتم دراز کش هینه فقط -

 .سمتش خم شدم نگران

 االن؟ یخوب ؟ییهویچرا -

 .شهیبابا نگران نشو مثل هم یچیه-
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 .هل داد و با باز کردن دستش بهم اشاره داد زیم یو رورو ازم گرفت  یبادوم هند ظرف

 .نجایا ایب-

بازوش گذاشتم. نگران و دلواپس به صورت سرخ و تب  یو سرم رو رو دمیزانو کنارش دراز کش یخم شدن رو با
 .تر برد کیکردم که بازوش رو جمع کرد و صورتم رو نزد یدارش نگاه م

 .تو سوگند یحاال؟ باز که نگران هینجوریچرا ا افتیق-

 .نمیتونم درد رو تو صورتت بب یقشنگ م کنهیمعده ات درد م یخب گفت-

قرار  یعنی! قربونت برم یشیو نگران م یزیریبهم م زیچ نیتر کیآخه! با کوچ یکنیم ینجوریسوگند تو چرا ا-
 !بشم ضیمن اصالً مر ستین

 .دمیکرده لب برچ بغ

 .زمیریمن کالً بهم م یضیحوصله و مر یب ینشو، وقت ضیآره اصالً مر-

 .زد یموهام و بوسه ا یرو

 .اما من خوبم-

 «.رهیکن که خوابم بگ یکم با موهام باز هیحاال هم »لبش گفت: یدل گرم کننده گوشه  یبا لبخند و

گرفتم. لبخند  یخوش حالت رو به باز یموهاش بردم و با حرکت آرومش، اون موها یرو آهسته و نرم ال دستم
 .بازو هاش بغلم کرده بود آروم چشم هاش رو بست ونیکه محکم م یشد و درحال قیلب هاش عم یرو

 ربدیدست ه یچشم هام رو با پشت دست ماساژ دادم و با باز کردن حلقه  یپلک باز کردم، کم فونیآ یصدا با
نقره رنِگ  ی ستادهینگاهم سمت ساعت ا به صدا در اومد. فونیاز دور گردنم، آروم پاشدم و نشستم که باز آ

 !میبود دهیدادند. چه قدر هم که خواب یسالن رفت؛ عقربه ها ساعت پنج عصر رو نشون م یگوشه 

صداش زدم که باالخره  یدو سه بار یآروم ینگاه کردم که هنوز هم غرق خواب بود. با تکون دادن ها ربدیه به
آروم و خواب آلودش  یبا صدا دش،یکردن د دایپلک زد و بعد از وضوح پ یچشم هاش رو باز کرد. چند بار

 «شده؟یجانم چ»گفت:

 .باشن نایپاشو در زدن. فکر کنم عمه ا ربدیه-

 .پاشد و نشست عیسر یلیزد و خ هیمبل تک یاون حرفم آرنجش رو رو با

سرم انداختم.  یمبل برداشتم و رو یبودند جمع کردم، شالم رو از رو ختهیموهام رو که دورم ر فونیزنگ سوم آ با
که متعجب نگاهم  دمیصدام کرد. سمتش چرخ ربدیباز کردن در برم که ه یخواستم برا یاز جام بلند شدم و م

 .کرد

 !یدرو باز کن یبر یخوایم ینجوریا-
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تنم شده بودم. از تعجب و بهتم  یلباس ها یو شلوارکم انداختم؛ تازه متوجه  رهنیبه پ یو نگاه دمیگز لب
کردم که موهاش  یبودم و نگاهش م ستادهی. همچنان هاج و واج ادادیخنده اش گرفته بود و با خنده سر تکون م

 .مبلش اشاره داد یرو رهنیرو باال جمع کرد و به پ

. گهیده فکر کنم دزحمت، بعدم برو لباستو تنت کن. پالتوت خشک ش یمبل بده ب یمنو رو رهنیاول اون پ زهیچ-
 .زود باش

 .باال انداخت ییابرو هیبا کنا و

 !! مثل اونشب تون تو باغنیخوب قصه بساز نیوقت باز داستان نشه، ماشاال شما دخترا که بلد هی-

ام  یو پر شوخ زیآم طنتیو با لحن ش دمیخند زیمبل برداشتم و با دادن دستش، ر یرو از رو رهنشیپ
 «!حاال یخب داستان بشه مگه چ»گفتم:

 .دیلبش کش یو زبونش رو رو دیاون حرفم خند با

 !ینکن یبعداً گلگ یکنیم طنتیش یسوگند خودت دار نیبب-

 عیسر یلیخ ربدیبرداشتم و با خنده پله ها رو تند تند باال رفتم. با ورود به اتاق ه نهیشوم یرو از جلو پالتوم
کردند جمع کنم  یم تمیهم اذ یدورم رو که حساب شونِ یپر یخواستم موها یکه م نیهملباسم رو عوض کردم و 

و به ناچار همه رو پشت سرم جمع کردم  بودمجاش گذاشته  نییسرم شدم. بِگونَم که پا ی رهینبود گ یمتوجه 
 ربدیشدم. ه ریسراز نییخارج شدم. از پله ها به سمت پا رونیباز از اتاق ب نهیآ یبه خودم تو یو بعد از نگاه

 کردیم دادیچهره اش ب یکه تو یا یرفتند. ساناز با خستگ یم ییرایدر رو باز کرده بود و همراه ساناز سمت پذ
 «.میخسته شد یاوف حساب»مبل انداخت و با غر زدن گفت: یشالش رو رو

 نیسالم چه طور»گفت:ما  یبه هردو یمبل نشست و بعد از نگاه یپله ها سالم کردم که رو نییپا دنیرس با
 «.در رو باز کنه ادیجون ب یگل میمنتظر شد میزنگ زد ی! واال شانسرونیب نیسحر گفت رفت ن،یاومد یک

 .زدم یو دستپاچه لبخند هول

 کوشن؟ هیبق نمیخوش گذشت؟ بب یشما چ میناهارو خونه خورد یول میبود رونیآ... آره ب-

 .براش اومدم ییکه گفته بودم نگاهم کرد که چشم و ابرو یبه خاطر دروغ زیر یمتعجب و باخنده  ربدیه

 زدنیحرف م یداشتن با داداش عل دهیهم که واال سحر و سپ هی. بقنیومدیبود، کاش م یخال یلی:جات خساناز
هم داخل اومدند.  دهیسالن رفتم سحر و سپ یکه تو نیهم تو راه، پشت سر ما بودن. هم هیجون و بق یگل

 یزبون نیریبا ش دادیم نشون ربدیکه تبلتش رو به ه یبدو بدو سمتش رفت و درحال ربدیه دنیآرش به محض د
 «.چه باحاله نیبب ختمیر دیفوتبال جد ربدیداداش ه»گفت:

 .دیو با خم شدن سمتش لپش رو بوس دیتو موهاش کش یدست ربدیه

 خب؟ رمیگیبرات م شویباز یکن اگه خوب بود و دوست داشت یباحاله پس تو باز یلیاوم معلومکه خ-

 .گفت یآخ جون دیپر ینییذوق باال پا با
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مبل  یرو رو فشیک کهی. سحر درحالمیمشغول سالم و حال و احوال شد دهیرو با سحر و سپ یا قهیدق چند
و عوض دستاتم آرش جان برو باال لباست ر»بود گفت: رهیو خ ریرو به آرش که همچنان با تبلتش درگ ذاشتیم

 «.کن یبشور بعد باز

باال رفت.  کشیکوچ یپله ها رو با قدم ها یکه سرش تو تبلتش بود از جاش بلند با گفتن چشم یطور همون
حوصله و  یکه همچنان ب ربدیانداخت و رو به ه ربدیمبل کنار ه یخودش رو رو یبا فوت کردن نفس دهیسپ

 «.ربدیه نیومدیخوب بود کاش تو سوگندم م یلیخ یوا»بود گفت: دهیرنگ و رو پر

 پس مامانجون و باباجون کجان؟ نمیبهتون خوش گذشته، بب یلی:معلومکه خربدیه

 .زد هیشالش رو ازهم باز کرد و به مبل تک سحر

. گهیشمال د میبر میفتیکه بعدش راه ب میجمع کن لمونویوسا نجایمارو رسوند ا یعنی میاومد یما با داداش عل-
 .خودشون شام یهم مامان و بابارو برد خونه  یو خانواده اش توراهن. داداش عل نیآخه فرزاد هم با آر

 مگه؟ نیریم ی:آهان، کربدیه

 .گهی:فردا دسحر

 نیایسوگند شما دوتا نم نمیخسته ام. بب یلی:من که خساناز

 .بهتون خوش بگذره زمینه عز-

 ن؟یاینم دهیشوهر سپ ی:نکنه به خاطر خانواده ساناز

 .براش اومد ییچشم و ابرو دهیزدم که سپ یاز اون پرسشش لبخند معذب

 .سؤاالت نیتوهم با ا گهیراحت نباشه د دیخب شا-

 :دیپرس یبدم سحر با لبخند دهیبه حرف سپ یجواب نکهیقبل از ا و

 ن؟یخب چه طور بود کجا ها رفت-

 .رفت یاش ور م یکردم که با گوش ربدیبه ه ینگاه

 .میبود زود برگشت یکم بارون هیخب هوا -

 .بند اومد عیسر یکم بارون زد ول هی:اِچه بد راستش تو راهم سحر

 .بود یخوب یدرکل هوا ی:ولدهیسپ

کرد و گرم صحبت شده  یم فیچه قدر بهشون خوش گذشته بود تعر نکهیباغ رفتنشون و ا یاز ماجراها ساناز
 .میبود
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گشتم چراکه  یسرم م ی رهیبا چشم دنبال گ دادمیدخترا گوش م حاتیکه به حرف ها و توض یدرحال همزمان
که ساناز  زدمیم دیکرد و باعث قلقلک نرم گردنم شده بود. مبل رو به رو، رو د یم تمیاذ یباز بودن موهام حساب

 :دیانداخت و با گرفتن رد نگاهم پرس فشیظر یابروها نیب یتاب

 تو؟ یگردیم یدنبال چ-

 .نگاهش کردم جیگ

 ...کجاس دونمیسرم افتاده اما نم ی هر یخب گ زهیها؟ چ-

مشتش بود.  یسرم تو ی رهیدستش رو با کش اوردن، سمتم دراز کرد. گ دهیقبل از تموم شدن حرفم سپ و
روش نشسته بودند اشاره  ربدیکه خودش و ه یزد و به مبل یبرش داشتم و تشکر کردم لبخند مرموز نکهیهم
 .داد

 !بالشِت مبل افتاده بود یرو نجایا-

محو پر اضطراب بسنده  یکم معذب شده بود و به لبخند هیدستپاچه سر باال کرد، انگار  ربدیاون حرفش، ه با
 .تر کرد یشلوارکش فرو کرد و لب بیج یرو تو یکرد و از جاش بلند شد. گوش

 .بزنم یدور هی رونیب رمیم... من برم باال آماده شم، هوا خوبه م-

. ساکت ارمیخودم ن یبه رو کردمیم یپرخنده شون معذب شده بودم و سع یاز نگاه ها ییجورا هیهم  خودم
خب سوگند خانم »اش گفت: گهید یپا یپاش رو هیکرد و با انداختن  یزیآم طنتیش یبودم که ساناز خنده 

 «م؟یماکه نبود نیکرد یکارا م یچ

 .باال پروندم یا شونه

 .گهید نایو ا میغذا خورد یچیه... ه-

 .صدا زد انهیبهش رفت و معترض از پرسش نا به جاش اسمش رو شاک یچشم غره ا سحر

 !:سازسحر

 «ن؟یخواب بود نیدرو باز کرد رید»زد و گفت: یزیبدون توجه به سحر با لحن پر خنده و معنادارش چشمک ر اما

اش رو هم  گهید یبدم و فکرها حیداشتم سر بسته ماجرا رو براش توض یکه سع یزدم و در حال یلبخند معذب
 .گرفتم یبه باز یمضحک و دستپاچه انگشت یدور، با حالت

 .خوابم گرفت هویمنم  گهیبود د دهیزودتر از من خواب ربدیه یعنیخوابم گرفت،  ی... اصالً متوجه نشدم کزهیچ-

ً ساناز بتوچه ا ییچه قدر تو فضول و پرو»گفت: یرو به ساناز با اخم دیخند یم زیر زیکه ر یدرحال دهیسپ  «!صال

 .رو بگو نی:همسحر

 .جواب چشم چرخوند حاضر
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 !دم؟یپرس یحاال! مگه چ هیچ-

 یدکمه ها یهول بود حت یلیکه خ ربدیواال ه»گفت: طنتیجمع شده و پر ش یدر ادامه رو به من با خنده ا و
 «!یبسته بود طفل ونیدرم یکی رهنشمیپ

 .دنیبا گفتن اون حرف شروع کرد به خند و

 .بهش کرد یضیغ سحر

 .گهیاِ ساز زشته بس د-

 .دهنش برد یکنترل خنده اش جلو یچپ چپ نگاهش کردم که دستش رو برا هی

 .کرد دایمبل پ یرو دهیگلِ سرتو سپ یبود مخصوصاً وقت یدنید یلیاش خ افهیخب ق یببخش ول-

 .قدر منو نخندون نی:کوفت ساناز، ادهیسپ

 گه،ید گهیراست م چارهیب ربدیواال ه»به نشونه تأسف گفتم: نیبه طرف باال انداختم و با تکون دادن سرم ییابرو
 «!مییداستانا نیفقط ما دخترا دنبال ا

 .گوش نکن نیا یو پرتا:ولش کن تو به چرت سحر

 یبود به نظر خوب نم یجور هی ربدیه نمیبب گه،یم ادیساناز اصوالً چرت و پرت ز گهی:آره سحر راست مدهیسپ
 احساس کردم؟ ینجوریمن ا ایاومد، واقعاً خوب نبود 

 .کم حال ندار بود هینه -

 .که روش نشسته بود اشاره دادم یدر ادامه به مبل و

اش  یگوش یبه صفحه  کهیدر حال ی. ساناز باز با بدجنسدیمبل گرفت خواب یاون جا رو گهیمعده درد داشت د-
 شتریبچه مون معذب شده بود ب»کرد و گفت:  یکرد، خنده ا یم پیشده بود و با انگشت هاش تند تند تا رهیخ

 «!بود دهیپر یبود که رنگش حساب نیواسه هم

 .ستی:نه بابا معلوم بود که خوب ندهیسپ

 .مبل از جاش بلند شد یدسته ها یزدن دست هاش رو کهیبا ت و

 .سر بهش بزنم هیمن برم باال -

 .میرفتن ش یآماده  گهید که رمیدوش بگ هیبعدشم برم  امی:منم مسحر

 پیاش مشغول بود و با هر بار تا یباال رفتند. ساناز همچنان با گوش یهر دو ازجاشون بلند شدند و به طبقه  و
از جام  ربد،یه یبردن مسکن واسه  یسرتکون دادم و من هم برا یشد. با خنده ا یباز م یحساب ششیکردن ن

 .باال رفتم یآب وانیو همراه با ل رداشتممعده اش رو ب یدونه از قرص ها هیبلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم. 
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خوب  یاِ سوگند»دستم گفت: یتو وانِ یقرص و ل دنیبا د دهیاتاق باز بود و بدون در زدت داخل رفتم. سپ در
 «.براش ارمیب نییپا امیخواستم ب یخودم م یکرد

من شما چرا  زیعز خورمینم»و کالفه گفت: دیکشاش  یشونیپ یرو یو قرص رو سمتش گرفتم که دست وانیل
 «.خوبم بابا دیکن یم ینجوریا

دستش رو گرفت و با  دهیصورت ملتهب و سرخش لب هام رو داخل دهنم جمع کردم که سپ دنیاز د ناراحت
 «.وسوگند زرد باش بهش بده قرص یبخور دیبا»اصرار گفت:

 .زد یو پلک خمار دیخند یحوصلگ یب با

 .نکن قربونت برم حوصله ندارم دهیسپ-

 :دمیکرده پرس بغ

 ؟یعنی یخوب نشد-

 .ستین میزیبابا چ ادا،یرفتارتون م نی:بدم از اربدیه

 .بخورش گهی. لوس نشو دادیتو بدم م یرفتارا نی:منم از ادهیسپ

 .کرد دییفوت کرد و ناچاراً با حرکت سر تأ ینفس

 .لباس عوض کنم خوامیکه م رونیب دی. حاال هم برزیم یخب سوگند بذار رو یلیخ-

چشم من که »مندانه گفت: تیکرد و رضا یپاشنه صورتش رو ماچ یبا بلند شدن رو دهیاون حرفش سپ با
 «.رفتم

بودم و  ستادهیا زونیآو یبا لب و لوچه ا یرفت. همون جور رونیاز اتاق ب زیر یبا گفتن اون حرف و چشمک و
و جمع ر لتیچه وضعش بود! مگه نگفتم وسا نیسوگند ا»کمر گفت: کرد و دست به یکه اخم کردمینگاهش م

 «.کن

 .گفت یگلِ سرم رو م یمنظورش شده بودم و ماجرا ی متوجه

 شده؟یکار کنم! حاال مگه چ یخب از سرم افتاده بود چ-

 !مسائلمونم بره نیتر یمونده فکرشون سمِت شخص نیشدم هم ی! داشتم از خجالت آب م؟یچ گهید-

 .نگفتن که یزیبابا توهم. چنه -

نصب شده پشت درِ اتاقش رفت  یسمت چوب لباس یبرانداز کرد و بعد از نگاه پرِشکوه ا نهیآ یرو تو خودش
رو که دستش بود به تن  یرهنیرو باز کرد و پ رهنشیپ یرو برداشت تا تنش کنه. دکمه ها یرنگ دیسف رهنیو پ

جمع شده بود و  رهنیداخل پ سشلبا ی قهی. ستادیا وارید یور ی نهیبستن دکمه هاش مقابل آ یکرد و برا
لباسش شدم  قهیسمتش رفتم و مشغول مرتب کردن  یدر مرتب کردنش داشت، با برداشتن چند قدم یسع
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اون  یموند. انگشت هام رو آروم رو رهیگردنش زده شده بود، خ نییکه پا ییتتو ینگاهم رو یلحظه ا یکه برا
 :کردم زمسخ لب با یزده با لحن رتیو ح دمیکش نیالت یتتو

 !تتو نی.. انیا-

زد بود، نگاه  نشییپا نیپر ذوق لب هام رو کش داد و همچنان به گردنش که اسم من رو به صورت الت یلبخند
 :دیکرد و پرس یجیبهم نگاه گ نهیآ یکردم. انگار که متوجه حرفم نشده بود و از تو یم

 ؟یگفت یزیچ ؟یچ-

 .اون تتو ثابت بود یرو همچنان نگاهم

 ؟یزد یتتو رو ک نیتتو... اما ا نیا-

هم  یچشمش رو رو هیتکون داد و با شرم  یبا خنده سر زدیرو تا م رهنشیپ نیآست کهیاون پرسشم در حال با
 .گذاشت

 .تتو از من رفت نیسر ا یچه شرف یاوف سوگند اگه بدون-

 .نگاهش کردم نهیآ یاز تو پرسشگرانه

که باهم  نجای. اومد انهیرو بب یباز میورزشگاه و آرش رو ببر میبر میخواست ی. همون موقع که مدشیسامان د-
شده  رهیخ نهیآ یاز تو دمیکردم که د یاالن داشتم لباس عوض م نیمثل هم نهیآ یاصالً حواسم نبود، جلو میبر

 .گردنم یرو یبه تتو

 .و خجول پلک زد دیدر ادامه لب گز و

از خجالت قرمز شده بودما، قرمز!  یعنی. میآن بدجور چش تو چش شد هیبود واسم آخه  یبد یلحظه  یلیخ-
 .رونیبهونه از اتاق رفت ب هیزودم با  یلیخ اره،یکرد به روم ن یم یشده و سع یجور هیالبته احساس کردم اونم 

 «.خوشگله یلیخ یبد شد ولکم  هیرو کردم آره  االن که تصورش»گفتم: یزیر یدندون بردم و با خنده  ریرو ز لب

 یلیداشتم چون خ ینبود اما حس بد ینگاش کنم. هرچندکه موضوع مهم شدیتا خوده ورزشگاه روم نم هیبد چ-
 .من بود یبرا یا یشخص یمسئله 

 یرو یپا بوسه ا یپاشنه  یکردم با بلتد شدن رو ینگاهش م نهیآ یکه از تو یمند و پر خنده در حال تیرضا
 «خوشت اومده ازش، ها؟ نکهینه مثل ا»تتوش زدم که با خنده گفت:

 .چفت کردم نهیس یو دست هام رو رو ستادمیمقابلش ا نه،یآ کنار

 .بودمش دهیمن که ند نویا یزد یحاال ک نمی. ببیلیخ-

 .جواب داد نشیآست یبا بستن دکمه ها لکسیر یلیخ

 .یقبل نامزد-
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 !واقعاً؟-

 ؟یآره، چرا تعجب کرد-

 .نگاهش کردم و معترض لب زدم یاخم با

 .یدار فیتشر لکسیر یلیتو خ ربدیه یوا یچ دیدیم یخب اگه کس-

 .دیخند کهیت کهیت

 !شد که یمشخص نم نه،ییپا یلینبود آخه خ دنیخب قابل د-

 دونستیم نیالبته فقط حس»زد گفت: یموهاش م یهوا، رو یمو رو با حرکتش تو یکه اسپر یدر ادامه درحال و
 «.زد یسینوشته انگل هی. اونم میاونم چون باهم زد

 اون وقت؟ یدیخب چه طور از اون خجالت نکش نطوریآهان که ا-

تونم  یو نم ایقضا نیوجود داره درمورد ا نایو ا کم حرمت هیبه هرحال  یتو خواهر سامان گه،ید کنهیخب فرق م-
 .کشم یخجالت م ییجورا هیراحت باشم.  یلیخ ششیتو موضوع تو، پ

و دخترا که معتقد  دهیسپ یآرنجش رفت و حرف ها یرو یشدن موضوع تتو فکرم سمت تتو دهیکش شیپ با
بودم که موضوع  دهیکش شیپ دنیپرس ی. همون روز انتخاب لباس عقد، حرف رو براشهیبودند به من مربوط م

لب و  "یاوهوم " نکردم و بعد از گفت زیرو فراموش کنم. چشم ر زیباران و تماسش باعث شده بود همه چ
 .چرخوندم یدهن

 هم بپرسم؟ گهید زیچ هی تونمیم زهیچ-

 جونم؟ یچ-

 .باال بردم یابروم رو کم یو تا دمییلبم رو جو ی گوشه

 ه؟یآرنجت چ یرو ینوشته  یاون وقت معن-

عشق نافرجامِ »گفت: دیمال یکه به صورت و گردنش م یدستش زد و در حال یتو شه،یش یاز ادکلن تو یکم
 «.من

 گهیبه خاطر مدل نوشتنش دوست داشتم، د شتریتتو رو ب نیراستش ا»چرخوندم که گفت: یچشم جاخورده
 «شم خوشم اومد زدم. چه طور مگه حاال؟ یمعن

 یو دخترا م دهیسپ نکهیرفت و ا یم ادمیخواستم بپرسم ولس  یم یکنجکاو بودم بدونم، ه یلیفقط خ یچیه-
 !به مربوط به من باشه دیگفتن شا

 .اش انداخت یشونیجذاب به پ ینیسمتم اومدم. چونه رو باال داد و چ ضیعر یزدن لبخند با

 .به تو مربوطه یلیآره درسته چون خ-
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 یعشق ب نیچون ا»شد و گفت: رهیچشم هام خ یدلبرانه و قشنگ تو یدر ادامه شمرده شمرده با لبخند و
 «.ییو نافرجام فقط و فقط تو انیپا

دستم  یشده بودم. دستش رو تو یهم احساسات یدندون فشردم و اون لحظه حساب ریلبم رو با ذوق ز ی گوشه
 :لرزونم لب زدم یگلوم نشسته بود و چونه  یکه تو یگرفتم و با بغض

 .همه دوست داشتن ب... باشم نیا قیکه... که ال دوارمیام-

 :زمزمه کرد**هاش رو به جلو بود و  قدم

 .یهست-

کرده بود. صورتش رو جلو اورد و رد اشک  دایلرزش پ یکه حساب یشدند و چونه ا ریخنده اشک هام سراز ونیم
 *** دیصورت بوس یهام رو رو

اشک هام رو  نیدلنش یبال زدن و پرواز جدا کرده بود. با اخم یبرا نیکه پاهام رو از زم یو حس خوشبخت***
 .کرد گرفت و لحن عاشقانه اش که گوشم رو پر

 .نکن تمیدورت بگردم من. نکن قربونت برم اذ یکن یم هیباز گر یچرا دار-

 .دمیام رو باال کش ینیرو فرو دادم و ب بغضم

 .ستیدَ... دست خودم ن-

ً ا-  نی. انمیرو بب اشکات خوامینم گهینداره از االن به بعد د یا یمعن هی. گریکنینکن. ناراحتم م ینجوریلطفا
 .نره ادتی نویبدهکاره ا یادیز یبه من و تو خنده ها یزندگ

دهنده کرد و با جدا شدن ازم متبسم  نیهام باز به خنده باز شد و تند تند اشک هام رو پس زدم. بغل تسک لب
 «.میرو بردار و آماده شو که بر لتیحاال هم وسا»گفت:

 کجا؟-

 .به جبران امروز رون،یببرمت ب خوامیم-

 .تر شد و قدرشناسانه نگاهش کردم قیعم لبخندم

 .من بود یروز زندگ نیامروز بهتر یول-

 ؟ینکرد یتو هوس بستن نمی. ببمیکم دور بزن هیو  میطور اما دوست دارم باهم بر نیمنم هم یبرا-

 .زده چشم گرد کردم ذوق

 .بردارم فمویپس من ک ،یهم عال یلیخ-

 یتنم بود، تو شیپ یکه کم یقرمز مشک یون چهارخونه با اون حرف سمت تخت رفتم و مشغول چپوندن هم و
 :دینگاهم کرد و با برگشتن به سمتم پرس نهیآ یکوله ام شدم که متعجب از تو
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 ؟یکن یکار م یچ-

 .و حاضر جواب، شونه باال انداختم تخس

 .برمشیگفته بودم که با خودم م-

 کهیگفت. خودمم خنده ام گرفته بود و درحال ییاز کارم خنده اش گرفته بود و با ستوه اومده از دست تو یحساب
 .اومدم رونیکوله ام رو برداشتم و پر ذوق و خوشحال از اتاق ب دمیخند یم

د تخت ولو شده بود. بع یتمام رو یهم کنار آرش با خستگ دهیدوش گرفتن به حمام رفته بود و سپ یبرا سحر
بود و مشغول اتو زدن لباس هاش بود. با  ستادهیاز سالن ا یرفتم. ساناز گوشه ا نییباال پا یطبقه  یاز وارس

 :دیدوشم پرس یرو یکوله  دنید

 تو؟ یبر یخوایکجا م-

 .رفتم نییپله رو هم پا نیآخر

 .رونیب میریم ربدیبا ه-

رو با  یشب آخر نیالاقل ا میریم میدار گهیآخه ما که د. نایدادشم ا یخونه  یایخواستم بگم با ما ب ی:اِ مساناز
 .ما باش

 .نیفتیراه ب نجایخب از ا د،یمون ینم نجایاصالً چرا ا نمی. ببمیگرد یزود برم-

 .کرد زونیکه دستش بود آو یا رهیو لباسش رو به گ دیرو از برق کش اتو

 .اصرار کرده آخه یلیخ یداداش عل دونمیچه م-

 کرده؟ رید نقدریه چرا اعم یآهان راست-

هم رسوندتش اونجا و خودشم  یداداش مهد گهیجون زنگ زد، گفت زهرا خانم کارش داشته د یگل ی:راستساناز
 .گرده یرفته. گفت زود برم

و همون موقع بود که  میبر یعمو عل یو همچنان اصرار داشت که همراهشون به خونه  میزدیساناز حرف م با
 :دیخودش پرس یدوباره  یکنسول و بررس زیم ی نهیآ یجلو ستادنیاومد و با ا نییاز پله ها پا ربدیه

 ومده؟یمامانم هنوز ن-

 .عمه زهرا یسر رفته خونه  هی گهیساناز م-

 ؟یگیم یها چ یداداش عل یخونه  ادیبزار سوگند با ما ب ربدیگم ه ی:مساناز

 :قاطع جواب داد یلحن با

 .الزم نکرده-

 .حاال شهیم ی:اِ چرا؟ مگه چساناز
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خونه عمو.  ادیقبلم اشتباه کردم گذاشتم با تو ب یدفعه »گفت: یظیرو سمتمون چرخوند و با اخم غل نگاهش
 «.برگشت یو با چه حال ینرفته که چه طور ادمیهنوز 

خب حاال انگار مقصر من بودم! از عمد »کش اومد و دلخور گفت: نییرو به پا ربد،یو دهنش از اون جواب ه لب
 «.گهید ادینبود. بزار بکه 

 .زد یزیبه من کرد و چشمک ر ینگاه و

 .یبزنه طفل یکنه حرف یاز دست تو که جرأت نم یخودشم دلشه ول-

و آخرش هم  دهیدونستم اجازه نم یبهش اصرار نکنه چون م یلیبراش اومدم و خواستم که خ ییو ابرو چشم
 .من باز سماجت کرد یاما بدون توجه به اشاره  ادیم شیپ یو باز هم دلخور پرندیم گهیبه هم د

. اشتباه کرده گهید ادیبزار ب چارهیبابا گناه داره ب ربد،یه یبدجنس یلیتو خ هیچ یدونیتو هم. اصالً م گهید ادیب-
 !شده کتاتورید یزنِ تو

بار اخمش پر  نیرو مرتب کرد که باز با اصرار ساناز رو به رو شد. ا رهنشیو پ دیبه کمربند براقش کش یدست
 « ...آدم بیاه عج گه،یگفتم نه د»گفت: یرنگ تر شد و با نگاه مغضوبش کامل سمت ساناز برگشت و شاک

و انگشت  دیهم کش یابروهاش رو تو ربدیاز لحن ه تیحرفش رو خورد که ساناز با عصبان یتکون دادن سر با
 .هوا تکون داد یتو

 .گفتم ادیباز شروع نکن ها. بزار ب ربدیه-

اصالً دوست ندارم  هیچ یدونیم»کرده بود گفت: یساناز رو عصب یکه حساب یهاش رو به کمر زد و با لحن دست
 «هست؟ یحرف ادیب ییبا تو جا

 «چرا اون وقت؟»کرده با جمع و جور کردن لب هاش پر حرص گفت: بغ

 هست هنوز؟ یبره مشکل ییبدون من جا خوادی:چون زنمه و دلم نمربدیه

 «.که شیشناسیشو اصرار نکن، م الیخیب»طرف ساناز رو چرخوندم و آروم گفتم: به

 .دراورد ییهاش رو تو بغلش گرفت و با کج کردن لب و دهنش ادا دست

 .و زور گو کتاتوریآدم کامالً د هیبله -

منم  نیسوگند تو برو تو ماش»بهم اشاره داد و گفت: ن،یماش موتیساناز و با زدن ر یتوجه به حرف ها یب
 «.اومدم

 .دمیگفتم و با بغل کردن ساناز صورتش رو بوس یچشم

 .زمیفعالً عز-

 .برداشت نهیس یتوهم دست هاش رو از رو ییسگرمه ها با
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 .هست برشون دارم ربدیه نیتو ماش لهیوس یسری امیخب پس بزار منم باهات ب یلیخ-

باره وارد  کی قیعم ینفس دنیمستانه با کشبود و سر  یو لذت بخش یبهار ی. هوامیرفت رونیب گهیبا هم د و
باعث به رقص در اومدن شکوفه  کیتمیر یآواز پرنده ها مثل آهنگ یکه صدا نیدلنش یهام کردمش. عصر هیر

 یو اون آواز خوش آروم آروم تکون م میمال سمیدر شده بودند و همراه با ن یجلو یرنگ درخت ها یصورت یها
زدم  هیتک نیلب هام شکوفه زد. منتظر به ماش یرو یو لبخند دیپوستم دو ریاز نشاط و لذت ز یخوردند. حس

گفت. همچنان  یبود که م یلیصندوق عقب فرو کرده بود و مشغول برداشتن وسا یساناز هم سرش رو تو
در رو باز کرد و خواست که من هم سوار  نیدور زدن ماش بااومد.  یا قهیهم بعد از دق ربدیمنتظر بودم که ه

 .شم

 :معترض لب باز کرد ساناز

 .دارمیرو بر م لمیصبر کن حاال توهم، دارم وسا قهیدق هیخب -

 .توهمش داد ی افهیق لیتحو یپوزخند بدجنسانه

 !که بزنم لِهت کنم خانم زشت امینگران نباش دنده عقب نم-

 یتو یگذاشتن ساک و پاکت ها نیزم یبه دماغش انداخت و با رو ینیحرفش خنده ام گرفته بود و ساناز چ از
 «!یرو داشت یقصد نیآهان پس معلومه همچ»دستش، گفت:

ً ی:دقربدیه  .قا

از  کهیو ساناز درحال مینشست نیذاشت. داخل ماش یهم مدام سر به سرش م ربدیو ه زدیهمچنان غر م ساناز
 «.گهیسوگندو با خودت نبر د ،یبد یلیخ ربدیه یول»گرفت گفت: یفاصله م نیماش

 .چشم زد یاش رو رو یطب نکیتوجه به حرفش ع یب

 .تو ساناز، سرم رفت یکنیم زیو زیبابا چه قدر و یا-

 ربدیهمچنان درهم و اخموش رو به ه ی افهیخم شدن و ق یاومد و با کم نیماش ی شهیش سمت
 «!ربدخانیه یدار فیتشر یعقده ا یلیخ یدونستیم»گفت:

 هیاصالً »خنده دار و آرامش خاص کالمش در جواب گفت: یبا لحن و بردیاز سر به سر گذاشتنش لذت م انگار
 « ...فتهیب تو ریقراره پس کله اش بخوره و گ یا چارهیکدوم آدم ب دونمیکه حاال نم یشوهر کرد یکن، وقت یکار

 .زد یچشمک نکش،یدادن ع نییپا یبهش دادم که با خنده حرفش رو خورد و در ادامه رو بهش با کم یا اشاره

هان؟  رون،یب ادیبا من ب ایامروز نزار اون شوهر بدبخت و فلک زده ات با بنده بگرده  یباشه، توهم به تالف یول-
 چه طوره؟

 .در اورد ییاش ادا یمچاله شده بود و با لحن حرص تیاز حرص و عصبان صورتش

 .میدیبانمک بود خند یلیهههه، خ-
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 .در ادامه رو به من کرد و

 !؟یکن یتحمل م نویا یطور فهمم چه یواقعاً نم-

 .رو باال بدم شهیحرص دار خواست ش یهم با خنده ا ربدیو ه دمیخند یبهشون م فقط

 .داخل اورد شهیانگشتش رو از ش زیآم دیتهد یلحن با

 .ینیبیم ارمیکاراتو سرت درم نیا یتالف ربدیه یادب یب یلیخ-

 .کم کنم تشیکردم از عصبان یزدم و سع یرو بهش چشمک یبا لبخند همراه

 .بابا کنهیم یشوخ-

 .حرکت کنم خوامیساناز جان بکش کنار م گهی:خب دربدیه

 مثالً؟ یبکن یخوایکار م یچ هیاصالً، چ رمی:نمساناز

کنم که  یم یکار هیخب اون وقت »تمام گفت: یساناز اشاره داد و با خونسرد یو سرسره ا کیدماغ کوچ به
 گهیکه د زنمیم نیچون همچ یکن یبارسوم جراح یرو، برا و کَجو کولَت یدماغ عَمل نیا ینتون گهیدفعه د نیا

 «حاال؟ یدیکردن نباشه فهم یقابل جراح

ً یدق ربدیرو به انفجار بود و ه تیفرط عصبان از واسش  یینقطه ضعفش گذاشته بود. چشم و ابرو یدست رو قا
 .دمیدندون هام غر یسر به سرش نزاره و از ال گهیاومدم و خواستم که د

 !یکنیم تشیچرا اذ گهیبسه د ربدیه-

سرش رو  یهم عصب ربدیو ه دیکوب نیبه ماش یحرکت محکم لگد یو دنده عقب گرفت که ساناز موقع  دیخند
 .سرش انداخت یاش صداش رو رو یو شاک دیبرد و با لحن پر تهد رونیب شهیاز ش

 .یوحش یمگه دستم بهت نرسه، دختره -

 .دمیدنش، عقب کشداخل اور  یرو برا نشیآست

 ربد؟یه یکن یم کاریچ-

 .انگشت هاش چرخوند نیهم فشرد و فرمون رو ب یلب رو یعصب

 .گهید شهیم نیخندم هم یبه روش م یوقت-

 !زشته مثالً عمته ها یلیخ ربدیه-

 !کنه یکه چه طور رَم م ینیب یم یکنم ول تشیکم اذ هیخواستم  یواال من فقط م-

 .یباهاش کرد یبد هیشوخ گهید شهیخب ناراحت م-

- ً  .خوب کردم اصال
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 .نگاهش رو سمتم چرخوند و

 ؟یخواست باهاشون بر یحاال نکنه واقعاً دلت م نمیبب-

 .شد که بگم یساناز نم یخب جلو ینبودم ول لیما یلینه بابا. اتفاقاً خودمم خ-

 ستین اسیواقعاً هم قابل ق»کاملش گفت: یفتگیچشم مرتب کرد و با لحن خنده دار و خودش یرو رو نکشیع
 «!یو با اونا بر یرو، ول کن یپیخوشت نیمنو پسر به ا ادیاصالً چه طور دلت م

 .نازک کردم یزدم و دلبرانه پشت چشم یا قهقهه

ً یدق-  .رو نداشت طوره چون اصالً ارزشش نیهم هم قا

 .تکون داد یرو باال داد و سر نکشیع دیخند یکه م یدرحال

 .که پشت فرمونم فی... حفیح-

شده بود و از رو به رو  یبلند و پرش یسوار موتور م؛یشد نیآن متوجه حس هیخنده که  ریز میزد گهیبا هم د و
 یآشفته اش رو که رو یتوقف کرد. موها نیجلوتر اومد و کنار ماش ربد،یاومد. با ترمز و بوق ه یبه سمتمون م

 «حاال؟ نیریعاشقمون، خب کجا م ربه به دو کفت»گفت: یموتور خراب شده بودند مرتب کرد و با لودگ

 :دیسر پرس یرو نکشیع ییهم با جا به جا ربدیکردم و ه سالم

 !ما؟ یسمت خونه  یرفتیم یداشت ؟یریتو کجا م نمیبب-

 «.یمرتض شیبرم پ خوامی... مزهیبابا چنه »جمع و جور کرد و گفت: یهول شده بود خنده ا یکه انگار کم نیحس

 .زد یدر ادامه پوزخند و

 !تو محلتون بچرخم هان؟ دیو نبا یشد یرتیاز االن غ دمینکنه غَدغنه! شا هیچ-

 .کرد یخنده ا ربدیاون حرفش ه با

 .زیخب مزه نر یلیخ-

 «خوبن؟ شونمیا یجون چه طوره خوبه، خواهر محترمه چ یگل یراست»گفت: طنتشیزد و با لحن پر ش یچشمک

 .نگاهش کرد یچپ چپ هی ربدیحرفش خنده ام گرفته بود و ه از

 ...تو پسره یبابا، باز شروع کرد یا-

 .یمن کامالً حساب باز کن یرو یتونیبگم از االن م نمی. ادمینو پرسخب حالشو خورهیچرا بهت برم هی:چنیحس

 .نگاهش کرد جیگ ربدیه

 اون وقت؟ یچه حساب-

 .زد یو باز چشمک دیخند زیر زیر
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 .خواهر محترمتون یخاستگارا ستِ یاول ل یو بزارمن یتونیم نکهیمنظورم ا-

 .دمایدستت م یکار هی نییپا امیگمشو به خدا م نی:حسربدیه

 .کنهیم یحرف زد، همش سرمن خال شهیبابا با توهم که نم ی:انیحس

 .که به خودش گرفته بود سر تکون داد یخنده دار و حالت مظلوم یدر ادامه روبه با لحن و

 !دهیم ریوسط همش به من گ نیجون کردن، ا یو گل یتو رو خدا! کارو آقا مهت شینیب یم-

 .چشم چرخوند ضیبهش نگاه کرد و پر غ تیبا عصبان ربدیو ه دمیخند یپق

 .کم چرت و پرت بگو کهیگمشو د-

 .دمیخند یبه اون کل کلشون م زیر زیر

 .در اورد ییادا یکرد تعادل موتور رو حفظ کنه دو دستش رو جلو اورد و با مسخرگ یم یکه سع یحال در

 .باشه بابا آرام-

واسه چرت و پرت  یدهنتو باز نکن گهیکردم که د یوگرنه دوتا فحش آبدار بارت م نجاستیسوگند ا فی:حربدیه
 .گفتن

ً  دیپس با»گفت: دنشیخند زید و با ر ورین کم  «.خدارو شکر کنم واقعا

 .دندیباز شروع کرد به خند و

 .نکردم یبرو تا قاط ن،ی:الله اکبر. برو حسربدیه

خودشه  ریبه نظرم تقص یول»کرد رو به من با تمسخر و لحن پر خنده اش گفت: یموتورش رو روشن م کهیدرحال
تنها گذاشت که باالخره کار  نارویقدر ا نی. اگهید شهیم نمیهم رفتیسال تاسال خونه نم یقسم جون، وقت

بعدشم که  گهیکردن. بله د جرتمها یآقا مهت یسمت خونه  یبیدستمون دادن و آخرشم لَکا لَکا به طرز عج
 «.جون یمحترمه رو گذاشتن تو دامن گل ی شرهیهم

 نینثارش کرد و هم یراهیبد و ب ربدیهم سرخ شده بودم. ه یخودم رو گرفته بودم که نخندم و کم یزور جلو به
نتونستم تحمل  گهیزد با سرعت از کنارمون رد شد. د یقهقهه ا نیبشه حس ادهیپ نیخواست از ماش یکه م

 رهیخودش رو بگ یجلو کردیم یهم خنده اش گرفته بود اما سع ربدیمن ه یشد. از خنده  کیکنم و خنده ام شل
 .نگاهم کرد یساختگ یو با اخم

 !یبریلذت م یلیکه خ نمیب یسوگند خانم م یمرس-

 .گهیخودتم خنده ات گرفته د یحت هیمن چ ریتقص-

 .سبک مغز یپسره  گهیم ییچه چرت و پرتا یکرد! اگه بدون تیتو رعا یواال مثالً جلو-



 

 
1394 

انداخت و با  شیبه گوش یاش زنگ خورد. نگاه یبا گفتن اون حرف حرکت کرد و همون لحظه بود که گوش و
 «!االن رفت که نیهم شعوریب نی! باز چشه انهیحس»به ستوه اومده گفت: یحالت

 .کار داره یچ نیخب جواب بده بب-

 .گوشش گذاشت یرو تو یرو وصل کرد و گوش تماس

 !یاالن گورتو گم کرد نیباز؟ تو که هم هیچ-

-... 

 هی یآمار ند نینباشه، جان حس تیبگو کار نویآره تو ا دونم،یبگو رفته مسافرت چه م گه،ید ستیاِ خب بگو ن-
 .که چه قدر بدحسابه یدونیوقت، حوصله شو ندارم م

-... 

 .جمع و جورش کن آره یجور هیباش پس -

 یبه من نگاه کرد و با حرکت تأسف بار کله اش، صدا ینگاه ربدیاز پشت تلفن گفت که ه یدونم چ ینم و
 .رو تا آخرکم کرد یگوش

 .گهیبه خدا! ببند د ستیذره عقل تو کله ات ن هی. نیحس یرشعویب یلیخاک برسرت، خ یعنی-

 :دمیرو قطع کرد و راه افتاد. با خنده پرس یگوش و

 گفت باز؟ یم یچ-

 .کنه یم یشوخ هیقض نیبا ا یچه طور ینیب یچرت و پرت، م شهیمثل هم-

 .کنه تتیاذ خوادیم گه،یخودت م یگه بابا جلو یهمه که نم یحاال جلو-

 .گفت یچرت و پرتارو باز داشت م نیسامانم هم یجلو شیباشه، دو روز پ ینطوریکاش ا-

 .زدم یخنده ا تک

 گفت؟ یم یخب سامان چ-

 .امی. واال اصالً از پس زبونش برنمدیخند یبگه اونم م یخواست یم یچ-

 !یایاز پس زبونش بر ب یخوایتو م ومدهیعموم برن یوقت گهیآره د-

 !یگیآره واال راست م-

نظرش رو درمورد بچه بدونم.  خواستیشدن اون موضوع دلم م دهیکش شیو با پ زدیغر م نیبه حس همچنان
 یبچه مشخص شده بود و طبق جواب هم بچه دختر بود که حساب تیآخر جنس یو غربالگر یسونوگراف یتو

 :دمیپرسهم گذاشتم و ازش  یچشم رو هی یا قهیچند دق یشده بود. با مکث هیبق یهم باعث خوشحال

 ؟یدار یبچه دختره چه حس نکهیحاال از ا نمیبب-
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 :تفاوت و با طفره رفتن جواب داد یکرد و ب ینگاه

 .بابا دونمیچه م گهیبچه، بچه ست د-

 !کنه ینم یبرات فرق یعنی-

 .شنوم یموضوع م نیدرمورد ا نیاز حس یکاف یروزانه به اندازه  میراجع بش حرف نزن شهیسوگند م-

از اون تحت فشار قرارش بدم و  شتریب خواستیهضم اون ماجرا براش سخت بود و دلم نم یهنوز هم کم انگار
 «.گم ینم یزیچ گهید یخب حاال که دوست ندار یلیخ»رو به باال گفتم: یبا پروندن شونه ا

 .شمیممنون م-

 توریمان یلمس یدستم رو سمت دکمه ها ن،یروشن کردن پخش ماش یاز اون جمله اش ساکت شدم و برا بعد
عمه  یمتوجه  ابونیرو و خ ادهیزدن پ دیبار با د نیکه ا میجلوتر رفت یکردم. کم یرو به دلخواه پل یبردم و آهنگ

کردم، از پشت  زیکرد. چشم ر یرو بودند و عمه با کمک رخساره آروم آروم حرکت م ادهیپ یو رخساره شدم؛ تو
برگشتم و  ربدیسمت ه عیسر یلیاومد و خ یاومدند. بنظر که خوب نم رونیکامالً ب ابونیکنار خ یشمشاد ها

 .اشاره دادم رونیبه ب

 !عمه-

 .و واج نگاهم کرد هاج

 ؟یچ-

 .ادیروئه بنظرهم که خوب نم ادهیپ ینگه دار عمه تو-

 .انداخت یرو نگاه رونیترمز کرد و ب بالفاصله

 کجاست؟-

 .که عمه و رخساره بودند اشاره دادم ییرو جا ادهیپ به

 .ششهیاوناهاشون رخساره هم پ-

هر دو نگران  میدیشون رس کیکه نزد نی. هممیرو رفت ادهیو سمت پ میشد ادهیپ عیسر یلیخ نیتوقف ماش با
 :میدیرو به رخساره پرس

 شده؟یچ-

بازوش  یرخساره هم حلقه هم مچاله و دست به کمر دوال شده بود و دست  یدرد، تو دنیچیعمه با پ صورت
 .بود. با اون پرسش رخساره متعجب نگاهم مون کرد

 ن؟یشما کجا بود-

 شده؟یچ نمی:بگو ببربدیه
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 .دردش گرفت هوی یراه بره ول خوادیشما، گفت م یخونه  تمیرف یم مینگران نباش باهم داشت یچی:هرخساره

 .کرد، بردم یهم گذاشتن پلک هاش رد م یبود و درد رو با رو دهیدندون کش ریسمت عمه که لبش رو ز سرم

 ن؟یعمه جون خوب-

 .کم معذب شده بود و با لحن آروم و خجولش جواب داد هی بنظر

 .ستین میزیخوبم، چ-

شما  نیخ...خوب»کرد و با خم شدنش گفت: یبود، نگاه نگران نیبا عمه سر و سنگ یهم که هنوز کم ربدیه
 «مامان جان؟

 .هم فشرد یحرفش پلک رو دییبود و به منظور تأ ریز به سر

 دکتر؟ میخوان بر ی:مربدیه

 .دیحرفش دو نیمخالفت ب با

 .ستین یازین ربدجانینه ه-

بود در  دهیفا یرفتن به درمانگاه، ب یبرا میرو به کلنجار رفتن با عمه گذشت و هر چه قدر اصرار کرد قهیدق چند
کم  هی. میشد ادهیخونه پ یبعد جلو ی. کممشیبرد نیسوار شدن، سمت ماش یآخر هم با کمک رخساره برا

 میکه وارد خونه شد نی. هممیگه داخل رفتیبا هم د میداشتیکه در کنارش آروم قدم بر م یبهتر شده بود و درحال
عمه نگران  ی دهیزرد و پر یرنگ و رو دنیبود سمتمون اومد. با د دهیچیکه دور موهاش پ یسحر با حوله ا

 :دیپرس

 بچه ها؟ شدهیچ-

 :زود تر از من جواب داد رخساره

 .کم درد داشت فقط هی ستین یزیچ-

 دکتر حاال؟ نشی:چرا نبردسحر

 .به شکم بزرگش رو به عمه سر کج کرد یدر ادامه با زدن دست و

 جون؟ یگل یخوب-

مامان گفت  یواال من گفتم ول»ت:گف ذاشتیسالن م زیم یرو رو چشیاومد و سوئ یکه داخل م یدرحال ربدیه
 «.ستیالزم ن

 .امروزه هیکم دراز بکشه فکر کنم بخاطر خستگ هیباال  نشیخب ببر یلی:خسحر

 .بهمون کرد یاومدند و ساناز پر تعجب نگاه نییو ساناز هم از پله ها پا دهیسپ

 ن؟یاِ چرا برگشت-
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و جون ر یگل نیایدخترا ب»و ساناز گفت: دهیسرش رو عقب چرخوند و با گرفتن دست عمه رو به سپ سحر
 «.کم استراحت کنه هیباال  نیببر

 :چرا مگه چشه؟دهیسپ

 .کم درد داره هی نکهی:مثل اسحر

نفس  دنیگفت و عمه هم که تا اون لحظه ساکت بود با کش ییچرا یگرد شده اش وا یبا چشم ها دهیسپ
 «.م که خوبمگفت دیشلوغش نکن»لب هاش رو تر کرد و آروم گفت: یقیعم

 خاله جون؟ ی:مطمئنرخساره

 یبه طرف پله ها ییقدم تند کرد و سمتش اومد و با کمک سحر دوتا دهیکرد سپ دییکه با حرکت سرش تأ نیهم
 .اش کردند یباال همراه

کرد. هنوز هم نگران  یبود و باال رفتنشون از پله ها رو نگاه م ستادهیمضطرب ا یدست به کمر با چهره ا ربدیه
 «بنظرت دکتر خبر کنم؟»آشکارش گفت: یسیو رو به من با دلواپ دیرس یبنظر م

 .که خوبه یدینه بابا د-

 .:آره بنظرم که نگران نباشرخساره

که رفت ساناز با بغل گرفتن دست هاش  نیرفت. هم رونیب نیداخل اوردن ماش یبرا الشیبا آسوده شدن خ و
 نیسوگند خانم پس چرا نرفت نمیبب»گفت: داد،ینشون م ربدیرو از دست ه شیدلخوردرهمش که  ی افهیو ق

 «شما؟

 .گهید میبرگشت میدیعمه و رخساره رو د یخب وقت-

 ...:آها کهساناز

باره حالت  کیکه چشم هاش گرفته بود و  یاش زنگ خورد و با برق یهنوز حرفش تموم نشده بود که گوش و
 «.جواب بدم دیبا اجازه با»باز، گفت: شیچهره اش رو عوض کرده بود رو به من و رخساره با ن

که بالفاصله باال رفت. همراه  میباال انداخت یو شونه ا میبهم کرد یاون رفتار مرموزش من و رخساره نگاه با
 نیبر نیخواست یکجا م»رم نشست و گفت:مبل انداختم و نشستم. کنا ی. کوله ام رو رومیرخساره به سالن رفت

 «مگه؟

 .میبزن یدور هی رونیب میبر میخواست یم-

 .یزنگ زدم برنداشت یخاموشه حاال؟ امروز هرچ تیچرا گوش یآهان، راست-

 .وردمیدرش ن فمیک یخاموشه؟! اوف باور کن اصالً از تو-

 .باال انداخت ییابرو یتا

 !سرت شلوغ بوده یلیپس حتماً خ-
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 .مینبود نایو ا یگوش ادیبه  یلیخ گهید میبود ربدیآره آخه امروز همش با ه ییجورای-

 !باهاشون؟ نینرفت یعنیبودن  رونیکه ب نایاما عمه ا-

 .مینه خونه موند-

 کهیدرحال جانیگرفته بود و با ه ظیغل یچشم هاش برق د،یمبل جا به جا شد و کامل سمتم چرخ یاون حرف رو با
 «.نمیکن بب فیسوگند خانم! تعر نیخونه بود ییخب پس تنها»گفت: دیخند یمرموز م

 .نگاهش کردم جیگ

 رو؟ یچ-

 ...یعنی گهید نینبوده تنها بود یشکیه یگیخب م-

 .کرد زیبه اطراف چرخوند و نگاهش رو ر یدر ادامه چشم و

 !فتادین یاتفاق چیه یعنی-

 یجینداشتم و با همون گ دیشن یکه گوشم م ییها حرف یرو یتمرکز چیموضوع عمه بودم که ه ریقدر درگ اون
 :دمیپرس

 مثالً؟ یچه اتفاق-

 .گفت ییگرفتن برو بابا افهیبه با زوم زد و با ق یا ضربه

 ؟یتو؟ منظورت چ یگیم یوا رخساره چ-

مگه  فتادهیهم ن یو اتفاق نیخونه بود ییشما دوتا تنها یبگ یخوا یم یعنیاحمقاست سوگند؟  هیمن شب افهیق-
 !شهیم

 .ام فشردم ینیب یکردم و انگشتم رو رو یضیچشم بهش غ یکه داشت از گوشه  یگرفتن منظور با

 .آروم بابا س،یه-

باور »گفتم: یباال، با لحن آهسته ا یبه طبقه  یکرد که با نگاه یناباور با لب و دهن کجش نگاهم م همچنان
 «.نشده یزیکن چ

کردم که بعد از تموم شدن  فیرو براش تعر مونیاش، خونه موندن و آشپز یرفع اون کنجکاو یادامه هم برا در
 .تکون داد یحرفم با خنده سر

 !هیچه پسر خوب ربدیه نیا گمیم-

 .یکن یوا دار م ییزایبه گفتن چه چ بابا رخساره آدمو یچون... ا یعنی-

 ...بود یا گهیتفاوت! واال هرکس د یهمه هم ب نیو ا نیتنها بود گه،یخب تعجب کردم د-
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 .دهنش بردم یتشر نگاهش کردم و دستم رو جلو با

 !یاشو بگ هیبق ستیشنوه الزم ن یم یکیاوف رخساره بسه به خدا -

 .رو کنار زد دستم

 .یخب بابا توهم. خفم کرد-

اورد. با حرف  رونیب فشیک یچک کردن از تو یاش رو برا یاز گفتن اون خضع و بالت ساکت شد و گوش بعد
 یعنی»با همون حالت غرق در فکرم آهسته گفتم: یفکر فرو رفته بودم و بعد از لحظه ا یتو یرخساره کم یها

 «!بود بیبرات عج نقدریواقعاً ا

 .باال گرفت سر

 ؟یگفت یچ-

 بود؟ بیچرا برات عج-

 .رو که لشیگفتم دل-

 .دمیلبم سمتش چرخ یگوشه  دنییمکث کردم و با جو یلحظه ا یبرا

 .شهیناراحت م یلیمن خ یاز رفتارا یسریاز  ربدیکنم ه یرخساره، راستش احساس م هیچ یدونیخب م-

 کدوم رفتارا؟-

 یمن مثل احمقا برخورد م میزنیمسائل حرف م یسریدرمور  یوقت گه،یموردم د یب یخجالتا نی... همزهیخب چ-
عوض کنم. گمون کنم که بهش  رو نتونستم جلوش لباسم دمیکش یخجالت م نکهیکنم، تازه امروزم به خاطر ا

 .کار کنم یچ دونمینم ستیبرخورد اما دست خودم ن

 .پر بهتش رو بهم دوخت و کف دستش رو، به جلو حرکت داد نگاه

نه، حاال هر چه قدر هم دوست داشته باشه  یگیم یدیم یرو فرار چارهیب گمیم گهید نیخاک. خب هم یعنی-
 .به تو بگم دیرو که من نبا زایچ نیخواهر من ا گهیکم وا بده د هیمرده ها!  هیباالخره خب اونم 

 ...یمسائل نیدوست داره فکر نکنم به خاطر ا یلیاون منو خ یول-

 .چرخوند و حرفم رو قطع کرد یغضب گرفته اش چشم ینگاه ها با

از من به تو  نیاموضوع.  نیا ستین یانکار رقابلیغ زیچ یمن هر چندم که عاشقت باشه ول زینداره عز یربط-
 .گمیم یچ یدونیکم رو رفتارات دقت کن. خودت بهتر م هی حتینص

 یرخساره که حرف ها یاش مشغول شد. همون طور که به حرف ها یبعد از گفتن اون حرف ها باز با گوش و
مطلع شدن از حال عمه باال رفتم. با فکر  یکردم، از جام بلند شدم برا یهم بودند فکر م یا یدرست و منطق

معقولم  ریغ یکه به خاطر رفتار ها یکردن به اون حرف ها ناخواسته دچار عذاب وجدان شده بودم؛ عذاب وجدان
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اومدند. سحر در رو آروم  رونیهمون لحظه ب دهیکرد. سمت اتاق عمه رفتم که سحر و سپ یم تمیاذ یحساب
 «.هیگفتم که از خستگ د،یخواب»بست و رو به من گفت:

 .طور باش نیآره فکر کنم هم-

 .تونم تنهاش بزارم یوضع نم نی:با اسحر

 :ادامه داد یبا دودل دهیرو به سپ و

 ه؟ینظرت چ دهیها سپ یداداش عل یخونه  میریآخرشبم م میو بمونامشب ر گمیم-

 «.انیو فردا م هم که گفتن هُتلن نایا نیآره آخه آر»حرفش گفت: دییلب و دهنش رو چرخوند و در تأ یکم

 .مونمیخب پس منم م-

 .شام درست کنم یواسه  یزیچ هیدلم، من برم  زیعز یکن ی:خوب مسحر

 .رفت نییمحتاط و آرومش پا یبا گفتن اون حرف با قدم ها و

وقت  دیاش گهیمنم برم قبل از شام حمام کنم آخه د»داد گفت: یکه به اتاق مهمون اشاره م یهم درحال دهیسپ
 «.نشه

 .تنم انداخت یتو یبه پالتو ینگاه و

 .راحت باش ستینجانیکه ا یکس ،یریتو درار حاال که نمتوهم پالتو-

هم جز همون  ینبود گرمم شده بود و واقعاً توش راحت نبودم، از طرف میهم ضخ یلیاون پالتو که خ یتو یحساب
که چمدون هاش بود  یبه تن نداشتم و با متوجه شدن اون موضوع به اتاق یلباس امیشگیپالتو طبق عادت هم

 .و راه راه برگشت یمشک دیسف یکیبعد با تون یرفت و کم

ً یتقر میزیفکر کنم هم سا-  .با

رفتم. شالم رو از سر برداشتم  ربدیبه اتاق ه ضشیتعو یتشکر کردم برا نکهیرو ازش گرفتم و بعد از ا لباس
 ربدیه دمیکش نییپالتوم رو پا پیکه ز نیو هم ستادمیا نهیسرم سفت کردم. مقابل آ یموهام رو محکم تر رو

دستاچه شده بودم و از  یحساب اش ی. از ورود ناگهاندمیسمتش چرخ یرارادیباره داخل اتاق اومد و غ کی
 دونستمیمن نم»چرخوند گفت: یم واریروش رو سمت د کهیهول شده بود و درحال یمن اون هم کم یِ دستپاچگ

 « ...ریراحت باش من م ،یینجایا

 ً رو انجام  یباعث شده بودم که اون هم اجباراً به خاطر من رفتار یاز اون رفتا هامون خنده ام گرفته بود حت واقعا
فکر کردن هرچند که  یا قهیو با دق دیچیسرم پ یرخساره باز تو یها تیبده که دوست نداره. حرف ها و نصح

 .برام سخت بود لب باز کردم

 .نه... بمون-
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 یبیع»پا و اون پا کردن گفتم: نیا یکه با کم کردیاون حرف صورتش رو به طرفم چرخوند. متعجب نگاهم م با
 «.یبمون یتونیخب م یعنینداره 

 .لبش رو آروم حرکت داد یتا یزیبست به سمتم اومد. بعد از نگاه تعجب برانگ یکه درو پشت سرش م یدرحال

 ...تو یول-

 .هم فشردم یدر پنهان کردنش داشتم لب رو یکه سع یا یو با دستپاچگ دمیکش یبلند نفس

و...  یرازمن دا یکه تو...که تو توقعات دونمیم نمیو ا ستنیکه رفتارام واقعاً قابل درک ن دونمیمن... خب من م-
 .یتو بخوا یه...هرچ یعنی

 یبودم. معذب بودم و صورتم کم ستادهیاز نظرم ناجور، مقابلش ا تیپالتوم همچنان باز بود و با اون وضع پیز
 رهیخمار شده اش خ یو چشم ها حیمل ی. با لبخنددمیو نگاهم رو آروم باال کش دمینشن ییسرخ شده بود. صدا

 « ...تو یخب... خب گفتم که هرچ یکنینگام م ینجوریچ... چرا ا»نگاهم شده بود که با پته تته گفتم: ی

 لبم گذاشت و یحرفم تموم بشه انگشتش رو رو نکهیقبل از ا اما

 .شیه-

کردم  ینگاهش م رهی. خدیپالتوم رو آروم باال کش پیتأسف، ز یبعد از نگاه و تکون دادن سرش به نشونه  و
 .زد یو آرامش بخش لبخند نیدلنش ینشوندم، بعد از نگاه یتخت م یرو کهیستم رو گرفت و در حالکه د

 رو بهت گفته؟ زایچ نیا یک-

 .جاخورده بودم یبود، حساب دهیموضوع رو فهم نیاز کجا ا نکهیحرفش و ا از

 .یشکیه... ه-

 .تر نشست کیتخت جا به جا شد و نزد یرو یشده بود، کم یکه چهره اش جد یتر کرد و درحال یلب

 دونمیرو هم نم نمیبکنم ا یکار نیهمچ تونمیقرار بدم، نم یتیموقع یتو رو اجباراً تو خوامیسوگند من نم نیبب-
 .ستیکارا ن نیبه ا یازین یرو بهت گفته ول زایچ نیا یکه ک

ماجرا شده بود. با خجالت و  یمن و رخساره اون بود چراکه کامالً متوجه  یحرف ها نیکه نفر سومِ ب انگار
تر اورد و با خم شدن سمت صورتم  کیگرفته بودم که در ادامه سرش رو نزد نییسرم رو پا یشرمزدگ

 دونمینم ستمین یآدم نیهمچکنم چون من  یتو رو مجبور به کار خوادیهمون طور که گفتم واقعاً دلم نم»گفت:
 «!یفکر کرد ینجوریاچرا 

تونم بگم،  یخب... خب دروغ نم»گفت: یو ساکت بودم که بعد از مکث و تعلل دمییجو یدندون م ریرو ز لبم
هم دلم  یلیسراسر عاشقونه داشته باشم، خ یرابطه  هیهمه دوستش دارم  نیکه ا یآره. دوست دارم با دختر

 «.خوادیم

 .دمین گزدندو ریگفتن اون جمله ش لبم رو آروم ز با
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عشق باشه نه اجبار و من هنوز حس نکردم  یکه فقط از رو یرابط ا هیکه گفتم  یهمون طور ،ینجوریاما نه ا-
 !ینجورینه ا یطرفت ول امیحس کنم خودم م یاما وقت یخوایکه توهم م

 یهم گره شون زده بودم، قرار گرفت و لحن عاشقانه و پر مهرش تو یدست هام که مضطرب تو یرو دستش
 .گوشم نجوا کرد

کنن. تو هم واقعاً  ریتو درگبا حرفاشون ذهن هی. من دوست ندارم بقخوادیدلم عشق واسطه نم زیسوگند، عز-
بدون که  نمیاما ا یمن بخوا یکه تو هم به انداز خوامیرابطه دو طرفه ست و من فقط م نیچون ا یبخوا دیبا

همه  نیجسمت تسلط داشته باشم ا یور خواستمین اگه مچو خوامینخواستم و نم زایچ نیمن تو رو به خاطر ا
من  یاما برا یعیطب ازهین هیتونم مهم بودنشون رو انکار کنم،  یو نم نیمسائل مهم نای. آره ادمیکش ینم یسخت

 .گمیم یکه چ یدرک کن دوارمیام ستین تیتو اولو زایچ نیا

 .باره فرو دادم کیشد. آب دهنم و  شتریبه دستم ب فشارش

 گمیم نارویراحت ا نقدریکه ا خوامی. معذرت مدمیبه خودم نم یاجازه ا نیهمچ ینکن دایشو پ یباور کن تا آمادگ-
 .یش تیاذ خوامیخب نم یول

ام نشستند.  یشونیپ یعرق رو یتونستم تو صورتش نگاه کنم و دونه ها یاز گفتن اون حرف ها اصالً نم بعد
 .زد یچشم هام لبخند محو یچونه ام رو باال داد و با نگاه کردن تو

اصالً  نمیبب ،یموردتو کنار بذار یب یخجالتا نیتوهم ا خوادیدلم م نکهیبه خاطر ا زنمیراحت حرف م نقدریاگه ا-
 ...یخواستیم یشون اصال؟! پس چطور یبود! چرا گفت یقبل چ ی قهیچند دق یپس حرفا یکشیاگه خجالت م

 :فوت کرد. با سکوت ادامه دارم اسمم رو باز صدا زد ینداد و نفس ادامه

 .زنمیسوگند نگام کن دارم با تو حرف م-

 ً که برام داشت مونده بودم و چه قدر که با حرف هاش خوشحالم کرده بود.  یاز اون همه درک و احترام واقعا
خوشحال و قدرشناسانه، خودم رو تو بغلش  ینگاه کردن ها قهیباالخره سرم رو باال گرفتم و بعد از چند دق

 یرفته بود چون هر جور نیباره از ب کیقلبم نشسته بودند و انگار که خجالتم  یرو یانداختم. حرف هاش بدجور
 تینها یکه ب یکه حرف هاش درست و به جاست و اون همه خجالت من، از مرد دمید یکردم م یفکر م

 یدلِ من از خواسته  یهم خواسته  یو مسخره بود. از طرف یمعن یکامالً ب دمش،یتپرس یعاشقش بودم و م
شد.  یم دهیدر نونیشرم ب یمعنا یب یاون پرده ها ستیبا یم ییجا هیلمس تن عشق و  یاون کمتر نبود؛ برا

 .چشم هاش حل کردم یام رو تو فتهیاندازه ش ینگاه عاشق و ب

 ...یهر وقت تو بخوا ...یلیدوست دارم خ یلیمن... من خ-

 یبغلش انداختم و زمزمه کردن دوست دارم یلبم قرار گرفت که خودم رو تو یگرانه باز رو خیتوب انگشتش
 .دیموهام کش یعاشقانه کنار گوشش که دستش رو نوازشگر رو

 یخاله زنک یبه حرفا ینکن تیرو اذ خودت زایچ نیبه خاطر ا گهیاما قول بده د دونمیخانم خوشگلم، م دونمیم-
 .هم گوش نکن
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 :لحن و کالمم مصمم شده بود، آروم لب زدم کهیعطرش درحال دنیو با بلع **

ً یدو طرفه باشه. االن... االن منم دق خوامیم- کمرم گذاشت و با  یگود ی. دستش رو روخوامیتو م یبه اندازه  قا
ً یعم کرد و با حالت مسخش موهام رو کیبه خودش نزد شتریمن رو ب یفشار آروم  .دینفس کش قا

 ...عجله نکن، عجله نکن-

قرار داده بود و وجودم لبالب از حس  ریاش تحت تأث دهیو سنج رینظیب یمن رو با رفتار ها شهیهم مثل
 .شده بود زیلبر تینها یب ،ینیاون چن یو داشتن محبوب یخوشبخت

رفته بود و حرف هاش  نیاومدم. عذاب وجدانم از ب رونیبه روش از اتاق ب یلباسم با لبخند ضیاز تعو بعد
رفتنم بالفاصله به آشپزخونه رفتم تا به سحر کمک  نییوجودم حل کرده بود. با پا یرو تو ییقیحس آرامش عم

 .براش سخت بود یکم تیکنم چراکه با اون وضع

نشسته  زیپشت م دهیزود رفت. سپ یلیخ لیدل نیدعوت شده بودند و به هم دیپدربزرگِ سع یخونه  رخساره
که مشغول پخت و پز شده  یکرد، من و سحر هم در حال یم زیر زیدرست کردن ساالد ر یبود و کاهو ها رو برا

جمع کردن و بستن چمدون ها  یا. عمه هنوز هم خواب بود و ساناز هم که بر میزد یحرف م گهیبا هم د م،یبود
 .باال رفته بود

اومدم و سمت سالن  رونیب ،یچا یفنجون ها دنیآشپزخونه نبود و بعد از آب کش یتو به حضورم یازین گهید
 .نشسته بود رفتم ربدیکه ه ییجا ن،ییپا

 ِ  جانیبا ه ربدیبودند و ه یغرق باز یبود نشستم. حساب شن،یاست یپل یکه با آرش مشغول باز ربدیه کنار
 یبود که برا نیبامزه تر ا یداد و حت یدستش گرفته بود، فشار م یرو که محکم تو یدسته ا یدکمه ها یخاص

 !خوندند یهم م یکر گهیهم د

ً یزدم که سر یصورتش بوسه ا یرو طنتیو با ش**که کنارش نشسته بودم  یطور همون و با  دیسمتم چرخ عا
آرش که گردنش  به یشده بودم و با نگاه ریغافلگ یداد. حساب ونیزیتلو یباز نگاهش رو به صفحه **خنده

. دمیخند زیفرو رفته بود، ر یهم تو عمق باز یخورد و حساب یروجلو برده بود با فشردن دکمه ها، تکون تکون م
 یباز نیقدر ا نیا یعنی»گفتم: یبچگانه ا یکرد. آروم کنار گوشش با دلخور یم یباز جیکرده بود و مه زیچشم ر

 «ربدخان؟یه یکن ینگاهمم نم یجذابه که حت

تر  کیکه سرش رو نزد یکرد و درحال یدوخته بود، با اون حرفم خنده ا ونیزیتلو یهاش رو به صفحه  چشم
 «!مگه جذاب تر از توهم هست اصالً؟»کرد و آروم گفت: ینگاه میاورد ن یم

کرد  یم یکه باهاش باز یدستم رو سمت، دسته ا ینگاهش کردم و بعد از لحظه ا طنتمیپر از ش یچشم ها با
 .اومد ییچشم و ابرو زشیو دکمه هاش رو، فشار دادم که با خنده و لحن اعتراض آمبردم 

 !هیحساس یچه مرحله  ینیب یقرربونت بشم، مگه نم گهیاِ نکن د-

دستش  یحرکت، دستم رو تو هی یدادم که تو یدسته رو فشار م یتوجه به اعتراضاتش، مدام دکمه ها بدون
 .چفت کرد
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 !بازمیسوگند نکن عشقم، االن م-

 رونیدستش ب یکردم دستم رو از تو یم یخنده اش گرفته بود. سع یحساب طنتمیهم از اون همه ش خودش
اش هم دسِت من رو  گهیکرد و با دست د یم یدستش، دسته رو گرفته بود و باز هیبود. با  دهیفا یاما ب ارمیب

 .دیندخ نیقفل خودش کرده بود. در همون حال با تکون دادن کله اش به طرف

 کار کنم؟ یآخه من از دست تو چ-

دستم رو خونده بود  کهیاز ابروش و طور ییگفتم و خواستم دستم رو ول کنه که با باال پروندن تا یادا آخ با
 «.کنم یکه اصالً باور نم اریهم ادا و اطوار درن یجور نیکنم، ا یمن ولت نم زیعز رینخ»گفت:

 .پر خنده نگاهش کردم یاخم با

 نه؟ یکینمپس ول -

 .دیخند کهیت کهیت

 .گهید یکنیم تیخب اذ-

 کردن ها؟ تیاذ یگ یم نی! پس که به اتیاذ-

داده  ونیزی. حواسش رو باز به تلودمیسرم افتاده بود مرموز خند یکه تو یا ثانهیخب ی. با فکردیخند یم فقط
تخس  یسرم خم کردم و مثل بچه ها ت،یموقع دنیبا نگاه کردن به اطراف و سنج قه،یبود که بعد از چند دق

و دستم رو ول کرد. با جمع  گفت یو خفه ا واشیگرفتم. آخ  یهم گاز یدستش رو با فشردن دندون هام رو
 .اش دستش رو تکون داد ینیکردن ب

 !آخه هیچه کار نیا ؟یکن یکار م یسوگند چ-

 .چشم تاب دادم یخنده و کرشمه ا با

 یزیبعدشم چ گه،یدردم گرفت د یکرد یتازه دستم رو هم که ول نم ه،یازخودته حواست که به ب ریخب تقص-
 !که عوض داره گله نداره

رو به  کشیکوچ یو با جمع کردن لب ها کردیدرشتش، متعجب نگاهمون م یمتوجه شده بود با چشم ها آرش
 :دیپرس ربدیه

 مگه؟ شدهیدستت چ ربدیداداش ه-

 .دیاومد و سمت آرش چرخ ییبه من چشم و ابرو رو

 .بکن تویداداشمَ، شما باز یچیه-

 .باز رو به من کرد و

 !بچه؟ یجلو میبد گهیگاف د هی یخوا یم ایب-
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 گهی. بسه دنمیمن به خاطر تو اومدم، پاشو بب ؟یخب چه خبره همش باز-

 .دلم زیعز گهیآخرشه د-

 .چفت کردم نهیس یتو همم، رو یاو دست هام رو با سگرمه ه ختمیبهم ر یام رو با دلخور افهیق

 !دوارمیام-

 .نکن، گفتم که آخرشه یاون جور افتویلطفاً ق گهید-

 .باشه بابا-

 :دمیپرس یا قهیبعد از دق و

 امروز؟ یبا سامان حرف نزد یراست-

پدر بزرگت  یتون، خونه  یگرام یبا پسرخاله  یجا ول نیا ادیزنگ زدم گفتم ب»کرد گفت: یم یکه باز یدرحال
 «.داشتن فیتشر

 خواست که منم یاونجان، اتفاقاً مامان م ناهمیآره مامان ا-

 .برم همراهشون

 «!خب یبرد یم فیتشر»اش گفت: دهیدرهم کش یکرد و با ابروها ینگاه میاون حرفم، ن با

 !نرفتم که ؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا-

 .مزخرف یواقعاً اه پسره  ستیشم، دست خودم ن یم تیشنوم اذ یپسره رو م نیاصالً اسم ا-

 یده! راست یبهم دست م یشنوم حس بد یرو م زتیعز یاسم دختر عمو ها یواال منم وقت»طعنه گفتم: با
 نایعموت ا یاون شب خونه  هینکنه بهش برخورده سر قض ومد؟یشما ن یسال نو خونه  یمهال چرا واسه  نیا

 «ها؟

 .خورد یاش، باز تکوندست ه یتو یحرکت دسته  با

 !حاال؟ یدلتنگ ش هینکن سوگند، اصالً بهتر چ یخاله زنک یبحث ها نیخواهشاً منو وارد ا-

 .احمق یخواد اسمشو بشنوم، دختره  یدلم نم یوا حت-

من  یروزا همه واسه  نیگرفته بود. کالً ا افهیواسم ق یکل دمشیعمو هم که د یخونه »و درجواب گفت: دیخند
 «!افنیتو ق

 !همه؟-

با چه  یمرتض یهم، همراهش بود. اگه بدون یمرتض دم،یرو د یهم داداش مصطف شیاوهوم، دوسه روز پ-
هم  یبود. مصطف یهم بر خورد بد یلیو عقد بود، خ یبرخورد مون بعد از نامزد نی. اولکردیبهم نگاه م یتنفر

 .و از کنارم رد شدن دیکش ادیم سمتم بخواست یرو که م یبه زور داد، بعدش هم دست مرتض که جواب سالمم
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 «خواست تو رو بزنه؟ یم یعنی»بهت گفتم: پر

گفت  یم نیواال حس گه،یبارم کنه د راهیخواست بد و ب یالبد م ه،یمعلوم بود که از دستم عصبان یدونم ول ینم-
. تازه گهیحرف ها د نیو از ا صاریباشم و فالن و ب یقدر آدم پست نیکرده که من ا یبهش گفته فکر نم یمرتض

 !گه یبهم نم یچیرضا و مامان ه ییگفته به خاطر دا

 .نده تیتو هم اهم ست،یمهم ن-

 .بودم تو دهنش ختهیکه زده بود، دندوناشو ر ییداده بودم که االن به خاطر حرفا تیخب اگه اهم-

 .کردم یاخم

 .نیبود کیبهم نزد یلی! شما قبال خهیچه حرف نیاِ ا-

 .کنه یتو صورتمم، نگاه نم یحت ینیب یاما االن که م م،یبود-

 .ناینگو خب؟ زشته به خاطر عمو ا یزیحال بازم چ نیبا ا-

 .اوهوم-

 ؟یآخه، بچه شد دیکن یم یمن حوصله ام سر رفته تمومش کن چه قدر باز گهیحاال هم بسه د-

 .دیزد و خند یدلبرانه ا چشمک

 .آخراشه عشقم. حرص نخور گهید-

 .شدم شونیدادم و منتظر تموم شدن باز هیفرستادن نفسم به مبل تک رونیدادم و با ب تاب چشم

ِ یهمه سر م ،یاومدن عمو مهد با و عمه هم بعد از  میبود ندهیرو چ زیو ساناز م دهی. با کمک سپمیشام نشست ز
. بهنام میمشغول خوردن شد یاومده بود. با تعارف عمو مهد نییپا یچند ساعته و دوش آب گرم یخواب

مشغول خوردن بودند که بهنام رو  ندو تند ت ادیبردن سحر و دخترا ب یقرار بود بعد از شام برا ربدیه یپسرعمو
بود، دراز کردم که  ربدیه یکه جلو یوانیبرداشتن ل یمعطل نکنند و قبل اومدنش جمع و جور کنند. دستم رو برا

حالت درد که باعث شده بود پلک  دنیچیپ نیم همچنسرخ و مچاله شده اش شد یچهره  یلحظه متوجه  یبرا
 .تمام سر سمتش کج کردم یانهم بذاره. با نگر  یهاش رو محکم رو

 ربد؟یه یخوب شد،یچ-

از آب خورد و با  یکه کم ختمیآب ر وانیل ی. براش تودیسمت ما چرخ زیدور م ینگاه ها یاون حرفم، همه  با
 «.ستین یزیچ»گفت: یتند یها دنینفس کش

 .کرد ینگران و مضطرب بهش نگاه م عمه

 زم؟یعز یجان چت شد مامان، خوب ربدیه-

 .گذاشت زیم یآب رو رو وانیل
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 .کم معده درد دارم، اما االن خوبم هی-

 «دکتر؟ میبر یخوا یم»دستپاچه گفت: د،یرس یدلواپس به نظر م یهم که حساب یمهد عمو

چرا؟  یمعده درد دار یلیخ دایشده بود، اصالً جد یجور نیهمدکتره بره آخه امروز دوباره  هی:آره بنظرم سحر
 !حد نبود نیقبالً تا ا

 :دیآب دهنش رو آروم فروداد و با حالت نگران صورتش، پرس یاون حرف سحر، عمو مهد با

 ن؟یبه من نگفت یزیامروز هم حالت بد شده بود! پس چرا چ یعنی-

 .ستین میزیچ دیکن یبابا چرا شلوغش م ی:اربدیه

 .بهش نگاه کردم کالفه

 ؟یقرصت رو خورد-

 .آره-

 .و خوبم ستین یزیچ یگیبرو اما همش م یدکتر درست و حساب هی:صدبار گفتم عمه

 آخه؟ دیکن یقدر شلوغش م نیفهمم چرا ا ینم ست،ین ی:چون واقعاً مشکلربدیه

هم  یاش کم یکه از همه نگران تر بود و واقعاً رفتارش و اون همه دلواپس یگفتند و عمو مهد یزیکدوم چ هر
 نیا مارستانیب میپاشو، پاشو باهم بر»گفت: ربدیشد روبه ه یکه از جاش بلند م یبود، درحال بیبرام عج

 «.بهتره یلیخ یجور

چشم  یلحظه ا یو براکالفه اش کرده بود  یدکتر رفتنش حساب یو اون همه اصرارمون برا زیسر م یها رفتار
 ستین یعنی ستین میطور گمیم ی! وقتستمیبابا جان من که بچه ن»تمام گفت: تیهاش رو بست و با جد

 «.بود تموم شد رفت ییهویدرد  هی گه،ید

ابروهاش  نیب یچرخوند با تاب یو الک زده اش م دهیکش یانگشت ها نیدوغ رو ب وانیکه ل یهم درحال ساناز
 «.دی. لوسش نکنگهیخوبه د گهیخب م دیآره بابا ولش کن»گفت:

 .از قبل هم دلواپس تر شده بود و نامطمئن نگاهش کرد یبیبه طرز عج یمهد عمو

 ؟یمطمئن-

 .تون راحت الی:بله پدر من، خربدیه

م و مدام حواسم . هر چند که همچنان نگران بودمیمشغول خوردن شد یدادن از حالش باز همگ نانیبا اطم و
فکر فرو رفته بود  یتو یو حساب دیبار یاز سر و روش م یبود که دلواپس یبهش بود. بدتر از من هم عمو مهد

بردن سحر و دخترا اومده بود و  یبرا هنامبلند شد. ب زیاز سر م ،یآشکار یبا کالفگ هیدرآخر هم که زود تر از بق
ذاشت، سمت عمه رفت با بغل  یدر م یرو جلو لشیکه وسا یرفتن شده بودند. سحر درحال یآماده  گهید

 .دیکردنش، صورتش رو بوس
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 .زیجون، ممنون بابت همه چ یگل میزحمت داد یلیخ-

 «.خوش گذشت یلیدلم به ما که خ زیعز هیچه حرف نیا»زد و گفت: یآروم پلک عمه

 .تو برو داخل هوا سرده گهیطور بازم ممنون، خب د نی:به ما هم همسحر

 .امیدر همراهتون م ی:نه تا جلوهعم

 .داخل میرو کرد مون یماکه خداحافظ ست،یالزم ن تیوضع نیبا ا زمیعز ی:مرسسحر

 .زد یدون نما چشمک یدر ادامه با لبخند و

 .خورهیجون دخمل مون سرما م یبرو گل-

و ساناز رو  دهیداخل رفت که سحر ازش خواست سپ یمجدد یزد و بعد از خداحافظ یهم متقابالً لبخند عمه
 اطیح یکه صداش تا تو نیپخش ماش یکردن صدا ادیرفته بود و با ز رونیهم صدا بزنه. آرش زودتر از اون ها ب

قسمتِ سختش »ناراحت گفت: یلحنبود. با رفتن عمه رو به من کرد و با  طنتیمشغول ش یاومد، حساب یهم م
 «.یاز توئه سوگند یخداحافظ

 «.دلم زیعز شهیدلم برات تنگ م یلیخ»و کنار گوشم گفت: میرو بغل کرد گهید هم

 .منم-

شده بودند.  یهم احساسات یکردم که کم یمفصل یو ساناز هم باالخره اومدند. با اون هم خداحافظ دهیسپ
 اطیح ی. تا تومیبه اصفهان بر ربدیاش حتماً با ه یازم قول گرفت که دو هفته قبل از عروس یهم حساب دهیسپ

 ی افهیباز بغلم کرد و با ق ذاشتیم نیزم یکه ساکش رو رو یشون کردم. ساناز درحال یبه در همراه دنیو رس
 «.من از االن دلم واسه همتون تنگ شده یول»بغ کرده اش گفت:

 .زدم یکردم و رو بهش چشمک یزیر ی خنده

 ن؟یحس یاز همه هم واسه  شتریالبد ب-

ً یدق»گفت: یهم خنده اش گرفته بود و با حاضرجواب خودش  «.قا

 .ابروش رو باال داد یتا دهیو سپ دندیخند یاش م ییو پرو یو سحر هم به اون حاضرجواب دهیسپ

 !تو یدار فیچه قدر هم که پرو تشر-

 !پس دروغ بگم هی:چساناز

 :دمیلبم پرس دنیدندون کش ریحرفش خنده ام بود و با ز از

 جا؟ نیاومده بود ا نیامروز حس یراست نمیبب-

 .گرد شده اش نگاهم کرد یو با چشم ها متعجب

 نکنه؟ دهیفهم ربدمیه ی! وایدونیتو از کجا م-
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 .نترس دهینه بابا نفهم-

 نه؟یاومده بودم منو بب یدیاصالً از کجا فهم ؟یدونی:پس از کجا مساناز

موقع  بازت شینگم ن گهیکم دستپاچه شد، تورو هم که د هی رهیگفت کجا م ربدیه یوقت مش،یدیعصر تو راه د-
 .طونیگرفت ساناز خانم ش دیشه ند یتلفن زدنات نم

 .خانم دنیرو دور د ربدیچشم ه گه،ی:بله ددهیسپ

فقط تو نه تاش اسم  گه،یهم که م یبهم زنگ بزنه، از ده تا جمله ا یکنه حت یجرأت نم چارهی:نه بابا بساناز
 .ربدهیه

 .بهش کرد و خنده اش رو جمع و جور کرد یاخم سحر

 .دختر یریاز دست تو ساناز که از رو هم نم-

 .مارموز یپس ا دمیکارش داشت حاال؟ چرا من ند ی:خب چدهیسپ

 .هم خوابوند یرو یپلک یفتگیو با خودش دیخند زیر

 خواستیدلم م گهی، داش به جون کندن گفت ییالبته با اون همه پرو نتمیبب خوادیخب واال گفت قبل رفتن م-
گفت و ترسش  ربدیگفت درمورد ه میمستق ریبار غ هیرو از دستش بکنم. البته خب حقم داره  دونه دونه موهام

 .از ناراحت کردنش

کار  یشوهر غول تشن تو چ نیاوف سوگند من از دست ا»گفت: نیزم یرو ییپا دنیدر ادامه با حرص و کوب و
 «کنم آخه؟

در  یجلو نیبچه ها زود باش»دست جا به جا کرد و با اشاره به کوچه گفت: یاش رو، تو یساک دست سحر
 «.زیمنتظرمونن بسه ساناز کم زبون بر

 .خانِ بد عنق فتهیخودش گردمیکار کنم اصالً بگو تو رو سنن که من با م ی:خب چساناز

 .دمیبازوش کش یبهش زدم و دستم رو رو یزیر یاون حرف چشمک با

 یحرف م ربدیفرصت مناسب درموردتون با ه هی یمونه. تو ینم یجور نیکنم. ا یباش، من حلش منگران ن-
 .زنم، فقط خواستم مطمئن بشم که عالقه تون دوطرفه ست

 .و محکم بغلم کرد دیگفتن اون حرف ذوق زده و مثل بچه ها پر با

 .سوگند جونم یمرس ،یعنیعاشقتم -

 .نثارش کرد یراه یو بد و ب دیرو کش نشیآست دهیسپ

 .سبک سر یجلو در منتظرن. دختره  گهید ایبابا ب یخفش کرد-
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شده بودم چون  ریماچ و بغل کردن با سوار شدن، حرکت کردند. واقعاً از رفتن شون دل گ یبعد از کل باالخره
که  نیهمو  می. پله ها رو باال رفتمیداخل برگشت یو عمو مهد ربدیبهم عادت کرده بودم. همراه ه یحساب

 یجان بابا اگه کار ربدیه»گفت: ربدیگرم کنش رو به ه پیز دنیبا باال کش یعمو مهد میداخل بر میخواستیم
 «.میکم باهم حرف بزن هی یندار

 .ابرو هاش افتاد یچهره اش تو یاز حالت پرسشگرانه  یا گره

 در چه مورد؟-

 .دیکش ششیته ر یرو یکرد و دست یبا لب و دهنش باز یکم

 کم هم حرف، ها؟ هیطور  نیو هم میبزن یدور هیگفتم با هم  ست،ین یمهم زیچ-

 .کرد زیکم جا خورده بود و نگاهش رو ر هی

 شده؟ یزیچ-

 م؟یو با هم دور بزن رونیب میبر یپدر و پسر میکه بخوا هیبیعج زیچ ی:چرا تعجب کردیمهد عمو

 .امیافتاده! باشه پس برم لباسمو بپوشم و ب یشده و اتفاق یزیچ دیگفتم شا ی:نه ولربدیه

 «خونه؟ دیشه منو هم سر راه برسون»گفتم: ربدیاون حرف روبه ه با

 .به داخل انداخت ینگاه

 .رسونمت یبمون اومدم م ششیشه پ یمامان تنهاست، اگه م-

 «.بمونگلرخ  شیآره سوگند جان شما پ»فوت کرد و گفت: یحرفش نفس صدا دار دییهم در تأ یعمومهد

 ً . میشده بود لمیف یداخل برگشتم. با عمه مشغول تماشا ربدیو ه یگفتم و بعد از رفتن عمو مهد یچشم ناچارا
کرده  رید یو عمو حساب ربدی. هدمیکش یا ازهیدهنم، خم یخوابم گرفته بود و با گذاشتن دست جلو یحساب

پاش  یرو از رو وهیکه عمه ظرف م دمیکش یدوباره ا ی ازهیپرخوابم مدام به ساعت بود. خم یبودند و چشم ها
 «خوابت گرفته سوگندجان؟»گفت: زیم یبرداشت و با قرار دادنش رو

 !که هنوز برنگشته ربدمیوقته، ه ریآره د-

 ؟یبهش زنگ نزد-

 .هم که جواب نداد یرو با خودش نبرده، عمو مهد شیآخه گوش-

 .دستش بود زد یوکه ت یبیس کهیبه ت یتو فکر گاز یو حالت جیگ

 !شب یموقعه  نیداشتن اونم ا گهیبا هم د یدونم اصالً چه حرف ینم-

 .دیچرخ سمتم

 نگفتن؟ یزیبه تو چ-
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 .دونم ینه منم نم-

 .گفت یهان جیو گ دیفکر فرو رفت که آروم صداش زدم. نگاهش سمتم چرخ یتو از

 !هویتو فکر  نیشما عمه جون رفت یخوب-

 .دیکش یجا به جا شد و نفس بلند یمبل کم یرو

 .رهیکم فکرم درگ هیراستش -

 شده؟ یزیچ ؟یچ ریدرگ-

 .دیدستش، باال خز یکند و نگاهش آروم از رو یناخنش رو با انگشت هاش م یگوشه  میمال یاضطراب با

 نیاول یکرده... خب وقت شونیذهنمو پر یلیخ یمهد ینشد. راستش رفتارا یخواستم زودتر بهت بگم ول یم-
تازه اون لحظه حس کردم ناراحت شده. حالش  دمیتو چشماش ند یخوشحال چیبار بهش گفتم باردارم اولش ه

 بچه رو؟ نیا خوادینم کنه. نگرانم سوگند نهیجور هیمنقلب و دگرگون شده بود. کالً هم چند وقته  یحساب

خوشحال  شهیرو کرده وگرنه مگه م ربدیهاونم مثل شما فکر  دی! خب شادیکن یکه شما م یچه فکر نینه بابا ا-
 یخود یبغضش گرفته. ب دهیضربان قلب بچه رو شن یصدا یدکتر و وقت نیباهم رفت نینشه. تازه خودتون گفت

 .نیهست یدوران سخت یچون تو دمیالبته حق م نیحساس شد

 .هم فشرد یرو یقانع شده بود و لب یکه با حرف هام کم انگار

چون  زمیخب پس تو پاشو برو باال بخواب عز یلیحساس شدم. خ یلیهم من خ دیتوئه شاآره انگار حق با -
 .یخواب یقرمز شده از ب یچشمات حساب

 .که برم خونه ادیب ربدیکنم ه یصبر م گهینه د-

شه  یم یجا بمونه چ نیامشب رو ا هی. حاال یمونیخب به مامانت زنگ بزن بگو که م ان،یب رترید دیآخه شا-
 مگه؟

 .بزنم نایزنگ به مامان ا هی نیپس بزار دونمینم-

خسته بود و  یباال رفتم. عمه هم حساب یبه طبقه  دنیخواب یموندنم رو به مامان اطالع دادم برا نکهیاز ا بعد
کرد و به اتاق مهمون،  یمعذبم م یبمونم کم ربدیاتاق ه یتو یعمو مهد یجلو نکهیبه اتاق خوابش رفته بود. ا

مهمون  یتخت دونفره  یاتاق بود انداختم و رو هکه ت یمبل یموندن رفتم. شالم رو رو یکه سحر و دخترا م ییجا
 .هم گذاشتم یرو یشده بودند و آروم چشم هام رو با خواب آلودگ نیسنگ ی. پلک هام حسابدمیخز

تخت بلند شدم.  یز روزدم و ا یبه خودم دادم. پلک خواب آلود یتخت جا به جا شدم و کش و قوس یکم تو هی
باال رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، از  یبهداشت سیمبل برداشتم و سر کردم. به سرو یشالم رو از رو

خونه مشغول آماده کردن صبحونه  زآشپ یشدم. ساعت از ده گذشته بود و عمه تو ریسراز نییپله ها به سمت پا
جواب سالمم رو داد که  زدیچشم م یرو تو یدمَق که دلواپس یا افهی. با قدیبود. سالم کردم که سمتم چرخ

 .کردم شیباال انداختم و پر تعجب وارس یشونه ا
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 شده؟ یزیعمه جون چ یخوب-

اجاق گاز  یرو یِ چا یو کتر یو نشست. من هم رفتم و نشستم که با نگاه کردن به قور دیرو کنار کش یا یصندل
 :دیپرس

 ؟یخور یم ییچا-

 کجان خوابن هنوز؟ ربدیعمو و ه یراست ه؟یجور نیتون ا افهیچرا ق شدهیسؤال کردما چ عمه جون ازتون-

اصالً  شبید ربدیه»زد گفت: یموج م یکه از نگران ییاش رو ماساژ داد و با صدا یشونیکم پ هیاون حرف  با
 «!سوگند ومدهیخونه ن

 «ومده؟یهم ن ی! عمو مهد؟یچ یعنی»گفتم: عیحرفش جا خورده بودم و سر از

 .بیحال عج هیتنها برگشت، اونم با  شیکم پ هیخب  یعنیچرا اومده، -

 :دمیپرس یباره حرارت گرفته بود با دلواپس کیکه  یو صورت یو با نگران دیاز صورتم پر رنگ

 خوبه که هان؟ ربدیه نمیبب شده،یچ... چرا مگه چ-

 .شونهیپر یلیشده چون خ یزیچ هی کنمیگفت که خوبه اما حس م یمهد یعنیخوبه،  ربدینگران نشو ه-

 کجاست؟ ربدینگفت ه نمیواقعاً؟ بب-

 یچرا حس م دونمینم یول تیرفته سوئ دنیاز کانادا رس شبیچرا، خب گفت با دو سه تا از دوستاش که د-
 ادین یتو هست یداره وقت یلیکنم باهم بحث شون شده از خال و وضعش معلومه که دعوا کردن، وگرنه چه دل

 تیسوئ رهیو م ادیخونه نم شهیبحثش شون م یکه با مهد ییموقعه ها شتریب ربدیاطالع بده! ه هی یه حتخون
حرف  یدرمورد چ شبید ستیبهونه کرده. معلوم ن یدوستاشو الک یطور شده و مهد نیبارهم هم نیفکر کنم ا

 .زدن که هردو از کور دررفتن

 .باال انداختم یشونه ا جمیشده و حالت گ کیبار یذهنم رو مشغول کردع بود و با نگاه یعمه حساب یها حرف

تونه بحثشون شده باشه؟ اوناکه باهم خوب بودن! بعدشم پس عمو خودش کجا بوده  یم یخب آخه سر چ-
 تا االن؟

 یعقب افتاده  یراسر هم رفته شرکته و کا هیکرده  تیسوئ یرو راه ربدیه یمهمونا نکهیواال گفت بعد از ا-
 نکنه درمورد بچه باش باز ها؟ گمی... مگمیدونم. م یامروز رو جلو انداخته، گنگ بود حرفاش... نم

 عمو االن خونه ست؟ نمیبب رفته،یپذ گهیرو د هیاون قض ربدیکنم، ه ینه بابا فکر نم-

 .شهیگفتم باز کالفه م یزیمن چ یاتاق کارشه. فقط نگ یآره تو -

اتاق کار بودم و  یاومدم. جلو رونیاز جام بلند شدم و از آشپز خونه ب عیسر یلیسر تکون دادم و خ دییتأ در
اومد. سالم  رونیموها و سر و ضع آشفته اش ب ی دهیبا حالت ژول یخواستم در بزنم، عمو مهد یکه م نیهم

 .زد یکردم که لبخند کم رنگ
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 .ریسالم سوگند جان صبح بخ-

 .ریممنون صبح شماهم بخ-

 ینگاه ده،یسرخش که معلوم بود اصالً هم نخواب یکردم. با چشم ها یمضطرب نگاهش م یو با حالت دلواپس
 :دیکرد پرس یکه ساعتش رو از دستش باز م یکرد و درحال

 ؟یداشت یسوگند جان کار-

تونم بپرسم  ی! مدیبرنگشته شماهم که االن اومد شبید ربدیکه گفت که ه دمیاز عمه پرس یعنیآ... آره، -
 کجاست؟

 «!گفتم که با دوستاشه ،ینگران شد یخودیتوهم که مثل عمت ب»گفت: یو باکالفگ دیصد دار کش ینفس

 .چهره اش چرخوندم یشونیصورت و پر یاجزا یرو رو نگاهم

 ومده؟یشده، کجاست، چرا همراهتون ن یچ نیکنم بگ یشما؟ خواهش م دیقدر آشفته ا نیپس چرا ا-

گفتن  یکه انگار برا یبه اطراف کرد درحال یو با نگاه دیصورتش کش یتو یدست د،یاون همه اصرارم رو د یوقت
 تیکم وضع هی ربدیخب راستش ه»فکر کردن و تعلل آروم گفت: یکرد با قدر یخودش رو آماده م یموضوع

 « ...یعنیسوگند جان،  ستیخوب ن شیروح

 .لب و دهنش شدم رهیخ یثابت شده از بهت و نگران یمردمک با

 .نیشده مگه؟ ت.... تورو خدا راستش رو بگ یچ... چرا چ-

 .حرکت داد نییصدام، رو به پا یکم کردن بلند یدستش رو برا دو

 .ینیب یرو که م تشیخوام گل رخ بشنوه، وضع یسوگند آروم نم-

 ...که خوبه عمو تو روخدا نیباشه، باشه فقط تورو خدا بگ-

 .دیموهاش کش یرو محکم توتر کرد و دستش  یلب

 یبرم یوقت شبی. دیلیخ خت،یبهم ر یلیاز دست داد، خ شبیرو د کشینزد یلیخ یاز دوستا یکیخب -
 .ختیبهمش ر یخونه بهش زنگ زدن و اون خبر بدجور میگشت

 .دهنم بردم یجلو یکوتاه نیرو با ه دستم

 ؟ینه؟ چه طور ییوا-

 .تصادف کرده ایاوم خب گو-

 .باشم ششیپ دیکجاست؟ من با ربدیخب االن ه-

. ادیتنها باشه تا اول بتونه با خودش کنار ب دیناراحته با یلیخ یوقت یعنیجور موقع ها  نی. استین یازینه نه، ن-
 .باشم ششیو منم مجبور شدم پ ادیهم به خاطر حال گلرخ، نتونست خونه ب شبید
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 .لب تر کردم یاسترس و ناراحت با

 حالش بده؟ یلیخ-

 .هم فشرد از اون پرسشم یلب رو جاخورده

 هیتو ناراحت نباش فقط بزار  یناراحته ول یلیبوده معلومه که خ کشیو نزد یمیباشه دوست صم یخب هرچ-
 .نیکم تنها باشه هم

 دش؟یشناس یبوده شما م کشیک... کدوم دوست نزد-

 .کرد نییباال و پا یسر متأثر

 یپسره دمانده و کس یبود. خونه  شیمیقد یلیخ یاز دوستا یکی یعنی ،یاگه بگم فکر نکنم تو بشناس یآره، ول-
 یزیخونه تو نگران نباش فقط گلرخ چ ومدیبره اون جا پس اگه ن دیفقط کارش تهران بود. شا نجا،یرو هم نداره ا

 .نگرانشه پس بهش نگو یهم کل یطور نینفهمه آخه هم

 کنه؟ یآرومش م ییتنها دیشما مطمئن-

 .تر شده بود میمال لحنش

 .نگو یزیهم چ یبه کس زم،یآره عز-

 :دمیپرس نامطمئن

 ها؟ دیکن یرو که پنهون نم یزیچ-

 !پنهون کنم؟ دیرو با یمعلومه که نه آخه چ-

آخه من تا حاال اونجا  نیرو بد تیآدرس سوئ شهی... مشهی. منمشینگرانشم. کاش بشه بب یلیمن خ یول-
ً یدونم دق ینرفتم، نم  !کجاست قا

 .تکون داد نیبه طرف یکم هول شده بود سر هیکه  یاون حرفم درحال با

 .ستینه نه، الزم ن-

 چرا آخه؟-

دونم که  یشناسمش، م یاز تو م شتریبراش بهتره، من پسرم رو ب یجور نیگم ا یخب سوگندجان من دارم م-
 .راحت تره یلیخ ینجوریا

که  شیپرتشو یبود و دل دهیفا یب دنشید یمن برا یاصرار ها م،یرو با عمو مشغول حرف زدن بود قهیدق چند
که داشت  یاز خواسته ا عیگفت، براش آشوب شده بود. مط یازش م یکه عمو مهد یاون حال یبرا یحساب

 .سر تکون دادم

 .که بتونم بعداً بهش زنگ بزنم نیرو براش ببر شیگوش نیفقط الاقل اگه تونست دیشما بگ یباشه هرچ-
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 .ادهم قرار د یرو پلک

کم هم آرومش  هیکن  ینگو و سع یزیگفتم به گل رخ چ ینره که چ ادتیاگه نرفته باشه دماند، حتماً. فقط -
 .ومدهیکه خونه ن نیو دوستاش از خارج اومدن و واسه ا هی. بگو حق با عمو مهدیکن

 .راحت التونیچشم خ-

 یبود و با دستمال زیبه م رهیدادن به حال نا آروم عمه به آشپز خونه برگشتم. خ نیتسک یبا اون حرف برا و
رو بدون توجه  زیم یرو یاصالً هوش و حواسش جمع کارش نبود و آشغال ها یکرد. از نگران یم زیسفره رو تم

داده خاطر  نانیعمو بهم اطم هاز حال عمه نداشت هرچند ک ی. حال خودم هم دست کمختیر یم نیزم یرو
دادن به عمه با  یو دلدار دنیقرار بخش یخودم رو برا یخاطر. کم شونیبود اما همچنان دل نگرون بودم و پر

. حیبراش توج یجور هیرو  ربدیه بتیکه استرس براش کمتر از سم نبود، آروم کردم و نبود و غ تشیاون وضع
راحت شده بود و باالخره لب  الشیجلوه کرده بود که واقعاً خ یاقعام و یو ظاهر یتصعن یاون قدر لبخند ها

 .از هم باز شد یکم رنگ از سر آسودگ یهاش به لبخند

ناراحت نباشه  یخود یب نکهیمراقبت از خودش و ا یبه عمه برا ییها هیرفتن شده بودم و بعد از توص ی آماده
حوصله که اصالً متوجه نشدم  یقدر نگران بودم و بگرفتم. اون  شیاومدم و راه خونه رو پ رونیاز خونه عمه ب

از قبل هم  یو حت دندیچرخ یم رمس یمسموم تو یها الی. فکر و خدمیخونه رس یتا جلو یو چه جور یک
ام رو  یموضوع کالفگ نیتونستم بهش زنگ بزنم و ا ینم یترم کرده بودند. کالفه بودم و مشوش؛ حت شونیپر

 یآشپز خونه مشغول خوردن چا یدر چرخوندم و باال رفتم. بابا و مامان تو یمغز یرو تو دیدوچندان کرده بود. کل
و  یاوردم و آروم سالم کردم که جواب سالمم رو دادند و بابا بعد از نگاه نییدوش پا یرو از رو فمیبودند. ک

 :دیاز همون جا پرس تمیوضع یبررس

 دخترم؟ یخوب-

 .نشوندملب هام  یحفظ ظاهر رو یبرا یلبخند

 .بله بابا جان خوبم-

 ؟یکه به خودت گرفت هیا افهیچه ق نی:پس امامان

 .ستین میزینه چ-

 .شد دهیبابا سمت در کش نگاه

 ؟یاومد ربدیبا ه-

 .کم کارداشت، خودم تنها اومدم هینه اون -

 :دیپرس د،ینوش یم وانیل یتو یکه از چا یهم درحال مامان

 ؟یصبحانه که خورد نمیبب یخوریم یچا-



 

 
1416 

 داریب یادیرفتن ز ریکم د هینداشتم. با اجازه تون من برم اتاقم. سحر و دخترا  لیم یعمه هم اصرار کرد ول-
 .کم خسته ام هی میموند

به اتاقم  یو بهونه قرار دادن خستگ یحیاون حالم که با اوردن توج لیدونستن دل یبودند برا ریگیپ همچنان
 شونمیتخت نشستم و دست هام رو با حال پر یپرت کردم و بعد از دراوردن پالتوم، رو یارو گوشه  فمیرفتم. ک

 یزیچ هی یکردم عمو مهد یبود و مدام احساس م ریچونه گذاشتم. ذهنم همچنان درگ ریپا، ز یآرنجم رو هیو تک
 میدست فشارش دادم که بعد از گذشت ن یو محکم تو دیترک یداشت م الیرو ازم پنهان کنه. سرم از فکر و خ

 .به در وارد شد و سامان داخل اتاق اومد یساعت ضربه ا

 .سمتم اومد میمال یکردم که با لبخند سالم

 !سوگند خانوم یاورد فیباالخره تشر ر،یسالم صبح بخ-

 .تشک تخت نشست یزدم که کنارم رو یلبخند یحوصلگ یب با

زنگ  یبحثتون شده؟ آخه اونم هرچ ربدیبا ه نمیبب ،یناراحت بود یزیکه از چ نیگفتن مثل ا یم نای:بابا اسامان
 .دهیرو جواب نم شیزنم گوش یم

 .سر دادم یو بلند قیعم نفس

 .نه-

 .بازوم قرار گرفت یشد و دست هاش رو یجد لحنش

 ه؟یچه حال نیپس ا-

شناخت.  یرو که فوت شده بود م دیریبودند و حتماً سامان دوست ه کیبهم نزد یلیفکر فرو رفته بودم. خ به
جاخورده بود و  یکردم. از حرف هام کم فیمردد بودن ماجرا رو براش تعر یو بعد از کم دمیدوباره کش ینفس

 .به فکر فرو رفت یقیدقا یاون هم برا

 :و دو دل ازش سؤال کردم دمییدندون جو ریرو با اضطراب ز لبم

 ؟یشناسیکه فوت شده م ربدویدوسِت ه نیسامان حاال تو ا نمیبب-

 ؟یدیشو نپرساسم نمیدونم، بب ینم-

کردم دوست مشترکتون باشه،  یقدر براش ناراحته. فکر م نیا ربدیبودن که ه یمیصم یلیمعلومه خ ینه ول-
 .یتو بدون دیگفتم شا نیهم یواسه 

 .داد هیزانوش تک یهم چفت کرد و آرنج دو دست رو، رو یهاش رو تو دست

 .بدونه نیحس دیالبته شا یدیپرس یشناسم اما کاش اسمشو م یدوستاشو م شتریب واال من-

پرسم بهت خبر  یتو نگران نباش از بچه ها م»موهام زد و گفت: یرو یبوسه ا المیآسوده تر کردن خ یبرا و
 «.بدونه نیحس دیهمون طور که گفتم شا یواال خودمم موندم که کدوم دوستشه! ول دم،یم
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 .به منم بگو یدیفهم یلطفاً هرچممنون، فقط -

 .دیبه کمربند و شلوارش کش یجاش بلند شد و دست از

 هوی رهیم هوی به،یو غر بیکم رفتارهاش عج هی یشناس یرو که م ربدیناراحت نکن ه یخودیتوهم خودتو ب-
 .قربونت برم ستین یزی! چادیم

 .رو هم با خودش نبرده گفت البته تلفنش یبره به من م خواستیهرجا م شهیخب هم یول-

 .بهت زنگ بزنه گمیکردم م داشیپ ست،ین ینگران یجا-

 .رفت رونیبا گفتن اون حرف از اتاق ب و

بود  ی. چشمم مدام به گوشدمیتخت دراز کش یو تاب داده بودم، رو چیکه حوله رو دورشون پ سمیخ یموها با
رفته بودم حمام سراغم رو از مامان  یوقت ایاره زنگ زده بود که گوبار رخس کیاما فقط  ربدیو منتظر تماس ه

فوت شدن دوست  یماجرا دنیکرد و با شن چمیسؤال پ یبراش گفته بود. کم شونمیگرفته و اون هم از حال پر
از شب قبل تا همون موقعه حال و روزم رو  دنشیو ند یخبر یناراحت و متأثر شد. اون همه ب یحساب ربدیه

 .که اصالً آروم و قرار نداشت یدرست مثل مرغ سرکَنده کرده بود و دل

شده بود و خبر  دایباره پ کیکه  یراجع به اون دوست یزیتمام برگشت و اون هم چ یخبر یسامان با ب شب
و  گردهیخاطر داد و گفت که باالخره برم ننایدونست اما باز هم بهم اطم یداده بودند، نم ربدیفوتش رو به ه

صحبت کرده بود و با وجود اون  باهامماجرا  دنی. مامان هم بعد از فهمدهیم حیشدنش رو حتماً توض بیغ لیدل
 .بد رو از ذهنم دور یکردم خودم رو آروم کنم و فکر ها یم یباز سع یقرار یهمه ب

**** 

 !بهم زنگ هم نزده بود یحت ینا باور نیود و در عگذشته بود اما هنوز هم برنگشته ب یروز دو

باز حرف زده بودم که گفته  یبرام گذشته بود. با عمو مهد یخبر یجنون آور از اون همه ب یکه با حس یروز دو
زنگ زدن نداره تا  تیموقع یلیهنوز هم دماونده و خ ایاز دوست هاش به عمو زنگ زده و گو یکی یِ بود با گوش

 نکهیا یبرا یبودم از طرفش. حت یها شده بودم و مدام گوش بزنگ تلفن وونهیکه به تهران برگرده. مثل د یزمان
 .اون دو روز اصالً خونه شون نرفته بودم یوضع و حالم نگران نشه، تو دنیعمه با د

عمو  یبه خونه  یکار یاومده بود رفته بود و باباهم برا رانیاز دوست هاش که تازه به ا یکی دنید یبرا مامان
آروم کردنم و  یمن اون هارم نگران کرده بود و برا یها یتاب یکه ب نی. تنها بودم و منتظر سامان و حسدیحم

و باالخره سامان و  دیدر چرخ یتو دیکه کل رفتمیسالن مضطرب راه م یشده بودند. تو جیبس ربدیکردن ه دایپ
زدند و منتظر خبر،  یدو دو م یکه از نگران ییبه طرف شون رفتم و با چشم ها عیداخل اومدند. سر نیحس
 :دمیپرس

 ن؟یریبگ یخبر نیشد تونست یچ-

 .داشت به آرامش دعوتم کنه یبا حرکت دست هاش سع سامان

 !آخه؟ هیچه حال نیکم آروم باش سوگند، ا هی-
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 بهیبه خدا که عج ینگران نشو ول یگیخبر رفته ها؟ م یکجاست کدوم دوستشه اصالً، چرا ب گه،یسامان بگو د-
 !زدیبره الاقل به من زنگ م زارهیخبر نم یب ربدیه

. دییجو یبود و م دهیلبش رو داخل دهن کش یگوشه  ریکه سر به ز دمیکش نیمضطربم رو سمت حس نگاه
 یو مسخره باز یبا شوخ دیجور موقعه ها با نیا نیدلهره به جونم انداخته بود چون حس شتریساکت بودنش ب

 .دمیچرخ تشسامان باز سم یاورد. با صدا یو سر و ته ماجرا رو هم م زدیهاش باز قسم صدام م

دوستش بوده نتونسته به تو زنگ بزنه و حالش  یِ گوش نکهیحرف زدم، گفت به خاطر ا یراستش با آقا مهد-
 .خوبه

 :لب زدم یاز التماس رنگ گرفته بود و با لرزش صدام

 گه؟ید ادی... خب دو روز گذشته پس چرا نمخ-

 «.فکر کنم برگشته یول»فرارش کرد و گفت: یو نگاه ها نیبه حس یاون حرف نگاه با

 !؟یگیپس چرا نم نش؟یدیمگه د ؟ی... کیچ -

 .تیسوئ می. ماهم بالفاصله رفتدتشید تیسوئ یاز دوستاش گفت امروز جلو یکیاما  مشیدی:هنوز ندسامان

 .هم فشردم یلب رو یحرص و نگران با

 خب؟-

 .لب باز کرد یا قهیگفتن بعد از دق یکه مردد بود برا یکرد و در حال یبا لب و دهنش باز یکم

 گم اما فقط قبلش آروم باش و نگران نشو خب؟ یبهت م یزیچ هیسوگند -

حفظ تعادلم دست  یبرا فرو دادم و یکنم. آب دهنم رو به سخت یبود که قالب ته یجمله اش کاف هی همون
 .پشت سرم گرفتم واریلرزونم رو به د

 .گهید نیشده، جونم به لبم کرد یت... تورو خدا بگو چ-

 .در آروم کردنم داشت یاون حالم نگران نشده بود باز سع دنید از

 .باشه قربونت برم آروم-

رو بگند. به دهنش چشم دوخته  تیکه باال رفته بود خواستم که واقع ییو با تن صدا دنیشن یبودم برا مصر
 .لبش رو باز کرد یتکون داد و تا یبودم که سر

 !خون بود یقطره ها نیزم ی... رونمیزم یرو شکسته و رو ئتیسو یها شهیخب... خب تمام ش-

 «هان باتوام؟ ،یچ یعنی! یگیم یچ... چ»گفتم: دیبر دهیبر ،ینیه دنیزده نگاهش کردم و بعد از کش وحشت

 .دیسرش روبه سامان توپ یرو دنیو با دست کش یشاک نیحس

 !یکن یهول کرده! چرا شلوغش م ینیب یچه وضع خبر دادنِ آخه، مگه نم نیسامان ا-
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 .رو به من کرد نیتوجه به حس یب

 .فکر کنم یعنیخوبه  ست،ین یکن یکه فکر م یسوگند اون جور نیبب-

چرا درست و »ملتمس و پر خواهش گفتم: دیلرز یکه چونم از بغض م یسرم گذاشتم و درحال یرو رو دستم
 «!فکر کنم خوبه؟ یچ یعنیشده؟  یخب چ دیزن یحرف نم یحساب

بعدشم  گهیخوبه د یعنی دهید تیسوئ یجلو دوستش اونو ینشده که. خب وقت یزی:سوگند آروم باشه چنیحس
 ؟یخودیب یش ینگران م نقدریتو چرا ا

 خته؟یو بهم رر تیشده چرا سوئ یچ دیگ یپس چرا مثل آدم نم-

 .هام آروم بغلم کرد یتاب یبرداشت و با اون پرسش ها و ب کینزد یقدم سامان

 ...فقط فتاده،یبراش ن یقربونت برم من، اتفاق-

 :دمیو داد مانند پرس دمیرو کنار کش خودم

 ؟یفقط چ-

و ناراحته، رو  یعصب یلیفقط معلومه که خ»کرد و قبل از اون گفت: یدست شیپ نیکرد که حس یآشفته ا نگاه
 «.بود یخون یمشتا یبُکسشم جا ی سهیک

دستم رو باز به  ستمیپاهام به ا یکردم رو یم یکه سع ی. درحالیزانوهام خال ریسست شده بودند و ز پاهام
 .اومد کمیباز نزد یگرفتم و چنگش زدم که سامان با نگران واریبه د

 دلم؟ زیعز یوگند خوبس-

 .لب هام رو از هم باز یکردم و با بغض خفه کننده ا نگاهش

 .کنم یکن، خواهش م داشیتورو خدا سامان پ نمش،یبب دیمن با-

 .شهینکن، حالت بد م یجور نی:سوگند انیحس

توهم خونه باش بهت زنگ  م،یگرد یرو که ممکنه رفته باشه رو م ییو جاها میریاالن م نی:من و حسسامان
 .خب میزنیم

 .امینه نه منم م-

 .نو گوش کنلطفاً حرف ساما شهیحال! نه نم نی:با انیحس

 اونجا هان؟ ادیب دیعمه شا یخونه  رمیپس م-

که نفسش رو محکم فوت  یام قبول کردند و ساما درحال یو ناآروم یقرار یب دنیقدر اصرار کردم که با د اون
 .م فشرده یکرد لب رو یم
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رفتار کن عمه فکر کنه برا  یجور هیبه سر و صورتت بزن.  یآب هینکن که عمه بفهمه. برو  یکار هیباشه فقط -
 خب؟ یرفت دنشید

و  دیاش کش یشونیپ یرو یدست یبا کالفگ نیکردم که حس دییسر وگردنم رو تکون داد و تأ عیسر یحرکات با
! شناختمیدوستاشو م یمن همه  ادیم ادمیواال تا اون جا که  ه،یاسم دوستش چ میدینفهم یحت»هوا گفت: یب

 «کارو کرده؟ نیآخه که ا هیچ شیهمه ناراحت نیا لیدل دونمینم

 .زد یبا چرخوندن چشم بهش تشر سامان

 !معلومه شمیناراحت لی. دلمیکن داشیپ دیفعالً با-

 :به من ادامه داد رو

 .میسوگند تو هم زودتر آماده شو که بر-

 رونیکمد ب یلباس ها نیرو از ب ییمانتو یبه اتاقم رفتم و هول هولک عیسر یلیو خ یاو حرف بدون معطل با
 .و تنم کردم دمیکش

 یو سامان بعد از رسوندن من، برا نی. حسمیدیعمه رس یخونه  یبعد جلو ی قهیچهل، چهل و پنج دق حدود
رو زدم که بعد  فونیحرکت کردند و رفتند. آ عیسر یلیگنگ و مبهم، خ یاز اون ماجرا یو سرنخ ربدیکردن ه دایپ

 .دوتا کردم ،یکیچندتا پله رو هم  همونرفتم و با دست گرفتن به نرده ها  اطیدر باز شد. داخل ح یا قهیاز دق

 یلیو مستطل فیظر نکیمن ع ی دهیمضطرب و رنگ پر ی افهیق دنیبود و با د ستادهیا یدر ورود یجلو یمهد عمو
 هیجا به جا کرد و با بردن  ،یخواب یخسته و به قعر نشسته اش از فرط ب یچشم ها یکم رو هیشکلش رو 
 :دیشلوارش، آروم پرس بیج یدستش تو

 ه؟یچه حال نیسوگندجان، ا شدهیچ-

 .تازه کردم ینفس

 کجاست؟ ربدیه... ه-

سرش با شماتت و تأسف داخل رفت و من هم به دنبالش.  یهم رفت و با تکون دادن ها یتو یهاش کم اخم
سوگند جان »گفت: ییو با ترش رو دیرو گرفتم که سمتم چرخ ربدی. باز سراغ هستادیا میدیسالن که رس یتو

من گل رخ رو بزور آروم  خه؟آ شدهیدادم باز چ حی! خوبه برات توضهیچه سؤال نیپس ا یدونیم زویتو که همه چ
ً  شبیکردم، د حال  نیو با ا ینجوریکم استراحت کنه. اون وقت تو ا هیاالنم بردمش اتاقش که  ده،ی نخواباصال

 نایا رنیگی! اومدن سراغشو از من میکرد جیکه بس نمیگفتم من؟ تازه سامان و حس ی! چنجایا یایم یشیپام
 « ...شده بود من شیزیبنظرتون اگه چ د؟ینگرانش شتریکه پدرشم ب یاز من یعنی ؟یچ یعنی

دست فشردم و از لحن پر شماتش  یبلند همراه با فروخوردن حرفش فوت کرد. بند کوله ام رو محکم تو ینفس و
 .فرستاد رونیشدم. کالفه تر نفسش رو ب ریسر به ز

 .درک کن یاون بارداره دخترم کم ینیب یم یدار تشویها؟ وضع یچ دیدیحال تو رو م نیا یاگه تو-
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تونم هضم شون کنم. اونم  یواقعاً نم ضهیضد و نق یلیکار کنم نگرانم عمو، شما هم که حرفاتون خ یخب چ-
 .دمیکه امروز شن ییزایبا چ

 !مگه یدیشن ییزایبشه، چه چ داریخوام گلرخ ب یآروم تر نم-

 ن؟یبهش گفت یافتاد چ یاون شب چه اتفاق نیو بگر قتیحق-

 آخه؟ قتیفهمم کدوم حق ینم-

 .سرخش یهم به چشم ها یو دست دیکش نییپا یچشم کم یرو از رو نکشیتن اون حرف عبا گف و

 !دیکن یو پنهون م دیگ یرو نم ییزایچ هیکنم  یپس چرا من حس م-

 .داد هیمبل تک یآرنجش به دسته  هیبه ستوه اومده سر تکون داد و دستش رو با تک یحالت با

 !به؟یعج هیقض نیا یکجا نمیگم؟ اصالً بگو بب یدروغ م یکن یفکر م یعنیبگم،  یچ دونمینم گهیواقعاً د-

اما  زدیکه ساعت به ساعت به من زنگ م یخبر؟! اونم کس یبزاره بره؟ چرا ب هوی دیبا ربدیهمه جاش، چرا ه-
 ...االن

 .رو فرو خوردم بغضم

 یکه من چ دیهم شما درک نکن دیشا دونمینم ست؟ین بیعج نیگذاشته رفته، ا یخبر چیاالن دو روزه بدون ه-
 !گم یم

 .اشاره اش رو سمتم گرفت انگشت

 .گلرخ هم درست مثل تو ،یاز اندازه بهش وابسته ا شیچون ب بهیاز نظر تو عج-

 د؟یکن یرو پنهان نم یزیچ یعنی-

 .ستادیجاش بلند شد و مقابلم ا از

افتاده بود،  ی. بنظرت اگه اتفاقستید نپنهون کر  یبرا یزیکنم چون چ یرو پنهون نم یزیدخترم من چ نیببب-
 نشستم؟یم نجایقدر راحت ا نیمن ا

 :باال انداختم و نامطمئن جواب دادم یا شونه

 .دهیرفتنشه که داره منو آزار م ییهوی... یخب نه ول-

دوستش بوده نتونسته  هیگفت بهت بگم که خوبه و چون گوش یاومد، اما به من زنگ زد، حت شیپ ییهویآره -
 .به سامان هم گفتم نویا ،یدونیرو که م بهت زنگ بزنه اخالقش

خون  یپر بوده از قطره ها نیزم یس؟ سامان گفت رو ختهیاون قدر بهم ر تیچرا سوئ دیاما نگفت دیآره گفت-
 ؟یچ یعنی نایا

 .انداخت نییچشم هاش نشست و سرش رو پا یتو یغم یلحظه ا یبرا
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 .دونمیم-

 !د؟یدونیم-

 .زد و سرش رو باال اورد یمحکم پلک

 .بودم تیدونم، چون امروز صبح سوئ یآره م-

 !که برگشته دیدون یهم م نویپس ا-

 .هوا چرخوندم یو دست هام رو تو دمیو پر حرص خند یسکوتش عصب با

 نیمن ا ی، چرا وقتکه برگشته نی! چرا نگفتنشیدیکه انگار ند دیکن یرفتار م یجور هیپس چرا از صبح تاحاال -
 یهمه سؤال و رفتارا نیترکه از ا یواقعاً مغزم داره م ن؟ینگفت یزیکردم چ یهمه نگران بودم و از تون سؤال م

 .شما بیعج

 .نشدن عمه باز من رو به آرامش دعوت کرد داریب یباال انداخت و برا یبه طبقه  ینگاه

 .لطفاً آروم باش-

 د؟یدار یهم جواب نایواسه ا گهید نیخب بگ-

اما قبل  تی. آره رفتم سوئیکن یسؤال م یهمش دار ،یدیبعدشم مگه تو اجازه م دم،یخب خوده منم تازه فهم-
 لشمیست. دل ختهیبهم ر یحساب تیسوئ دمیشد و رفت. بعد هم که د نشیکه بهش برسم سوار ماش نیاز ا
 .واضحه یلیخ

سوگندجان، دخترم، من اون شب »تش گفت:صورتم خم شد و شمرده شمرده با لحن مغموم و ناراح سمت
پدرم! غم بچه آدم  هی. من دمیخودم د یرو بهش دادن با چشما یاون خبر لعنت یداغون شدن تنها پسرمو وقت

کنم  یم ی. دارم سعپسرمهدونه  هی. حال و روزم فقط به خاطر حال و روز داغون کنهیکنه، آبت م یم وونهیرو د
و از دست دوستش ر نیتر کینکن. اون نزد تمیقدر اذ نیا گهیو خودار باشم پس تو د ارمیگلرخ به رو ن یجلو

 یِ عیامرِ طب کی نیکرده و ا یخال تیسوئ لیوسا ختنیو با شکستن و بهم ر یرو اونجور تشیداده خب عصبان
لحظه،  هی. کنهیم یخود آزار ادیکنار ب یبا درد و ناراحت ستین لداون ب ست،یو بلد نکه غصه خوردن ر یکس یبرا

 «.! بهش فرصت بدهیشیم یچه حال نیاون بب یرو بزار جا لحظه خودت هیفقط 

 ً اندازه  یضعف داشت و اون اتفاق ب یروبه رو شدن با درد و ناراحت یتو ربدیبود و ه یهم حق با عمو مهد واقعا
 یش کرده بودم. همون زمانتونستم تصور کنم چراکه خوده من هم، دو سه سال قبل تجربه ا ینم یتلخ رو حت
رو  یبد یکرده بودم و چه روز ها خاک میهام، شهرزادم رو، دوست دوران دبستانم رو تقد یبچگ یکه هم باز

 .پشت سر گذاشته بودم

 .هم فشردم یلب رو تیاون موقع یو سوهان روح شدن عمو، تو یافراط یاز رفتار ها شرمزده

بزاره و بره منم که  هویکار کنم سابقه نداشته  یخب چ ستیدست خودم ن دیاما باور کن دیگ یم یچ فهممیم-
 ی... اون شب... پس اون شب چیزیچ هیدرکم. فقط  یب یلیمن خ د،یگ یدرست م یخبر و دل نگرون ول یب

 ن؟یبهش گفت
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ازش  شتر،یهم نبود، درمورد کار بود ب یخاص یلیکه حرف خ میکم باهم حرف زد هیبگم، خب  یخواست یم یچ-
 .نیهم گهید یشرکته و حرف ها یجزئه سهام دارا ربدیتو شرکت هم کار کنه چون ه کیخواستم در کنار بوت

 .ست ختهیذهنم بهم ر یلیگفتم که خ یخوام ول یعذر م-

 طیشرا یاون تو ،یکن یناراحتش م شتریکارات ب نیبدون که تو فقط با ا نویا یول ستین یبه عذر خواه یازین-
 .موضوع رو درک کن نیلطفاً ا میتحت فشارش بزار دینبا ستین یخوب

از اندازه  شیب اد،یز یآرومم کرده بود و بنظر خودم هم به خاطر وابستگ یکم یبه حقِ عمو مهد یها حرف
اون  یتو دیکنم و همچنان معتقد بود که نبا یصبور یکم ربدیحساس شده بودم. ازم خواست تا اومدن ه

همچنان با  ی. عمو مهددمبود و عزم رفتن کرده بو دهیفا ی. موندنم اون جا بمیبدتحت فشار قرارش  تیوضع
 .و ناآرومم داشت ختهیدر آروم کردن روح و روان بهم ر یمعقولش سع یحرف و صحبت ها

کنم  جادیا ییسر و صدا نکهیباال رفتم و به عمه سر زدم. هنوز هم خواب بود و بدون ا یاز رفتن، به طبقه  قبل
باز  مهیافتاد؛ در ن ربدینگاهم به اتاق ه یلحظه ا یکه از کنار اتاق عمه رد شدم برا نیاومدم. هم رونیاز اتاق ب
به اطراف انداختم؛ چه قدر که تحمل کردن اون جا بدون  یام خارج شد و داخل رفتم. نگاه نهیاز س یبود و آه

تختش که مرتب و دست نخورده بود  یاومد. رو یم نرویب نهیاز س یبرام سخت بود و با هر نفسم آه ربدیه
خاطر سرم  شونیکه عمو ازش گفته بود بغض گلوم رو فشرد. آشفته و پر یتیحال و وضع یادآورینشستم. با 

 یراحتم نم الیزده بود اما باز هم فکر و خ یکه عمو مهد ییدست هام گرفتم، با وجود تموم حرف ها ونیرو م
شدن در سالن شدم. مثل برق گرفته ها  دهیبلند و ضرب دارِ بهم کوب یصدا یفکر بودم که متوجه  یذاشت. تو

خارج شدم. دست هام رو  رونیباشه بالفاصله از اتاق ب ربدیفکر که ممکنه ه نیاز جام بلند شدم و با ا عیسر
متوجه  یکمال تعجب و ناباور در یلحظه ا یکردم و برا زیبردم؛ گوش ت نییپا ینرده ها زدم و سرم رو کم یرو
 !اومد یشدم که از اتاقِ کار عمو، م ربدیه یصدا ی

پله ها رسوندم.  نییخودم رو تا پا یچه طور دمیپر ذوق باز شد و اصالً نفهم یبه خنده ا یا هیهام در ثان لب
ها بود قدم برداشتم. پله  ریاتفاق ممکن بود برام. سمت اتاق کار که ز نیبهتر نیباالخره برگشته بود خونه و ا

که گوشم رو پرکرده بودند،  ییپر حزن و حرف ها یداخواستم داخل برم با ص یکه م نیباز بود و هم مهیدر اتاق ن
 !کرد یم هیشد اما انگار داشت گر ی. باورم نمستادمیشوکه سرجام ا

کند  یپر بغض و محزونش که قلبم رو از جا م یبه دلم شده بود. با صدا یشیزده بود و غم صداش آت خشکم
 .رو به زبون اورد یگنگ یجمله ها

 ...کار کنم...م... من یبابا حاال چ-

بازِ در، داخل  ی مهیبود فرو خورد. از ن دایصداش هو یکه تو ینتونست ادامه بده و حرفش رو با بغض گهید اما
داشت آرومش کنه و باز هم همون لحن پر غم و غصه  یبود و عمو سع یآغوش عمو مهد یزدم؛ تو دیاتاق رو د

 .هیبه گر کینزد یو بغض

 ...بابا، االن وقتش نبود... وقتش نبود بابا-
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دلم  یتو یکه حساب یذهنم در حال شکافتن اون جمله ا یبودم و تو جیکرد. گ یمرتب اون جمله رو تکرار م و
 !مفهوم کیبه  دنیرس یبلوا به پا کرده بود، اون هم برا

تر لب باز  نیغمگ ربدیه یشونه ا یمردونه اش رو یبود و با نوازش دست ها یآغوش عمو مهد یهم تو هنوز
 .کرد

 .نزن شیقدر با حرف هات قلب منو آت نینکن ا یجور نینکن باباجان نکن پسرم، تورو خدا با من ا-

 !زدند؟یحرف م یراجع به چکرده بودند. اما اون ها  دایسست پ یو پاهام باز حالت دیترک یداشت م سرم

 یم دهیام کوب نهیو به س زدیکه قلبم از اضطراب تند تند م یدادم و درحال نییاز گلو پا یدهنم رو به سخت آب
تونستم صبر کنم و بالفاصله با کامل باز کردن در، داخل اتاق  ینم گهیگذاشتم، د رهیدستگ یشد، دستم رو رو

 .کرد یجا خورده بود و بهت زده نگاهم م یحساب دنمیاز د یکردم. عمو مهد یبهشون نگاه م رهیخ رهیرفتم. خ

 ؟یسوگند جان، ش... شما هنوز نرفت-

که تند، تند و  یو درحال دیکنار کش عیبغل عمو بود، خودش رو سر یکه هنوز هم تو ربدیاون سؤالش، ه با
 افهیاون حال و روز آشفته و ق دنیاز دسمتم برگشت. روحم  نم،ییکرد تا من نب یدستپاچه اشک هاش رو پاک م

نگاهم به دست باند  یلحظه ا یر. برایو ته دلم از ضعف و درد ت دیکه از غم مچاله شده بود، از تنم پرکش یا
گود افتاده اش که از  یسر خورد. با چشم ها اریاخت یگونه ام ب یکه رو یشده اش افتاد و قطره اشک یچیپ

که چشم  یقلبم نشست و سوزش یکرد. غم از ته و عمق نگاهش رو یقرمز شده بودند بهم نگاه م یحساب هیگر
بزنم انگار که زبونم قفل شده بود. مات و  یتونستم حرف یو واقعاً نم مهام رو تر کرد. همچنان شوکه شده بود

سمتم برداشت  یقدم چند نش،یبه نشونه تسک ربدیه یبا فشردن شونه  یبودم که عمو مهد ستادهیمبهوت ا
 :دیبرگردونده بود، پرس یکه ساکت بود و صورتش رو به سمت ربدیدوباره به ه یبعد از نگاه

 دخترم؟ یخوب-

 .کردم و باز صدام زد ینگاه م فقط

 ؟ییجا نیا یاز ک نمیبب ،یبگو خوب یزیچ هیسوگند منو نگران نکن -

 دنینزد و بعد از کش یا گهیرفتم. حرف د ربدیکردم و بدون توجه، از کنار عمو رد شدم و سمت ه یجیگ نگاه
بودم اما هنوز هم صورتش رو ازم برگردونده بود و نگاهم  ستادهیرفت. رو به روش ا رونیبلند از اتاق ب ینفس

دست  یدست چونه اش رو تو. با ودمب یکرد. چه قدر دلم براش تنگ شده بود و چه قدر هم ازش عصبان ینم
 وونهیمن رو د یپر بود و اون حالش حساب ظیغل یگرفتم و صورتش رو سمت خودم چرخوندم. چشم هاش از غم

 !بودمش دهیند یداشت، تا حاال اون جور یبیکرد. حال عج یم

کرد،  یآشفته اش بهم نگاه م یکه با نگاه ها یصورتم پشت سر هم سر خوردند و در حال یاشک رو یها قطره
و به جون کندن  دمیصورتش کش یدندون فشرد و چشم هاش رو بست. دستم رو رو ریلبش رو آروم ز یگوشه 

 :با بغض لب زدم

 ها؟ یچه حال نی... ایت... تو چت شده... ا-
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که با دست به  یدر حال یشدت گرفته بود و با لحن سرزنشگرانه ا امهیگفت و ساکت بود. گر ینم یزیچ اما
 .زبون به ِشکوه باز کردم خته،یدادم، افسارگس یعقب هلش م

 ...چرا یخبر رفت یچرا ب یکن یکارا با من م نیها، چرا ا یکجا بود-

من رو با  یآن یلحظه ا یهم فشردن دندون هاش، تو ینگاهم کرد و بعد از رو نشیسراسر غمگ یچشم ها با
 یرو همون طور یا قهیفقط هق زدم. پنج دق یبغلم کرد. با دل پر گرفتن بازوم سمت خودش کشوند و محکم

عذاب آور از تنم پر  یِ راون دو روز و اون دو یشده بودم که تو یعطر دنیو مشغول نفس کش میبود ستادهیا
 .نگاهش ی. اشک هام رو پاک کردم و با دلخوردمیبود. باالخره آروم خودم رو کنار کش دهیکش

 نقدریتو چت شده چرا ا دم،یکش یدو روز چ نیا یتو یدونیم چیانصاف. ه یب یدیر زجرم مقد نیا آخه چرا من-
تحمل ندارم، حرف  گهیعذاب نده، من د نیاز ا شتریسکوتت ب نیمنو با ا ربدیه ؟یگ ینم یزیچرا چ ،یساکت

 ً  .بزن، ح...حرف بزن، لطفا

که کنار  یمبل یرفت و رو اند،یدرب شهیحس کردم ممکنه از ر یلحظه ا یموهاش که برا ونیم یو چنگ یکالفگ با
اون همه سکوتش رو  لیتونستم دل یدست هاش گرفت. اصالً نم یبود نشست و سرش رو تو توریمان زیم

فقط من رو  شیو خودآزار سکوتدرناک اما با اون همه  یبفهمم درست بود ناراحت بود و اتفاقِ افتاده، اتفاق
دستم  یصورتش، تو یو برداشتن از رو دنینشستم و دستش رو با کش نیزم یکرد. روبه روش، رو یشکنجه م

 ربدیه ،یشد یجور نیشده قربونت برم به من بگو، تو چرا ا یچ»پر محبت گفتم: یگرفتم و آروم و با لحن
ه االن وقتش جمله ک نیمنظورت از ا نیزدیحرف م یبگو، ب... با عمو راجع به چ یزیچ هیکنم  یخواهش م

 «بود؟ ینبود، چ... چ

 .لب از هم باز کرد یرفته ا لیتحل یو باالخره آروم و با صدا دیکش یو پر حزن قیعم نفس

 ...نیجوون بود، اون... او جمله رو هم ب... به خاطر هم یلیشده... خ یبابا که بهت گفته چ-

 .دیکش ینتونست ادامه بده و باز هم آه اما

 دمیترس یلیبودم، خ دهیند یجور نیحالِ بدت فقط به خاطر از دس...، من تاحاال تورو ا نیتموم ا لیدل یعنی-
 .یلیخ ربدیه

 ی. از رونمینشسته تو گلو فرو داد و دستش رو سمتم دراز کرد و خواست کنارش بش یدهنش رو با بغض آب
شونه اش  یادن سرم رود هیمبل نشستم. دستش رو دورم حلقه کرد که با تک یبلند شدم و کنارش رو نیزم

 «؟یدوسش داشت یلیخ»گفتم:

 :لب زد یسخت به

 ...یلیخ... خ-

رو  دوست هام نیاز بهتر یکیکه منم  یدون یکه چه قدر برات سخته. م دونمیناراحت شدم، م یلیباور کن خ-
 .از تو بدتر بود یلیحالم خ یاز دست دادم و حت

 .رو باالگرفتم و نگاهش کردم سرم



 

 
1426 

 ه؟یاسمش چ ینگفت یراست-

 :دیپرس فشیضع یرو به رو زل زده بود با صدا واریکه به د یانگار اصالً حواسش به من نبود و درحال-

 ؟یاسم ک-

 ؟یحرف هام شد یاصالً متوجه  نمیبب گه،یاسم همون دوستت د-

، مدخوام، نه متوجه نشدم. اسمش...حا یمعذرت م»کش دار، گفت: ینفس دنیکم جابه جا شد و بعد از کش هی
 «.حامد بود

 ازدواج کرده بود؟ نمیآهان، بب-

ً یلب هاش نشست و عم یتلخ رو تینها یب یلبخند  .دیاز ته دل کش یآه قا

 ...نامزد داشت-

 .و محکم پلک زدم متأثر

 .االن چقدر ناراحته دونهینامزدش خدا م چارهیخدا ب یوا-

 یم تشیاذ یلیدست هاش گرفت. انگار حرف زدن در اون مورد خ یتمام، صورتش رو تو یاون حرفم با کالفگ با
بودم. آروم صداش زدم و دست هاش رو  یاون سؤال ها عصبان دنیاز دست خودم به خاطر پرس یکرد و حساب

. واقعاً اون حالش رو دیزلر یسرخ شده بود و چونه اش از بغض م یصورتش کنار بردم. صورتش حساب یاز رو
 .بهتم زده بود ینم و حسابتونستم درک ک ینم

 «.خواستم حالت رو بد کنم یب... به خدا نم»گفتم: دهیبر دهیبر

شده بودند.  ریلبش فشرد و دومرتبه صوتش رو ازم برگروند. اشک هام، باز هم سراز یهاش رو محکم رو دندون
بود و  یتلخ یفضا . حال وختمیر یفقط اشک م قراریب یاون بغض کرده بود و من هم با بغض اون مثل بچه ا

 .مشیهر دو به سکوت گذرونده بود

متورم و سرخ شده بودند و  یحساب اد،یز ی هیشونه اش گذاشته بودم و چشم هام رو که از گر یرو رو سرم
نفس  اریاخت یآروم تر از قبل شده بود. ب یهم کم ربدی. هدادمیهم سوزش داشتند، آروم با دست ماساژ م یکم

زد و بعد از  هیسرم تک یروو چونه اش رو  دیموهام کش یشده اش رو رو یچیباندپکه دست  دمیکش یپرآه
 .دیچیگوشم پ یاش تو انهیپر غم و لحن دلجو یصدا یا قهیدق

 .نداشتم یخوب یروح تیاما باورکن وضع یشد تیاذ یلیخ دونمیخوام، م یمعذرت م-

 :کرده با سوزش چشم هام آروم لب زدم بغ

 ؟یبهم گفته بود یباغ چ یتو ادتهینرو،  یجور نیا گهید-

رفتند  یهم م یرمق با پلک زدن، رو یخسته اش که ب یسرخ و حساب یگرفت و با چشم ها نییرو پا نگاهش
 .همراه با آب دهنم فرو دادم زدیکه گلوم رو چنگ م یبهم نگاه کرد. بغض
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 ایها بشه،  قهیاز ساعت و دق شتریمون ب نیفاصله ب یزارینم ی... گفتیریبدون من نم ییوقت جا چیه یگفت-
 ...به روز بکشه یحت

 یچشم هام رو پر کرده بود کم یکه باز کاسه  یملتمس و با اشک **کرد و  دییآرومش تأ یبا پلک زدن ها متأثر
 .تو دستم گرفتم ینگاه پر غمش شدم و دستش رو محکم تو رهیمبل جا به جا شدم و خ یرو

 ...نرو گهید ربد،یه ترسمیم ییهوی ین از رفتن هاکارو نکن، م نیوقت ا چیه گهیپس د-

 .شد رهیو به روبه رو خ دیکش یسخت و پردرد نفس

 ...ازت بپرسم یزیچ هی خوامیم-

 .زدم هیاش تک نهیگرفتن دستش، سرم رو باز به س با

 ؟یچ-

 نهیسمت چپ س یقراریقلبم رو به درد اورده بود و دستم رو با ب یسوزناکش، حساب یها دنیهمه آه کش اون
 .اش قرار دادم

 ...ربدیلطفاً ه رمیمیغصه نخور که من با هر نفس پردردت م ینجوریا یغم داره ول یلیقلبت خ دونمیم-

 .نداشت یکه تموم ظیغل یدور بازم حلقه شد و باز هم آه دستش

هر روز  یو نقشه برا ایرو یدوست داشت کل یلیکه نامزدشو خ دونمی... میجوون بود، با هزارتا آرزو... م یلیخ-
 ...بودن دهیکش شونیزندگ

 .جونم شده بود شیو لحن مغمومش که باز آت دمیدیدادن سخت بغضش رو از گلو م فرو

 ...... تو اگه من نباشیسوگند تو... تو چ-

لب هاش  یگرانه و با غضب رو خیاش برداشتم و دستم رو توب نهیس یثابت شده سر از رو یضرب با مردمک کی
 .گذاشتم

 ...یچینگو ه... ه یچیه سیه س،یه-

 .پرشماتتم باالتر رفت یهم گذاشت و صدا یرو پلک

اون پسر نامزد  دونمی! آره میترسونیقدر منو م نیتو چته چرا ا ربدیبود سؤالت؟ خون کردن دل من! ه نیا-
 نیا ربدی... تمومش کن هیلحظه ا ی...ح...حق نداریتو حق ندار یهم دوسش داشته ول یلیخ نکهیداشته و ا

 .شکنجه رو تموم کن

 :دیتوجه به اون حرف هام با فرو دادن صدا دار آب دهنش پرس بدون

 ؟یطیهر شرا یتو ؟یمونیم شمیپ شهیتا هم یعنی-

 !؟یدیقدر ترس نیتو چرا ا هیمنظورت چ یچه حرف نیمونم ا یم...معلوم که م-
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 .دست چنگ زد یاش رو تودست هاش گرفت و موه یسرش رو تو کالفه

 ..فقط... فقط دونمینم-

 .سر کج کردم و پر التماس خواهش سمتش

 یتو نم م،ینترس ما با هم یول یاتفاق تلخ نیا ریتحت تأث یلیحرفارو، تو خ نیجون من تمومش کن ا ربدیه-
 یکم به عمه فکر کن که تو هیحرفا  نیا ینگو. به جا یزیچ گهیکنم پس د یخواهش م یگیم یدار یچ یفهم

 .تشیوضع نیا یدو روز چقدر نگران و مضطرب بوده، اونم تو نیا

 .رو به رو شد وارید ی رهیزدن به مبل باز خ هیرو باال گرفت با تک سرش

 دارم؟ اد،یب ایکه قراره به دن یبه اون بچه ا یچه حس یدیازم پرس ادتهی-

سراسر تلخ، رو به نگاهم زد. سخت و با فشردن  یو جاخورده از اون حرفش نگاهش کردم که لبخند پرسشگرانه
 :هم لب باز کرد یدندون هاش رو

 نیاومدن اون بچه هم هم ایداره به دن لیدل هی یه.... هر اتفاق یدونیا... االن.... االن از بودنش خوشحالم، م-
 ...کاش یطور فقط ا

و با  جیاوردم گ ی. از حرف هاش سر درنمدیتو صورتش سرخ و مچاله شده اش کش یتفروخوردن حرفش دس با
لب  یجیبودم که از دهنش خارج شده بودند. با همون گ یکردن کلمات یمغشوش در حال کالبد شکاف یذهن
 :زدم

 ه؟یمنظورت چ یچ یعنیشم  یمتوجه نم ربدیه-

 .خارج شد یاش با پرش نهیتر از قبل از س ظیتر و غل نیسنگ یآه

 ...ولش کن یچیه-

 هان؟ یدیاتفاق تلخ ترس نیشده بگو به من نکنه بعد از ا یچ-

 رهیموهاش خ یتو یپنجه ا دنیمبل جا به جا شد و با کش یرو یو حرف زدن که کم دنیپرس یبودم برا مصر
 .شد نیزم

 ...برو نجایسوگند از ا-

 .و واج چشم چرخوندم هاج

 ؟یچ-

با لب و دهنش، محکم پلک  یپا و اون پا کردن و باز نیا ی. بعد از کمدیو سمتم چرخگرفت  نیرو از زم نگاهش
 .هم گذاشت یرو

 .جا برو نیگ... گفتم از ا-
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 .لب هام نشست یرو یلبخند کج ناباورانه

 !هیچه حرف نیکجا برم؟ ا-

 .چشم هام براق شد یتو یو جد یعصب یبار با حالت و لحن نیاون پرسشم ا با

 .برو سوگند نجایبرو، از ا گمیدارم م-

 .لب باز کردم نیو با حرکت سرم به درطرف دیبر دهیبر

 زارمیتنهات نم رم،ین... نه... نم-

 !؟یخوایرو ازم م یزیچ نیهمچ چرا

 !خشم ایاز بغضه  دونستمیکرده بود و اون لحظه نم دایپ یلرزش صداش

 .طاقتم یدل ب یزخم تر و تازه  یبود رو یرفتنم نمک یداشت که برم و اون اصرارش برا اصرا

 ...سوگند برو... برو-

 ...شه یبرم، به من؟! نه ب... باورم نم یگیبه من م یتو چت شده؟ دار ربدیه-

و ناباورم  جیگ یحرارت گرفته و لبخند ها یسرم و با صورت یبودند تو یهاش و خواسته اش مثل پتک حرف
 .دیبا سرخ شدن صورت و گردنش کش یاش رو باز کرد نفس تند و سخت قهی یکردم. دکمه  ینگاهش م

 .کنم یسختش نکن برو، سوگند خواهش م شتریب نیاز ا-

داشت اما نه،  یو خودآزار یدرخودخور یو سع نمشیاون حال بب یو تو یاون جور خوادیکردم دلش نم یم حس
و  تیتوش نداشت، اذ یریتقص چیکه ه ییخودش رو به خاطر ماجرا دادمیاجازه م دینبا ذاشتمیتنهاش م دینبا

 .گفتم یرفتنم لب از هم باز کردم و نه ا یدر برابر اون همه اصرارش برا یبلند ی. مصمم و با صداکردیشکنجه م

من  یخوایکه نم دونمی. میکن یخودآزار ی. تو حق ندارزارمیتنهات نم تیوضع نیا یتو رم،ینه، گفتم که نم-
 ...برم اما نه یخوایم نیهم یبشم و واسه  تیاذ

هم مشت  یو دست هاش تو دییهم سا یضرب از جاش بلند شد و با خشم دندون رو کیگفتن اون حرف،  با
 .شد

 .رمیخب پس من م یلیخ-

به خشم نشسته اش  یچشم ها ینگاه ناباورم رو رو ،یو بهت زدگ رتیاز رفتارش شوکه بودم و با ح یحساب
 .زوم کردم

 ،یکنیم کاریچ یدار یفهمیم ربدیه-

 ...... منمن

ً  یم-  .خوام تنها باشم لطفا
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 .اشک نگاهش کردم یپرشده  یو کاسه  یبه چشم هام هجوم اورده بود و از جام بلند شدم. با دلخور اشک

که به  دونمی. میتو بخوا یخواستم با بودنم کنارت، آ... آرومت کنم اما...باشه ه... هرچ یمن... من فقط م-
 .یدار ازیزمان ن

 .ختیفرو ر یزدم و قطره اشک پلک

 ...تحملشو ندارم گهیچون من د ایبه خودت ب ا،یتوروخدا به خودت ب یول رم،یاالن م-

اومدم. کوله ام رو  رونیاز طرفش باشم، از اتاق ب یمنتظر واکنش نکهیبدون ا عیسر یلیبا گفتن اون حرف خ و
رفتم.  یاومد، سمت ورود یم نییکه از پله ها پا یعمو مهد یتوجه به صدا زدن ها یمبل چنگ زدم و ب یاز رو
شروع  میشد و هق هقم اوج گرفت و همون موقع بود که گوش ریطاقت اشک هام سراز یکوچه ب یتو دنیبا رس

شماره  .دمشیکش رونیکوله ام ب یاز تو ،یسنگ واریزدن به د هیلرزونم و تک یبه زنگ خوردن کرد. با دست ها
لرزونم  یکردم به گوشم چسبوندمش و با صدا یکه با پشت دست اشک هام رو پاک م یسامان بود و درحال ی
 :دیگفتم که نگران و جاخورده پرس ییالو

همه  نیخونه؟ من و حس ومدین ربدیه نمیافتاده بب یاتفاق هینجوریصدات چرا ا شده؟یچ یالو... سوگند؟ خوب-
 !ستیاما ن میجارو گشت

 :دمینال ،یهق هق افتاده تو گوش با

 ...ب... برگشته-

 ؟ییاصالً هنوز اونجا ییمن نترسون کجا ؟یکن یم هیگر یچرا دار ؟یخوب زمیسوگند عز-

هاست و ازم خواست که همون جا بمونم تا خودش  یکیگفت همون نزد یزدن برام سخت شده بود، م حرف
بلند شدم و با  نیزم یعمه، از رو یخونه  یرمز کردنش جلونگذشت که باالخره اومد. با ت یلی. خادیدنبالم ب

 ی. با نشستنم رونمیبش نیماش یرو باز کرد که تو نیرفتم. بالفاصله در ماش نیکم جون سمت ماش ییپاها
رو سمتم گرفت.  یآب یبرد و بطر نیدستش رو سمت داشبورد ماش عیسر یلیاون رنگ و حالم خ دنیو د یصندل
 :دیکه آروم تر شدم پرس یرو باز کردم و چند قلپ خوردم. کم یبطر

 خوبه آره؟ یگفت شمیم وونهیبگو به خدا دارم د یزیچ هیتو سوگند  یکنیم هیخوبه؟ چرا گر ربدیه-

 .دمیدندون گز ریگلوم نشست و لب ز یبغض تو بازهم

 .هم داغونه سامان یلیداغونه... خ یاز نظر روح یعنی ست،ینه خوب ن-

 .خب آروم باش یلیخ-

 «؟یباهاش حرف بزن ینتونست یعنی»گفت: یرو جلوم گرفت و با کالفگ یدستمال کاغذ ی جعبه

گرفته بودم، باال  ادیز ی هیکه به خاطر گر یبرداشتم و اشک هام رو پاک کردم و دماغم رو با سکسکه ا یدستمال
 .دمیکش
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که ن... نخواست...  نیتر ا بیو عج وردمینشده بود، من... من اصالً سر از حرف هاش در  بیعج یلیخ-
 ...نخواست کنارش بمونم

شدنش  زیخ میو ن نیبهم انداخت و با باز کردن در ماش ینگاه یبا آشفتگ د،یفرمون کوب یرو یاون حرف دست با
 :دمیبشه که پرس ادهیاز پ خواستیم ،یصندل یرو

 کجا؟-

 .هم قرار داد یتو موهاش زد و پلک رو یو حال ناآرومش چنگ یناراحت با

دونم حالش بده اما حق نداره تو رو  یکنه، م یم یجور نیچشه چرا ا نمیخوام بب یباهاش حرف بزنم م رمیم-
 .یهمه براش نگران بود نیکه ا یناراحت کنه اون هم وقت یجور نیا

تحت فشار قرارش  دینبا ستیلطفاً سوار شو. اون حالش خوب ن ستیکنم نرو، الزم ن یسامان خواهش م-
 .میبد

 .گردمیو برم رمیم نیتو ماش نی. تو بشنمشیبب خوادیخودمم نگرانشم دلم م یول دونمیم-

 .نگاهش کردم ملتمس

 .خونه میلطفاً بر-

 یگوش میرو که رفت ریاز مس یو نشستن سر جاش، به ناچار راه افتاد. کم نیتکون داد و با بستن در ماش یسر
گشت و  یم ربدیهمچنان دنبال ه ای. گوارهیدرب یرو گرفت تا اون رو هم از نگران نیحس یاش رو دراورد شماره 

داده  هیتک نیماش ی شهیرو به ش ردردمبه خونه ساکت بودم و سر پ دنیهم نگران دلواپس بود. تا رس یحساب
گوشم،  یسامان تو یصدا دنیچیکردم. با پ یشده بود و پلک هام رو بزور باز و بسته م دیبودم. سر دردم تشد

 .سمتش برگشتم دهیترس یپلک باز کردم و با چشم ها

 شده؟ یچ... چ-

 .روم گرفت یاز اون حالتم دو کف دستش و جلو متعحب

 .شو ادهیدلم، پ زیشو عز ادهیپ میدیچته تو، خواستم بگم که رس ستین یزینترس چ-

 :و آروم لب زدم بود، گرفتم میشونیپ یرو که رو یسرد عرق

 باال؟ یای. تو نمخوامیمعذرت م-

 .نکن تیاذ نیاز ا شتریحرف بزنم. تو هم خودتو ب ربدیبا ه دیبا نکهیبرم و مهم تر ا دیمن چند جا کار دارم با-

 ارمیدر ب فیک یرو از تو دمیکه کل نیا ینا یشدم. حت ادهیپ نیتکون دادم و از ماش دییتأ یبه نشونه  یسر
باال  یدر باز شد. پله ها رو با جون کندن یا قهیزنگ فشار دادم که بعد از دق ینداشتم و آروم انگشتم رو رو

 شیاتاقم رو پ ریمس ،یجا کفش یتو دنشونباز بود و با دراوردن کفش هام بدون جا به جا کر  مهیرفتم. در ن
دستش بود. سالم  ین کتاب قطور توبه چشم مشغول خوند ینکیمبل نشسته بود و با ع یگرفتم. مامان رو

 .زد بیخواستم به اتاقم برم که با صداش بهم نه یکردم و م یآروم
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 سوگند؟ یکجا بود-

 :جواب دادم یفیضع یکه برگردم با صدا نیبدون ا-

 .عمه یخونه -

 عمه ات خوب بود؟-

 .اتاقم رمیکم خستم م هیآره خوب بود، من -

موضوع شده بود و باز  نیرو پنهون کنم و انگار که متوجه ا یزیبود که بخوام چ یو حالم تابلو تر از اون وضع
 .صدام کرد

 .تو رو نمیسوگند برگردم بب-

 :طفره رفتن جواب دادم با

ً  داریزود ب یلیمامان صبح خ-  .شدم خسته ام لطفا

 «!سوگند جان با شمام»گفت: دیشده بود و با تأک یجد لحنش

 یچشم ابرو ازم خواست که برم رو یچشمش برداشت و با اشاره  یرو از رو نکشیکه ع دمیبه عقب چرخ آروم
رو  فمیکرد. ک یدلم رو سبک تر م یهم حرف زدن با مامان حالم رو بهتر و غم رو دی. شانمیمبل و کنارش بش

 .کرد یگرفت و نوازش ستشد یمبل نشستم. دستم رو تو یتلفن گذاشتم، سمتش رفتم و کنارش رو زیم یرو

 ؟یقدر گرفته ا نیشده؟ چرا ا یحاال بگو چ-

 .کرد و چونم رو باال گرفت یتر قینگاه دق و

 ؟یکرد هیتو گر-

 .دمیمبل دراز کش یپاش گذاشتم و رو ینگفتم و سرم رو یزیچ

 .صداش هم موج انداخته بود یچشم هاش پر رنگ تر شده بود و تو یتو ی. نگراندیموهام کش یرو یدست

 زم؟یشده عز یچ یبگ یخوا ینم-

 .پاش قرار دادم یشکمم جمع کردم و دستم رو رو یرو تو پاهام

 .جا بخوابم نیخوام ا یم-

 ربدیه نمیبب ؟یرو از من پنهون نکن یزیمگه قرار نبود که چ یش یآروم م یجور نیسوگند با من حرف بزن ا-
 برگشته؟

 :دیگفتم که پرس یواشی ی آره

 خوبه؟ ها چه طور حالش فتادهیکه ن یاتفاق-
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کرد با  یم یهم متأثر شد و سع یگفتم که حساب ربدیاز حال و روز ه یکم شونمیو با حال زار و پر دمیکش یآه
 یخواب یمن برا یو پلک ها زدیبده. مامان با نوازش موهام حرف م نیقرارم رو تسک یدل ب یحرف هاش کم

 .هم رفتند یتر، آروم رو نیسنگ

بود و نگاه ماتم زده ام به  ربدیه شیکتابخونه بودم. فکرم پ یکتاب هام تو دنیحوصله و دمق مشغول چ یب
کتاب ها رو توش جا دادم چرا که  یا یو با کدوم حواس درست و حساب یکه معلوم نبود چه طور یقفسه کتاب

 !تر شده بود ختهیاز قبل هم بهم ر

 یا قهینگاهم سمت در رفت. بعد از دق هم جمع شدند و یتو دهیشونه هام ترس یرارادیبه در، غ یضربه ا با
هاش رو شروع  یو شوخ ییبود و سر زنده و در بدو ورود بذله گو یپر انرژ شهیرخساره داخل اتاق اومد. مثل هم

 !ظ باهم داشتندیپارادوکس غل هیو  زدیکرده بود. حالش به حال و روز زار من طعنه م

ها و مزه  یداشت با شوخ یکرده بودم و مثالً سع فیو ماجرا رو براش تعر یچند بار میحرف زده بود یتلفن
ام رو عوض کنه. آروم جواب سالمش رو دادم  هیروح یبکشه و کم رونیهاش من رو از اون حال غم زده ب یپرون

و خودم رو روش رها کردم.  تمذاشتم سمت تختم قدم برداش یقفسه م یکتاب ها رو تو نیکه آخر یو درحال
کج کرد و  نییست و لب و دهنش رو سمت پا دهیفا یعوض کردن حال و هوام ب یبود کارهاش برا دهیهمف

 .لبخندش محو شد

 !ه؟یچ گهیکه برگشته د ربدیه شده؟یباز چ ؟یا افهیچه ق نیاَه سوگند ا-

 یگذاشت و رو توریمان یصندل یرو رو فشیهام از دستم در رفته بود و متأثر پلک زدم که ک دنیآه کش تعداد
 .شونه ام گذاشت یتخت کنارم نشست. دستش رو رو

 هی امیمن هم گفتم ب گهید ،یحوصله ا یپکر و ب یلیبود، گفت خ یهم از دستت شاک ییتو چته باز؟ واال زن دا-
 .امینشد ب گهید میهمش مهمون داشت التیچند روز آخر تعط نیبهت بزنم ببخش ا یسر

 .دستش گرفت ینشست، دستم رو تو یکه چهار زانو م یجا به شد و در حال تخت یکم رو هینگفتم که  یزیچ

 .شنوم یخب م-

 .دیساکت بودم که ابرو هاش رو توهم کش همچنان

 دنش؟ید ینرفت گهیچه طوره؟ د ربدیه نمیاصالً بگو بب گهیخب حرف بزن د ؟یسکوت گرفت یروزه -

 .گرفتم نییزدم و سرم رو پا یکرد که لبخند تلخ یجواب بود و بهم نگاه م منتظر

 !زنگم بهم نزده هی یبرگشتم حت ششیاز پ یشه از وقت یباورت م-

 سوزوند، یبد جور گلموم رو م بغض

 .لحن مغموم شده بود ی. بغض چاشندمیصورتم کش یتو یدهنم رو قورت دادم و دست آب

 ...ازم گرفته یسه روز تمام که نه زنگ زده و نه سراغ-

 !بهیکم عج هیرو جمع و جور کنه اما خب... آره  تنها باشه تا خودش وادخیکه م یخب گفت-
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 .زدم یخند زهر

 !و وجود ندارم ستمی! اصالً انگار که نرهیگ یم دهیچه قدر راحت منو ناد ینیب یم-

 داشت اون یسع همچنان

 .کنه حیرو برام توج ربدیه یگرفتن ها دهیو ناد رفتار

حاال  ؟یتو چرا زنگ نزد نمی. ببشینیاون وضع بب یخواد تو ینم دینداره، شا یخوب تیهنوز هم وضع دیخب شا-
 ؟یتو چرا بهش زنگ نزد ستین یخوب طیشرا یکه اون تو

 .تخت رو چنگ زدم یرو یحرص و بغض مَلحفه  با

 !نهیخواد منو بب یهنوز هم نم یعنیزنه  یزنگ نم یچرا زنگ بزنم؟ ها؟ خب وقت-

شه  یم یچ شش،یپ یداره و منتظره که تو بر ازیبهت ن دیشا ستیالبد خوب ن ،یکن یفکرو م نیسوگند چرا ا-
همه دوستش  نیکه ا یاون هم در حال یکردم هنوز هم در برابرش، غرور داشته باش ی! فکر نم؟یاگه تو زنگ بزن

 !یدار

 .دمیو نگاهم رو باال کش دیلرز یام از بغض م چونه

تونم هم داشته باشم چون که در برابرش  یدر برابر اون ندارم... چون نم یغرور چیه گهیرخساره من... من د-
 .فمیناتوان و ضع یلیخ

 .دمیکردم و لبم رو داخل دهنم کش یحس م دیچک یگونه ام م یچشمم رو یرو که از گوشه  یقطره اشک یِ گرم

 ومد،یگذاشت رفت من دو روز تمام خواب به چشمم ن هوی ی... و... وقتیدینبودش د یتو که حال و روز منو تو-
همه عذاب  نیرخساره، من ا ستیحق من ن نی! ایبود نایا یها شده بودم، تو که شاهد همه  وونهیمثل د

 نیچش شده چرا با من ا ون! استین الشمیخ نیهنوز هم همون طوره، ع ستیاما اصالً براش مهم ن دمیکش
 یربدیبکنه؟ اونم ه یرو سر من خال تشیو عصبان یناراحت دیکردم چرا با کارش یکنه؟ آخه مگه چ یم یجور

 !شناختمیکه من م

 .دستم گرفتم یو ناآرومم تو یرخساره رو با حالت عصب یدست ها و

چشمش دور بشم از من خواست که برم و تنهاش  یاز جلو یا هیکه حاضر نبود ثان یربدیشه ه یباورت م-
 شتریکرد از جونشم ب یکه ادعا م یاون هم منو! کس ؟یفهمیکرد م رونمیب ییجورا هی... ییجورا هیبزارم! 

... اون یلیحالم بده، خ یلیخدونم.... به خدا  یگم، نم یم یکه چ یدرک کن ینتون دیدوستش داره! رخساره شا
 ...خواد خودمو بزنم یقدر حالم بده که دلم م

 .زد یهم مدام گلوم رو چنگ م یتبرم سخت شده بود و اون بغض لعن یزدن حساب حرف

سراغم  یشه که نه زنگ زده نه حت یتفاوت باشه؟! با امروز سه روز م یقدر ب نیتونه ا یم یآ... آخه چه طور-
بر  یلیبا اون هم خ ینگفته و حت یزیگفت چ یول دمیو از سامان هم پرسسؤال نیمثل احمقا ا یرو گرفته، حت

 .نداشته یخورد خوب
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 .دست هاش فشرد یدهنده اش تو نیداشت آرومم کنه و دستم رو با لحن تسک یسع

تا قطع شدن قرصات  یزیچ ست،یتو خوب ن یهمه تِنش برا نیکه ا یدون یکم آروم باش م هیسوگند لطفاً -
 یلی! توهم خیکنینشده که چرا شلوغش م یزیشه. چ یقدر خودتو ناراحت نکن باز حالت بد م نینمونده پس ا

 !آخه؟ ینگران چ یترسو شد

 :دست هام گرفتم و با عجز لب زدم یتو یرو سرم

حساس شدم اما  یلیدونم که خ یرو ندارم... ندارم... م یتفاوت یهمه ب نیکار کنم؟ آخه من تحمل ا یخب چ-
 .گم رخساره یم یچ یکاش بفهم ستیدست خودم ن

 .موهام زد یرو یبغلش گرفت و خواهرانه بوسه ا یسرم رو تو پرمحبت

 یتو عاشق نبودم و عاشق یفهممت قربون اون شکل ماهت برم. درسته به اندازه  یمعلومه م هیچه حرف نیا-
 یرو که پشت سر گذاشت یتلخ و مشقت بار یفهمم چون هنوز هم اون روزا یخوب م یلیرو خ نکردم اما حالت

تونم حالتون  یچه طور م گند،سو ادمهیم رو هنوز  یدیکه به خاطر داشتنش کش ییها ینرفته، تمام سخت ادمی
تونه شما دوتا رو درک کنه  یمن نم یکس به اندازه  چینفهمم؟ سوگند ه نیاون همه عاشق هم بود یو وقتر

. آره منم از دیریاز هم فاصله بگ یجور نیخواد ا یبودم و دلم نم نیدیکه کش ییها یسخت یچون شاهد همه 
خواد تو ناراحت  یدوست داره قطعاً نم یلیخ یلیدونم که خ یکم تعجب کردم و جاخوردم اما م هی ربدیه یرفتارا

 !نتتینداره که نخواد بب یلیوگرنه دل یبش

دست  یدستش رو که دور شونه ام گذاشته بود تو کهیشده بودند و درحال ریصورتم سراز یهام باز هم رو اشک
... من میترسم که باز از هم دور بش یترسم، م یم یلیرخساره من خ»گفتم: یتلخ ی هیبا گر دادم،یفشار م

 «.یدون یخوب م یلیخ نویتونم، تو که ا یبدون اون نم

 .دونم یدلم م زیدونم عز یم-

 یو با فشردن قلبم چشم هام رو برا دیچیدهنم پ یشورش تو یلبم افتاد؛ مزه  یصورتم سرخورد رو یاز رو اشک
 .کردمشتاق تر  دنیجوش

حد بتونم وابسته  نیرو دوست داشته باشم و تا ا یحد بتونم کس نیکردم که تا ا یوقت فکرش رو نم چیه-
 نیشه که اون لحظه حاضرم زمان و زم یخبرم حالم جور یساعت ازش ب مین یبرا یکه وقت یبشم طور یکس

احمقانه انجام بدم، مثل بچه  یامثل احمقا کار ه ای...ای نمشیبب هیثان هیفقط  ه،یثان هیرو بهم بدوزم که فقط 
رو گم کردم رخساره، تمام وجودم اون لحظه پر از  یزیچ هیانگار  ستین یکنم... وقت هی... گررمیها بهونه بگ

تونم لحظه  یفقط منم که نم نیا ای! ن؟یطور نیدوست داشتنا ا یواقعاً همه  یعنیشه تو.  یترس و اضطراب م
 !رمیبگ آروم و قرار یا

 ریاون حال من قرار گرفته بود دلگ ریتحت تأث یو با لحن پربغضش که حساب دیصورتم کش یرو رو دستش
کم  هیباشه!  یجور نیا شهیهم یبرا ستیاون که قراره ن ؟یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیسوگند چرا ا»گفت:

وقت تو رو ول  چیکه اون ه یدون یداره. خودت م ازیو جمع جور کنه اون به زمان نبهش فرصت بده خودش ر
 یرو هم نم یا قهیوگرنه اون هم بدون تو دق ن،یازت فاصله گرفته هم ستیکنه، االنم چون حالش خوب ن ینم
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آخه اونه که  یکن یم تیو اذ یدیهمه عذاب م نیخودتو ا یخود یب یکنه مطمئن باش. بنظرم دار یتونه زندگ
مرده، مردا مثل ما زنا  هیاون  اد،یکم درکش کن بزار با غمش کنار ب هیکشه، فقط  یوقت از تو دست نم چیه
غم و شکسته شدنشون رو  کنیکه بهشون نزد ییآروم شون کنه، دوست ندارن آدما هیکه فقط گر ستندین

 «.. نکن خواهر قشنگم ناراحتم نکن با حال و روزتننیبب

 .هم فشردم یکردم لب رو یپاک مکه با پشت دست اشک هام رو  یو درحال دمیرو کنار کش خودم

داره و  یهم شاد یدونم که زندگ یهم م ونیفهمم و ا یو مکنم؟ به خدا من حالش یدرکش نم یکن یفکر م-
 ستیقرار ن رم،یبگ دهیرو ناد گهیهم د یافته و با درد و ناراحت یم یاتفاق یوقت ستیطور هم غم اما قرار ن نیهم

 .میباش گهیکنار هم د دیبا فتهیهم که ب یهر اتفاق م،یحرف هامون و دوست داشتنمون بزن ریز

 .چشمش رو گرفت یگوشه  اشک

 یخوام و نم یترد بشم نم یجور نیها ا تیموقع نیا یخوام تو یناراحتت کنم. من فقط نم خواستمیببخش نم-
موقع مرگ آقاجون  یتونم درک کنم حت یو نمفهمم واقعاً چرا اون قدر با من سرد رفتار کرد؟! من اصالً اون حالش

 یم یکه من سع یکنه اونم وقت یم یصافان یداره ب یلیبودمش! اون خ دهیحال ند نیا یو تو یجور نیهم ا
 !تمام ازم خواست که برم یو سرد یرحم یکار کرد؟ با ب یاون چ یکردم کنارش باشم و آرومش کنم، ول

چشمم فرود اومد که با لحن  یدومرتبه از گوشه  یزد. قطره اشک یانداخت و پلک آروم نییسرش رو پا متأثر
 .هم فشردم یلب رو یو با درموندگ ینیغمگ

 شه؟ یدرست م یگیتو م یعنی-

 .کرده بود تیهام به اون هم سرا دنیکه آه کش انگار

 .و قطره اشکم رو با سرانگشت گرفت دیدن سمتم، صورتم رو بوسو با خم ش دیکش یآه

موردت کم کن،  یب یها تیحساس نیکم از ا هیشه، تو هم  یدرست م زیزود همه چ یلیکه خ دمیبهت قول م-
 نیالبته ا خت،یبهم ر یجور نیمسئله ا نیقدر زود جا زد و با کوچک تر نیشه ا ینم ییرابطه ها نیهمچ یتو

خود  یجور نیکه ا یو ندارن حق ریاما ا یگ یحق با تو بوده و درست م یمورد تا حدود نیا یرو هم بگم که تو
دوست داره، نکن قربونت برم تو  شتریو همه کس ب زیاون تورو از همه چ یدون یکه م یاون هم وقت ،یکن یآزار
 .یکن یدور یعصب یاز تنش ها دیبهت گفت؟ گفت با یکه خانم دکتر چ ادتهی یباز قرص بخور دینبا

 .کرد دایپ یام پرش نهیو س دمیکش یقیعم نفس

 .بده یلیکه حالم بدون اون خ ینیب یگفتنش آسونه اما م-

 .دندون فشرد ریپلکش، لبش رو ز هیهم قرار دادن  یبه روم زد و با رو یلبخند

 کنم که حالت بهتر بشه هان؟ یم یکار هیخب پس من -

 .دیبگم از جاش بلند شد و دستم رو کش یزیچ نکهیبدون ا و
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هوم؟  میهم کرد دیخر دیشا م،یکم هوا بخور هیو  رونیب میبر گهیو تنت کن که باهم دپاشو، پاشو لباست-
 ه؟ینظرت چ

 :ام جواب دادم ینیآب ب دنیدل دماغ با باال کش یب

 .نه بابا ولش کن حوصله ندارم-

 گهید یایاصالً اگه ن نم،یچه وضعشه! پاشو بب نیبه خدا حال منم گرفته شد، آخه ا گه،یاِ سوگند شروع نکن د-
 .زنم یباهات حرف نم

 ...خب آخه-

 .االی میآخه ماخه ندار-

 .بدون توجه به مخالفت هام سمت کمد لباس هام رفت و

 ارم؟یکدوم مانتو رو برات ب نمیزود باش بگو بب-

- ً  .اوف رخساره لطفا

کمد برداشت  یرو از تو یکرم رنگ یمانتو قهیکمد شد و بعد از چند دق یتوجه مشغول گشتن تو باز هم بدون اما
 .و سمتم گرفت

 .ادیبهت م یلیخ نیا-

 .کرد یمتفکرانه نگاه و

 یم یجور نیچاله کندن! آخه تو چرا ا اهیانگار س ن،یو ببچشماش ریز یبه خودت برس دیکم هم با هیفقط -
 !؟یرس یاما اصالً به خودت نم یدار یخوشگل نیصورت به ا یکن

 .کرد یهاش حال من رو عوض کنه خنده ا یکرد با شوخ یم یکه سع یحال در

 .کنه یپشت سرشم نگاه نم گهید رهیم نتتیبب یجور نیو ا ادیب ربدیباورکن اکه ه-

 «.ادینگران نباش اون هم نم»زدم و آروم گفتم: یکم رنگ لبخند

 .دیهم کش ینگاهم کرد و سگرمه هاش رو تو پرِشکوه

 .مینشده برگرد کیتو حال خودت! زود باش آماده شو که تا هوا تار یزن یکنم باز گند م یخوام شوخ یمن م-

 یشدم. با اصرار ها دنیقدر اصرار کرد که باالخره قبول کردم. ناچاراً مانتو رو ازش گرفتم و مشغول پوش اون
که حاضر  نیام رنگ و لعاب بدم. هم دهیبه صورت رنگ پر یهم بکنم و کم یمیمال شیمجبور شدم آرا ادشیز

 .فتجلوم گر  نیشدم سرتا پام رو بر انداز کرد و انگشتش رو به نشونه تحس

 .میبر گهیخب پس د ،یشد یاوم عال-
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ام کنه،  یضرفتن را رونیب یبرا کردیم یاون سه روز بود و مدام هم سع یهم که شاهد حال و روزم تو مامان
 .تونسته بود از بند اتاقم نجاتم بده نکهیا یهم ازش تشکر برا یرخساره استقبال کرد و کل شنهادیاز پ یحساب

نسبت به قبل خلوت ترشده  یها کم ابونیپاساژ ها و مغازه باز بودند هرچند که خ شتریبود و ب التیتعط آواخر
. رخساره مدام به میکرد یمغازه هارو نگاه م نیتریو شهیو از پشت ش میرفت یرو راه م ادهیپ یبودند. آروم تو

اون  ربدیزد. فکر ه یها حرف م نیتریپشت و یاو لباس ه دیدر مورد مُد جد جانیداد و باه یمغازه ها اشاره م
دادم  بار با تکون کی قهیزد نبود و چند دق یکه م ییقدر ذهنم رو مشغول کرده بود که اصالً حواسم به حرف ها

رو  یزیفکر چ گهید خواستیو م زدیموضوع شده بود و مدام بهم غر م نیکردم که متوجه ا یم دییتأ یسرم الک
 تیوضع ادآوردنیشد و با به  یاز اون حالش دور نم یبردارم اما ذهنم لحظه ا هودهیب الیخ ونکنم و دست از فکر 
عمه برم  یبه خونه  دنشید یبرا خواستیدلم م. شدیهم فشرده م یقلبم دردناک تو شیو اون همه نامهربون

بخواد که برم و اگر  زمقبل ا یدوباره مثل دفعه  دیممکنه نشون بده و شا یدونستم با رفتنم چه واکنش یاما نم
و ترد شدن از کار  یمتیاون همه نامال دنیاورد و با د یبار طاقت نم نیخواست قطعاً قلبم ا یرو ازم م نیباز هم

 !دادیو ضربانش رو که بسته به وجود و محبت خوده اون آدم بود، از دست م ستادیا یم

و بعد از  دیکه نگاه رخساره سمتم چرخ دمیو صدادار کش ظیغل یو قلب ناآرومم، آه شونیپر یاون فکر ها با
 .گره خورده و نگاه سرزنشگرش نگاهم کردم یبا ابرو ها ی هیثان

و حالت عوض بشه اما هنوز  ینکن یخود یکه فکر ب رونیالً اوردمت بچه وضعشه مث نیگَندت بزنن سوگند، ا-
 یمنم دلم م هیجور نیحالت ا یآخه خوبه گفتم که وقت یکن یم یجور نیتو که دختر! تو چرا ا یفکر یهم تو

 .رهیگ

ترس و عابرها که گاهاً باخنده، اس ونیرو و م ادهیکه آروم آروم تو پ یبغلم گرفتم و در حال یهام رو تو دست
خوام دست خودم  یمعذرت م»بغ کرده و پرتأسف گفتم: م،یداشت یشدند، قدم برم یعجله از کنارمون رد م

. خب اگه یتازه من که گفتم حوصله ندارم خودت اصرار کرد ره،ینم رونیکنم فکرش از سرم ب یم یهرکار ستین
 «من برم خونه ها؟ یخوا یشه م یحالت گرفته م

 .کج کرد ینگا هم کرد و لب و دهن یچپ چپ

 .گم یتو دارم م یخره من واسه  وونه،ید شیه-

 «!خونه؟ یبر یخوا یاونوقت م»گفت: وردیکه اَدا درم یدر حال و

 .خوام روز تو رو هم خراب کنم یخب نم-

 .کرد تیبه جلو هدا دیاون حرف دستم رو کش با

 .کنه یحالت رو بهتر م دیخوب، خر یجا هیبرمت  یشه االن م یخراب نم-

 .ندارم یدیاما من خر-

 !؟یکه به من کمک کن یتون ینکن اما م دیپوف از دست تو، باشه خر-

 ً  راه رفتن و یناراحت نشه قبول کردم و بعد از کم نکهیا یو برا ناچارا
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تموم  دشونیکه خر ییها یو قشنگ بود. با ورود ما مشتر کیهم ش یکه حساب میشد یلوکس یعطر فروش ارد
 یعطر ها یهم خلوت تر شد. بو یرفتند که کم رونیب یعطر فروش یشده بود از کنار مون رد شدند و از مغازه 

 یهم هوش از سر آدم م یو حساب خوردندیدماغم م یشده بودند و بشدت تو بیترک گهیباهم د حهیخوش را
 شهیبود و ش یرنگ یمغازه که پر از عطر ها یا شهیو به دکور تمام ش ستادمیا یکنار بیپروندند. دست به ج

کردن به  کیعطر رو با نزد یها شهیکه ش یکردم. رخساره هم در حال یهم داشتند، نگاه م یقشنگ یبلور یها
به من اشاره داد و با لحن  یا قهیحرف زدن بود و بعداز دق رمکرد با فروشنده گ یانتخاب بو م یاش، برا ینیب

بده، چرا اون جا  ینظر هیجا  نیا ایسوگند جان شماهم ب»ور فروشنده بود گفت:مؤدبانه که به خاطر حض
 «؟یستادیا

 .باال انداختم یا شونه

 !؟یچه نظر گهید یرو بخر یشگیهمون عطر هم یخوا یخب مگه نم-

هم  یکیجشن کوچ هیخوام کادو بدم، آخه امشب تولدعدختر عمومه و  یخوام، م یخودم نم ینه بابا واسه -
 .رهیقراره بگ

عطر بود  یها شهیکه مشغول بستنن در ش یبود، در حال یاون حرف رخساره، فرشنده که پسر قد بلند و بور با
 «.رنینظ یجا ب نیا یعطر و اُدکلنا»زد و گفت: ییلبخند دندون نما

 .کرد یبه رخساره اشاره ا و

 یبرا دیتون یم دیخرند، شما هم اگه بخوا یم جا نیعطرشون رو از ا شهیهم که لطف دارند و هم یریخانوم ام-
 .دیانتخاب کن یخودتون عطر

 .زد یدرجواب لبخند رخساره

 .یمراد یممنواز شما آقا-

 :روبه من ادامه داد و

 .بو و برندنجا واقعاً خوش نیا یچون عطرا شونهیحق با ا-

 «.ندارم یدینه ممنون من خر»گفتم: یتکون دادم و با لبخند ظاهر یذوق سر یدل و دماغ و ب یب

 یمراد یبهم رفت و روبه آقا یکرد چشم غره ا یدماغش گرفته بود و بو م ریعطر رو ز شهیکه ش یدر حال رخساره
 «.دیو کادوش کن دیخوبه لطفاً تو جعبه بزار نیهم»گفت:

 واریبه د یکرد. همون جور قیتشو قهیزد و با زبون چربش رخساره رو از اون سل یهم لبخند گشاد یمراد یآقا
زد به خودم اومدم. با  یرخساره که اسمم رو صدام م یکردم که با صدا یداده بودم و داخل مغازه رو نگاه م کهیت

 رونیب یباهم از عطر فروش یمراد یروبه آقا یو بعد از لبخند میبر رونیخواست که از مغازه ب یحرکت سر از م
 .بهم نگاه کرد یغضبب آلود و شاک میگذاشت رونیب یکه پامون رو از عطرفروش نی. هممیاومد

! ستادهیگوشه ا هیاونوقت مثل مجسمه  ،یسرم تورو با خودم بردم که تو انتخاب کمکم کن ریخوابت برده بود؟ خ-
 !یش یوقتا چه قدر اعصاب خورد کن م یکه سوگند تو بعض یوا
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رو درست و  یکار چیحوصله ندارم ه یکه وقت یدون یخودت بهتر م»گفتم: ابروم رو باال دادم و خجول یتا هی
 «.تونم انجام بدم ینم یحساب

 .هم فشار داد یهاش رو با حرص رو دندون

 .رمیبگ دیهم مونده که با گهید یزایچ هیهنوز  هی میکه بر فتیدونم، حاال هم راه ب یبله م-

و رخسار هم  میها گشت ابونیخ یرو با رخساره تو یدوساعت یکی. میشلوغ به راه افتاد یها ابونیخ یباز تو و
 شیگوش فشیک یداد از تو یاش م گهیبه دست د یرو از دست دشیخر یکه پاکت ها یکرد. درحال دیخر یکل

 .اورد رونیرو ب

 .که مامانم تا االن زنگ نزده بهیعج-

 .کرد ینگاه شیگوش یبه صفحه  و

 !زنگ زده انگار یپاسخ! اِ مامان توهم چندبار یچه قد تماس ب نیاوه بب-

 !مامان من؟-

 .باال انداخت یا شونه

 !یبه تو زنگ زده متوجه نشد دیشا-

 .لنتهیسا یرو میافتاد، آخه گوش ادمیآره تازه -

 .قدر زنگ زده، بزار بهش زنگ بزنم نیداره که ا یمهم یمعلوم کار-

و درهمون حال مشغول حرف زدن با تلفن  میبه راه افتادگوشش گذاشت. بازهم  یرو رو یاون حرف گوش با
 .شد

شلوغه  یهم کم ابونیافتاده بود و خ فمیشرمنده ته ک ن،یزنگ زده بود یداشت یجانم کار ،ییالو... ؟ سالم زندا-
 .گهید دمینشن

 .به من کرد یدر ادامه نگاه و

 .دیچشم چند لحظه صبر کن لنته،یسا یرو شیکه گوش نیچه طور مگه؟ مثل ا ممیآره هنوز هم باه-

 .رو به سمتم گرفت یگوش و

 .با تو کار داره هییزندا-

 :رو ازش گرفتم و جواب دادم یگوش

 الو جانم مامان؟-

 .شم خب ینگران م یدیزنم جواب نم یزنگ م یتو؟ چرا هر چ ییسالم سوگند جان کجا-
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 .امیم گهیکمه د هی میخونه ا کینزد ابونیسر خ ارم،یدر ب لنتیرو از سا میخوام فراموش کردم گوش یعذر م -

 دنبالت؟ میایب ییباغ، کجا میریم میخونه آخه ما دار یخواد بر ینه نم-

 !باغ؟-

خواد مادر  یگفت م گهیرو رفته بودن مشهد د یاورده، گفتم که چند روز نارویآره خاله احترامت اومده مامان ا-
 .یایوقت بهش سر نزده. خواست که تو هم ب یلیو خ نهیجونت رو قبل رفتن بب

 .گوشم جا به جا کردم یرو رو یگوش

 .ادیتونه ب یکار داره و نم دیاصالً حوصله ندارم، بگ یعنی امیتونم ب یاما من نم-

 :از مخالفتم گفت معترض

 شمیچند روز پ ی. مهمونگهید ایب زمیمونن عز ینم یلیاِ زشته سوگند جان، چرا دروغ بگم شب قراره برگردن خ-
 .بده مامان جان یومدیکه ن

 :دمیپرس دودل

 باباجون و مامان جونم هستن؟-

 .دنبالت میایکه ب ییرفتند خونه، االن هم بگو کجا گهیراه بودند د ینه خسته -

 ام؟یشه که ن ینم یعنی-

 ؟ییحاال بگو کجا میگرد یگفتم که زود بر م-

 .دمیکش یپوف یکالفگ با

 .میخونه ا کینزد ،یاصل ابونیگفتم که سر خ-

 .نرو ییخب همون جا بمون و جا یلیخ-

 !رو قطع کرد یباشه گوش یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 :دیرو سمتش گرفتم که پرس شیدرهم به رخساره نگاه کردم و گوش یا افهیق با

 گفت مگه؟ یچ یچرا وار رفت هیچ-

 .هم فشردم یحوصله لب رو یو ب یعصب

 !دند، آخه چه موقع اومدن بود حاالاور  ریهم وقت گ نایا-

 ؟یگ یم ارویک-

 !باغ میباهم بر میخوا یم گهیرو ندارم، تازه مامان م . اصالً حوصله شونگهیگم د یم نارویخاله احترام ا-



 

 
1442 

 .به کتفم زد یضربه آروم یلبخند با

کم افکار به هم  هیآرامش مطلق  یتو یتون یشه تازه اون جا م یباغ حالت بهتر م ی. بروونهیخوبه که اتفاقاً د-
 .یو متمرکز کن یرو سرو سامون بد ختتیر

 .. مردد و دودل نگاهش کردممیستادیحرکت ا از

 ؟یکن یفکر م یجور نیتو ا-

 خونه االن؟ یریم نمیآره بنظرم واست خوبه، بب-

 ؟یای یتو نم نمیدنبالم بب ادیجا منتظر بمونم، م نیمامان گفت هم گه،ینه د-

 .اومدم یو آماده بشم وگرنه حتماً م رمیبرم دوش بگ دیبا میدختر عموم دعوت یگفتم که امشب خونه -

 .نشه رتیخب پس تو برو که د یلیآها، خ-

 ی. راستیندار یراحت تره، واال تو که حال و روز درست و حساب المیخ یجور نیدنبالت، ا انیمونم که ب ینه م-
 .باغ بتونم بهت زنگ بزنم یکه رفت لنتیواموندتم درار از سا یگوش

 .کردم دییتکون دادم و تأ یسر

 .اوهوم-

کنار مون ترمز کرد.  یکم یبا فاصله  ینیکه ماش میزد یو باهم حرف م میبود ستادهیا ابونیرخساره کنار خ با
 !خاله احترام یکه سرم رو برگردوندم متوجه رضا شدم، نوه  نیهم

هم جا  یداد رو به من و رخساره سالم کرد. خشکم زده بود و حساب یم نییماشن رو پا ی شهیکه ش یحال در
شدند.  یمشغول احوال پرس گهیبه من کرد و جواب سالمش رو داد و باهم د یجیخورده بودم. رخساره نگاه گ

زد و  یگشاد یکردم که لبخند یمختصر یِ با پته تته کردن سالم و احوال پرس یا قهیمن هم بعد از دق
 «؟یکه منتظر نشد یلیخ»گفت:

 .بهش نگاه کردم متعجب

 !د؟یکن یم یکار یجا چ نیدنبالم شما ا ادیاما مامان گفت خودش م-

 ً هام کار دستم داده بودند.  یباز جیموضوع نبود که رضا هم همراه با خاله احترام اومده و گ نیحواسم به ا اصال
 .سمتمون خم کرد شتریب یسرش رو کم

مامان احترام و خاله گفتن تورو هم با خودم ببرم  گهیکارداشتم د یسر هیخاله آرزو و مامان رفتند باغ چون من -
خب سوارشو  یلی. خامیکه مامان گفت حاال که من هستم، من ب ادیاول خاله خودش خواست ب یعنیاون جا 

 .میکه بر

 «.منتظره گهیبرو د»رخساره نگاه کردم که آروم گفت: به

 :دندون هام زمزمه کردم یو از البه ال تهآهس
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 !کم داشتم نویفقط هم-

 .رو پشت شونه ام قرار داد و به سمت جلو سوقم داد دستش

 .گهیزشته سوگند برو د-

و من ربدیدرصد فکر کن ه هیفقط »و آروم تو گوشش با اضطراب گفتم: دمیصورتش رو بوس دم،یچرخ سمتش
 «!لرزونه یفکرش هم تن و بدنم رو م یحت یعنی د،یدیم نیبا ا

 .کرد یزیر ی خنده

 .ستینگران نباش فعالً که ن یامروز اصالً روز توئه ول-

دوستت  یخوا یم»اورد و گفت: نییکله اش پا یرو از رو نکشیکردم و سوارشدم که رضا ع یرخساره خداحافظ از
 «م؟یرو هم سر راه برسون

تکون  یبه رخساره اشاره داد که سوار شه و رخساره هم در جواب دستکه منتظر جواب من بمونه  نیبدون ا و
براش دستم رو تکون دادم و راه  شهی. از پشت شمیو منتظر اون نباش میدادو با حرکت سرش خواست که بر

 .نداشتم یدستپاچه بودم و اصالً حس خوب ی. حسابمیافتاد

بعداز برگشتن »شد، بود، گفت: یکه کم کم شلوغ م یابونیرو به رو و خ ی رهیکرد و خ یم یکه رانندگ یحال در
 «.دمتیند گهیاز اصفهان د

 یکه تو یبه دستم و حلقه ا یدار یسرش جا به جا کرد و نگاه معن یرو باز رو نکشیبعد از اون حرف ع و
 .انگشتم بود کرد

کسالت  کمیامان احترام م یدون یهمون طور که م ره،یکم د هیگفتن  کیتبر یمبارک باشه، هرچند که واسه -
 .میایعقد ب یداشتند و نشد که واسه 

 یزورک یبود نسبت به اون ماجرا. لبخند نیهم دل چرک ینبود و انگار که کم یمند تیلحن رضا کش،یتبر لحن
 .هم فشردم یزدم و لب رو یو تصنع

 .بله مامان گفتند، ممنون-

 «.ادیکه ب یزد یکجان؟ کاش به اون هم زنگ م ربدیآقا ه یراست»کرد و باز گفت: یبودم که نگاه ساکت

 :با لبخند پهنش ادامه داد و

 .میباش دهید گرویهم د یبار کیالبته فکر کنم  م،یشد یبا آقا داماد هم آشنا م یجور نیا-

 داریکه د مارستانیب یتو»گفت: هیپر کنا یزدم که با حرکت چشم و تکون دادن سرش با لحن یلبخند پراسترس
 «!نباشه یقبل داریمثل د دارید نیا دیاما شا میبا هم نداشت یخوب یلیخ

 .اون حرفش مضطرب به سمتش برگشتم با

 ...نه-
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کار  یلیاون خ زهی... چیعنی»سرخ شده از خجالت گفتم: یکرد که با گونه ها یو جاخورده نگاهم م متعجب
 «.... اوهومادیداشت فکر نکنم بتونه ب

 .نمشیشد پس، چون دوست داشتم بب فیح یلیاِ خ-

 لیشوق و تما کردیزدم. فکر م یبا اون حرف حواسش رو دوباره به رو به رو داد و ساکت شد. لبخند کج و
 !کنم یباور م ربدیه دنید یرو برا شیمسخره و الک

 .یکه نگاهش پر بود از دلخور یهم وقت اون

 نیماش نیزدن و عبور از ب دید یبرا یشمش و سر سر کردنچ یرو نکیباال برده بود و با ع یرو کم کیموز یصدا
و اون حس  نیماش یخفه کننده  یدلشوره داشتم و فضا ی. حسابچرخوندیانگشت هاش م نیها، فرمون رو ب

و استرسم رو دوچندان کرده  بودگرفته بودم مثل خوره به جون مغزم افتاده  ربدیکه در نبود ه یعذاب وجدان
 زیاضطراب انگ یجاده بودم. تحمل فضا ی رهیبغل گرفته بودم و مضطرب خ یبود. کوله ام رو سفت و محکم تو

از اندازه برام سخت بود و دلم  یمغزم، ب یشده بود رو یکه سوهان کیموز یصدا دنیشن یو حت نیداخل ماش
 نیبود بفهمه سوار ماش یبودم؛ فقط کاف ربدیمدام تو فکر ه گهی. از طرف دمیبه باغ برس عیسر یلیخ خواستیم

بود.  زیفکرش هم دلهره انگ یبه پا کنه. حت ییممکن بود چه بلوا دنشیدونست با فهم یرضا شدم و خدا م
منظور مدام  نیآروم کنم، به هم یام رو سرو سامون بدم و کم ختهیداشتم ذهن و فکر مشوش و بهم ر یسع

خواست  یواقعاً از کجا م یکردم. ول یم نیو محال بودن اون اتفاق رو به خودم تلق دادمیم یارخودم رو دلد
 !که اون قرار داشت؟ یسخت طیشرا یبفهمه اون هم تو

با اون فکرها آروم تر شده بودم و با  یخودم رو اون همه نگران کرده بودم. کم یخودیممکن نبود و بنظرم ب نه
کشوند، دستم  یبار نگاهش رو سمتم م کی قهیرو به رضا که چند دق یزورک یو زدن لبخند یفوت کردن نفس

 شیکنار یکه دکمه  نیاوردم. هم رونیب لنت،یخارج کردن از حالت سا یرو برا میرو داخل کوله ام بردم و گوش
دوباره به رضا جواب دادم. به  یدست فشردم شروع به زنگ خوردن کرد. رخساره بود و بعد از نگاه یرو تو

 .دیچیگوشم پ یمضطربش تو یمحض جواب دادن صدا

 ؟ییالو سوگند کجا-

 !دیپرسیچرا م گهیباغ پس د رمیدارم م دونستیسؤالش تعجب کرده بودم آخه اون که م از

 :دمیپرس آروم

 !شدم نیچشمات سوار ماش یجلو شیپ قهیپنج دق نیکجام؟ خوبه هم یچ یعنی-

 .تک تک کلمه و جمله هاش قابل فهم بود یداش، توص یدستپاچگ

 ...بگم ی... اوم... سوگند... اوف خب چه طورزهیبود آخه چ گهید زهیچ هیدونم منظورم  یم-

 :باره گفت کی یکه معترض اسمش رو صدا زدم با مکث نیهم

 ...زنگ زد ربدیه-

 :که از کنترلم خارج شده پرتعجب گفتم ینسبتاً بلند یاون حرفش جاخورده با صدا با
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 ؟یچ-

زدم و با  ییکرد. لبخند دندون نما یرضا شدم که اون هم جاخورده و متعجب نگاهم م یمتوجه  یلحظه ا یبرا
 :گوشم با لحن آهسته و مضطربم لب زدم یرو یچسبوندن گوش

 گفت؟ یچ نمیزنگ زد بگو بب یک-

خب  یجواب نداد یرو گرفتم ول مدام شماره ات یراه افتاد یاز وقت واال یکرد یو چک مر تیخب بهتر بود گوش-
باز نکرده،  یبعدشم که رفته خونه دنبالت و کس ،یبهت زنگ زده اما جواب اونم نداد یکه اونم کل نیمثل ا

 ...که نیرو از من گرفت و ا تبه من زنگ زد و سراغ یچیاز دسترس خارج بوده ه ایسامان هم که گو

 .ام فرو دادم یشونیپ یسرد رو یدهنم رو با نشستن عرق آب

 ؟یچ... چ-

 .. بنظر که اون هم مضطرب بوددیکش یگوش یتو یکرد و نفس بلند یمکث

 .االن هم تو راهه باغه نکهیکه... ا نیو ا-

 .جا خورده بودم یاندازه گشاد شده بود و حساب یهام ب چشم

 .رو تکون دادم لرزونم یناباور لب ها یمِن مِن و لحن با

 !؟یتو راهه؟ نکنه تو بهش گفت یچ یعنی..ینکن رخساره...  یش...شو... شوخ-

 ختهیهم آشفته و بهم ر یلیخ چارهیباهات حرف بزنه، ب یدرمورد موضوع مهم دیاصرار کرد گفت با یلیبه خدا خ-
کنه  ییخواد ازت دلجو یباغ، فکر کنم م یو بهش گفتم، گفتم رفت رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهیبود و د

 .نگران نشو پس یرفت یرو هم بگم که نگفتم با ک نیا

بلند  کیموز یهم فشار دادم. هرچند که صدا یپرش گرفته بود و با حرص دندون هام رو رو تیاز عصبان پلکم
 .ه بودداد شیداشتم آروم حرف بزنم و رضا هم که حواسش رو به رانندگ یبود اما همچنان سع

 ؟یچ گهید ،یبهش گفت یچ گهید-

 :بفهمم گفت تونستمیاش رو کامالً م یمونیپرتأسف که پش یداشت خودش رو تبرئه کنه و با لحن یسع

 .دیمنم گفتم با خاله احترامت رفت دیفهم یخب باالخره که م گه،ید نیه... هم-

 :دمیدست، پرس یمانتوم تو یبهم قالب شده بود و با مچاله کردن لبه  یو ترس بدجور استرس

 گفت؟ یچ یبهش گفت نویا یخب وقت-

 ها؟ یازم عصبان یلیسوگند فکر کنم خ-

 .هم قرار دادم یکنترل خشمم پلک رو یبرا

 گفت؟ یبگو چ ینکرد میعصب نیاز ا شتریپس تا ب-
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پشت سرتون  یدونم. باورکن همون موقع که رفت یخب گفت... گفت پسر خاله ات هم همراهتونه که گفتم نم-
 گهید ،یبوده متوجه نشد لنتیسا یرو تی. منم گفتم گوشیدیو نمزنگ زد، گفت چرا جواب تلفناش ر عیسر

 .هم کالفه یبود و حساب بیرفتارش عج یلی. خنتتیباغ که بب ادیاونم گفت م

و مضطرب که  یعصب یو حالت زدیم یشتریکه داشتم دامن ب یو دل شوره ا یرخساره به دلواپس یجمله  هر
حفظ ظاهر لبخند  یدر کنترل داشتم و برا یسع ،یتنگ شده اش از کنجکاو یرضا و در مقابل چشم ها یجلو

کرد  یم میوارس ؤالشو پر س بیعج یلب هام نشونده بودم. همچنان با نگاه ها یرو رو یمضحک و مسخره ا
 یباره سرم به درد اومده و درحال کیم. جلوه بد یعیرو آروم و طب زیداشتم همه چ یو همون طور که گفتم سع

دندون هام  یرنگ گرفته از اضطراب و دلشوره از ال به ال یدادم آروم و همچنان باحال یرو ماساژ م میشونیکه پ
 :گفتم

 !کار کنم؟ یاوف رخساره حاال من چ-

 :گفت نانیپر اطم یداشت آرومم کنه و با لحن یسع

 .باغ دیو برسونن رزود تر از اون خودتو دیکن ینگران نباش فقط سع-

 .کردم شهیدهنم بردم و رو به ش یبه رضا کردم و دستم رو جلو ینگاه

 !که داره یطیشرا نیا یکنه اونم تو یبه پا م امتیق نهیبب نشیماش یکه اگه من تو یدون یخودت م-

که  نیو ا دمیفقط چون اصرارش رو دباورکن  اد،یب شیپ یبحث و ناراحت نتونیخوام باز هم ب یسوگند منم نم-
 .بهش گفتم یقرار بود یب یلیتوهم خ

 .فوت کردم و راه نفسم رو باز کردم یرو با پشت دست گرفتم، نفس صدا دار میشونیپ یسرده رو عرق

 .حرف بزنم یلیتونم خ یقطع کنم چون نم دیب... باشه فعالً با-

 .بهم زنگ بزن یدیباشه پس رس-

سر به عقب  قراریدستپاچه و ب یگفتم و تماس رو قطع کردم. با قطع کردن تلفن بالفاصله سرم با حالت یا باشه
 میشاخ به شاخ بش تیاون وضع یتو ربدیوقت با ه هیکه  نیزدم. از ا دیچرخوندم و جاده رو از پشت سر د

. رضا که تا اون دمییپا یو مر اطراف یفرع ینگرانم مدام پشت سر و راه ها یو با چشم ها دمیترس یواقعاً م
و کم کردنش،  نیبا دست بردن سمت پخش ماش دید یدستاچه و نگران م یلحظه ساکت بود و من رو حساب

 .هم، بهم دوخت یابروهاش تو دنیپرسش گرانه نگاهش رو با تن

 سوگند؟ یشده؟ خوب یزیچ-

 «خواهش بکنم؟ هیشه  یکم سر درد دارم م هیفقط  یعنین... نه »کم هول شده بودم و با مِن مِن گفتم: هی

 .نگاهم کرد منتظر

 .کم تندتر برو هیشه  یاگه م-

 چرا؟-
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. ح... حالم بد زمیر یشه و کالً بهم م یم دتریشد نمیش یم نیماش یسردرد دارم و تو یخب چون... چون وقت-
 .شهیم

 .رو برخالف حرفم کمتر کرد و نگران بهم نگاه نیسرعت ماش شیخبر یو ب یفکر یب با

 ؟یکم هوا بخور هیبزنم بغل که  یخوا یم یرنگم به رو ندار-

 .مانند و پر از استرسم لب باز کردم غیج یبا صدا زیو هول انگ دهیترس

- ً  ...نه اصال

 :دیپرس یتعجب کرده بود و با سردر گم بمیعج یاز رفتار ها یحساب

 خب نگه دارم؟ یستیکه شد مربوطه آره؟ اگه که خوب ن ینشده؟ نکنه به تلفن یزیچ یتو مطمئن نمیبب-

و دست  دمیرو داخل دهنم کش نمیریلب ز ینامحسوس یبودم و با شرمندگ دهیاز رفتارم خجالت کش یحساب
 .هم گره زدم یهام رو تو

 ینشده تلفن هم که دوستم بود مشکل یزیبد جور کالفه ام کرده... نه خب چ یسردرد لعنت نیخوام ا یعذر م-
 .شه یخوب م یلیخ دیکن شتریرو ب نیکم سرعت ماش هیفقط اگه  ستین

 .تکون داد دییتأ یبه نشونه  یسر

 ...ش یبهتر م یجور نیبده و چشمات رو ببند ا هیتک یبه صندل میتا برس یخوا یباشه، توهم م-

شونه  دهیترس زش،یت یصدا دنیچیگ خوردن کرد و با پباز شروع به زن میحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز
راه  میشونیصورت و پ یقطرات سرد عرق رو یگوش یهم جمع شد. همزمان با نگاه کردن به صفحه  یهام تو
 .گرفتند

به رضا کردم که حواسش  یفرو دادم و نگاه یآب دهنم رو به سخت یگوش یصفحه  یرو دیریاسم ه دنید با
 یصداش پر م دنیشن یکه دلم واسه  نیو با ا لرزهیدست هام م یکردم تلفن تو یکامالً به من بود. حس م

حضورش بشه و  ی وجهرضا، مت یصدا دنیاون جواب بدم چون ممکن بود با شن یتونستم جلو یاما نم دیکش
کوله ام چپوندمش که همون لحظه  بیج یتو عیرس یلیکه جواب بدم با رنگ به رنگ شدن صورتم خ نیبدون ا

 :دیباز پرس یرضا با کنجکاو

 ؟ید یشده؟ چرا جواب نم یزیچ-

 .به روش زدم یپر اضطراب لبخند

ترشده رفتم  دیتونم باهاش حرف بزنم چون واقعاً سردردم شد ینه گفتم که. ه...همون دوستمه آخه. االن نم-
 .زنم یباغ خودم بهش زنگ م

 .یکنم هرجور راحت یخواستم فضول یآها، نم-

 .هیچه حرف نینه بابا ا-
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 ها؟ میگرد یبرم یاگه بخوا یکه بهت بدم ول ستیمسکن همراهم ن-

 .تکون دادم نیگشاد شده سر به طرف ییبا چشم ها هول

 .ممنون گهید میرس یاالن م ستینه... نه الزم ن-

ترشده.  یطوالن ریمس شهیکردم نسبت به هم یساس مبه جاده داد که احباال پروند و باز نگاهش رو یا شونه
 .کردم یبار عقب رو نگاه م کی قهیکارکنم و چند دق یدونستم چ یو استرس نم یاز نگران

که بعد  دمییجو یدندون م ریلبم رو ز یگوشه  یو خسته کننده شده بود و با استرس کشنده ا یطوالن ریمس
 نیچندتا ماش نیبود و ب ربدیه نیماش هیهم شب یافتاد که حساب ینیبغل، چشمم به ماش نهیاز آ یا قهیاز دق

بودم و محض  دهیترس یحال حساب نیا اب یاومد که اون باشه ول یافتاده بود اما بنظر نم ریجاده، گ یتو گهید
حرکتم شده بود  نیا یفرو کردم. رضا که متوجه  یصندل یفاصله گرفتم و خودم رو تو نیماش یاز پنجره  اطیاحت

 :دیپرس ،یپر تعحب تر از قبل با نگاه

 !تو؟ یخوب-

 .زدم یاز شدت اون همه فشار عصب یرمق یب پلک

 .تر عیکم سر هینه... لطفاً -

 !قدر حالت بده؟ نیا یعنی-

 .خب... آ... آره-

حالم بد  نجایا خوامیتر. نم عیکم سر هیتورو خدا »گفتم: جشیرو به نگاه گ یو پرخواهش زیبا لحن التماس آم و
 «.کم هم حالت تهوع دارم هیبشه چون... چون 

 یحاتیتر شد و باالخره با اوردن بهانه و توج چیبرگشت و رفتن به درموندگاه پاپ یگفتن اون حرف، از قبل هم برا با
شده بود.  شتریب گهید یها نیکرد. فاصله مون از ماش شتریکردم که سرعتش رو طبق خواسته ام ب شیراض

راه به خاطر  نیگم شده بود. ب گهید ین هایماش نیب ییجورا هینبود و  نیاز اون ماش یزدم خبر یدیعقب رو د
باال اومده بود و عاله بر  یرو توقف کرد. دل و روده ام حساب زیهول انگ یا قهیکه داشتم چند دق یحالت تهوع

کردن  زیکه بهم داده بود، صورتم رو شستم و بعد از تم یآب یشده بودم. با بطر ریسردرد با درد معده هم درگ
 .نشستم نیماشلباس هام باز داخل 

 یکنجکاو و پر معنا یشده بودم و با نگاه ها یعاص یحساب لمیزنگ موبا یو از صدا زدیهمچنان زنگ م ربدیه
 .قرارش بدم لنتیحالت سا یرضا مجبورم شدم که باز رو

و  دمیکش یاز سر آسودگ ی. نفسمیدیباغ رس یجلو ،یبعد از اون همه اضطراب کشنده و دل نگرون باالخره
نرفته  شتریب یشدم. چند قدم ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش فمیک ،یحرف و تشکر چیو بدون ه یبدون معطل

. هم از دستش دمستایا محرکت سر جا یهم فشردم و ب یزد؛ پرحرص لب رو بیبودم که رضا با صداش بهم نه
داخل اومدن هم بهش تعارف  یبرا یحت دمیکش یکه داشتم ازش خجالت م یکه از رفتار نیبودم و هم یعصب

 !نکرده بودم
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 .باغ اشاره دادم نیو با دست به درآهن دمیدندون کش ریو با خجالت لبم رو ز دمیسمتش چرخ به

 .داخل دیی... شما هم بفرمازهیچ ست،یکم حالم خوب ن هیمن  دیببخش-

 .اورد نیماش ی شهیش کیرو از چشمش برداشت و سرش رو با خم کردن نزد نکشیع

 .درمونگاه میو حالت بده بگو که بر یبهتر نشد یمن فقط خواستم بگم هر زمان حس کرد هیچه حرف نینه بابا ا-

 .بشه یازیفکر نکنم ن یممنون حتماً ول-

 .کم داغ کرده هیفکر کنم  امیبندازم بعد م نیبه موتور ماش ینگاه هیخب برو منم  یلیخ-

به  دنیرو تا رس یرشنیداخل باغ رفتم. مس عیسر یلیتکون دادم و با تند کردن قدم هام خ یاون حرف سر با
کم کردم. پله ها رو تند تند باال رفتم و به  یط اد،یکم جونم از استرس ز یساختمون، با تلوتلو خوردن و پاها

 .قدم برداشتم ییرایپذ ی گهیبه سر د رس کیانداختم و با استرس از  زیم یرو رو فمیمحض ورود به خونه، ک

 ً  چیدونستم ه یکه م یتونستم بدم وقت یم یباهاش رو درو بشم و چه جواب یدونستم چه طور ینم واقعا
 !رهیبپذ ستیرو ممکن ن یحیتوض

مون خراب  ونهیخواست باز به خاطر موضوع رضا م یطاقت بودم اما دلم نم یب یحساب دنشید یکه برا نیا با
 !شد یهم با رضا رو در رو م دیشا ای دیفهم یمن، موضوع رو م یاون دستپاچگ دنیبشه و حتماً با د

 !یاون نشستم چ نیماش یگفت تو یو م دیپر یاز دهنش م یزیچ اگه

 یدستم رو برداشتم و چشم ها عیباز شدن در سر یسرم گذاشتم که با صدا یدست هام رو رو جیو گ کالفه
 .ام رو سمت در چرخوندم. مامان بود دهیترس

 «.رهیگ یخاله احترام سراغت رو م نییپا یایسالم پس چرا نم»کردم که گفت: یسالم مضطرب

 :رفتارم مشهود بود و با لکنت جواب دادم یتو یجیگ

 .امی.... آره مامیم گهیکم د هی... هی... زهیها... چ-

 .نگاهم کرد نانهیزبیدستش گرفت و ر یدستم رو تو تمیوضع دنیسنج یاون حال مضطربم، برا دنید با

 یمامان جان؟ رضا هم گفت حالت بهم خورده چرا نکنه مسموم شد یکرده خوب خیقدر دست هات  نیچرا ا-
 د؟یخورد یزیبا رخساره چ رونیب

 .سرم بردم یو کالفه ام رو جیرو با حالت گ دستم

 .نییپا امی... بعدش مرمیگ یآره دوش م رمیدوش بگ هی رمیمن... من منه... -

 .و جاخورده نگاهم کرد سردرگم

 !چه وقته دوش گرفتنه آخه؟ نیا-

 .اشاره دادم یلباس هام و بو به
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... ش... شما زهیخواد حمام کنم. چ یدارم دلم م یبد یکم حالت تهوع داشتم و باال اوردم حس هیخب آخه -
 .رهیمد و سراغم رو گرفت ب... بگو رفته دوش بگاو یهم هرک

 اد؟یقراره ب یک ؟یمنظورت چ-

 .کالً گفتم منظورم خاله احترام و مادرجونه-

 کیچون قبل تار ایباشه پس زود ب»که هنوز هم از رفتار من متعجب بود گفت: یباال انداخت و در حال یا شونه
 «.شدن هوا قراره برگردن

 !نبود یکردم اما خبر یباغ رو نگاه رونیرفتن مامان سمت پنجره رفتم و ب با

 !هم رخساره اشتباه متوجه شده بود و اصالً قصد اومدن به باغ رو نداشته دیشا

 ونیزیتلو یکه جلو یمبل چرم یکرده بودند، رو دایسرم چرخش پ یکه تو یو آشفته کننده ا یواه یفکر ها با
 دهیکش یکه با صدا دمیکوب یم نیزم یو با استرس پام رو رو زدیم چرم مبل رو چنگ مبود، نشستم. انگشت ها
از جام بلند شدم  عی. سردیپر سرمباز، برق از  مهین یاز پنجره  ن،یزم یرو نیماش کیشدن گوش خراش الست

 یو نگاه بررس نیماش یو سمت پنجره رفتم. وحشت زده عقب گرد کردم خودش بود که با قفل کردن درها
به پا شده بود و قبل از باال اومدن و رو درو شدن  ییدلم بلوا یاومد. تو یرضا، داخل م نیماش یکننده اش رو

ً درو از پشت قفل کردم. م با اون حال و روز و اون همه  دونستمیباهاش سمت حمام رفتم و با ورودم فورا
گرفتم و به اون  یاً مورد سرزنش و شماتت هاش قرار ماز خودم بکنم و مطمئن یاسترس عمراً بتونم دفاع خوب

 .زدمیشده دامن م جادیا یفاصله 

 هی یجی. واقعاً هم قصدم حمام کردن نبود و باگستادمیا ینشم کنار سیکه خ نیا یآب گرم رو زدم و برا دوش
ناخنم رو  یگوشه  پرونده بودم. مضطرب رونینرفتن، از دهنم ب نییپا یمامان برا یدر مقابل اصرار ها یزیچ
بگذره و اتفاق  ریکردم فقط به خ یم دعالب  ری. مدام ززدندیدلم رخت چنگ م یانگار تو یکندم و از نگران یم

 .فتهین یبد

رفته و حتماً تا االن هم با رضا رودرو  نییاومد و معلوم بود که اول پا ینم ییرو منتظر موندم اما صدا یقیدقا
آسوده خاطر بودم.  یبود کم دهیاون ند نیماش یمن رو تو نکهیبود و از ا یشکرش باق یشده بودند البته که جا

 کیو سمت در رفتم. گوشم رو نزد برداشتمقدم  دیو سف سیخ یها یکاش یرو نیپاورچ نیو پاورچ یبه نرم
 !شد ینم دهیشن ییبردم همچنان صدا

حمام از بخار پر شده  کینسبتاً کوچ یزدم. فضا هیسرد حمام تک یها کیو سرم رو به سرام ستادمیا وارید کنار
و نگران  شونیهم فشردم. غرق افکار پر یپلک هام رو رو یا قهیچند دق یهم عرق کرده بودم. برا یبود و حساب

به در  یفاصله گرفتم. باز هم ضربه ا ی. از در کمدیمحکم به در، برق از سرم پر یکننده ام بودم که با ضربه ا
 .گوشم اکو شد یسرماخورده شده بود، تو یآدم ها هیکه شب ربدیه یدورگه  یداشد و ص دهیکوب

 سوگند با توام...؟ ؟ییسوگند اونجا-

 :دیپر از خشم غر ییو با صدا دیبار محکم تر به در کوب نیعقب رفتم که ا یقدم چند
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 ...درو... بازکن سوگند نیباز کن ا-

. دهیرو فهم زیو معلوم بود که همه چ دمیشن یاش رو به ضوح از پشت در م یتند و عصب ینفس ها یصدا
محکم و کوبنده  یشد بهم تشر یکه از دهنش خارج م یصداش از شدچ خشم لرزش گرفته بود و با هر کلمه ا

ون به ا یشدن رهیبا چ یقه ایتندم به شمارش افتاده بود، باال خره بعد از دق یبودم و نفس ها دهیزد. ترس یم
 :خفه جواب دادم ییترس و استرس، به خودم جرئت دادم و با صدا

 ...رمیگ یم...من دارم دوش م-

 :دیبا خشم بود باز غر ختهیبلندش که آم یکه حرفم رو تموم کنم با تن صدا نکهیقبل از ا اما

 .رو تا نشکوندمش یدر لعنت نیکنم باز کن ا یتکرار نم گهید-

 شده؟ ی! اصالً چیفهم یم ستی... لباس تنم نل ؟یگ یم یم... معلوم هست چ-

 نیا»داشت خشمش رو کنترل کنه بخش بخش و شمرده گفت: یکه سع یاز قبل در حال یآروم تر یلحن با
 «نه؟ ای یکن یدرو باز م

 .هم فشردم یلرزونم رو رو یهم گره کردم و لب ها یو دلهره دست هام رو تو تیعصبان از

 ...گفتم که دارم یستیتو چرا متوجه ن-

و در باز شد و قامت  دیمحکم چفت در باال پر یلحظه با ضربه ا کی یباره و تو کیقبل از تمام شدن حرفم  و
کردم. همون طور  یبهش نگاه م دهیترس ییشد. خشکم زده بود و با چشم ها داریچهارچوب در پد یبلندش تو

سست شده بود و بخار گرم هوا  پاهامشده بود.  رهیهم خبود، با خشم و انزجار ب ستادهیچهار چوب در ا یکه تو
کردم هرآن ممکنه از حال برم. قدرت حرف زدن نداشتم و فقط با چشم  یحس م کهیحالم رو بدتر کرده بود طور

 یخمار و پر از ناراحت یدادن بده. چشم ها حیخواستم که بهم فرصت توض یپر از التماس و خواهشم ازش م یها
کم با لب و دهنش  هی دیخند یم تیعصبان یکه از رو یو در حال گذاشتهم  یرو یلحظه ا یو خشمش رو برا

 .نم دارم اشاره داد یبه لباس ها یکرد با زهرخند یباز

 .... م... ممنون... واقعاً ممنوننمیرو بب نیخواستم هم یفقط م-

 یا هیازم گرفت و بعد از ثان دستش به در با تاًسف نگاهش رو دنیلبش فشرد و با کوب یهاش رو رو دندون
 !و رفت دیراهش رو کش

زانو هام نشستم. من  یرو یبرام سخت شده بود. با عجز و ناتوان دنیسوخت و نفس کش یاز اشک م صورتم
 !کار کرده بودم یچ

 !کنم کهیت کهیغرورش رو ت یاون جور یزننده ا یدروغ نیتونسته بودم با همچ یطور چه

 وارید یرو یبخار گرفته  یقد نهیدستم اومد برداشتم سمت آ یرو که جلو یزیچ نیو اول دمیکش ینیخشم ه از
باپشت  ی. از شدت خشم و ناراحتختیبه اشک نشسته ام فرو ر یچشم ها یآن جلو کیپرتاب کردم و در 

 رهیسرخ و پر اشکم خ یضربه زدم و خودم رو مورد شماتت قرار دادم. چشم ها میشونیپ یرو یدست چند بار
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و  ربدیه یاش غرور له شده  کهیهر ت ی. تودیبا درد فرو چک یشد و قطره اشک نیزم یرو ،ی نهیآ یها کهیت ی
 ...ذاشتم یم دیبره، نبا یدادم که اون جور یاجازه م دیاما نبا دمیدیخودم رو م یقلب مچاله شده 

شده  سیخ یشلوارم حساب یزدم و از جام بلند شدم. پاچه ها کهیآب گرفته ت یها یکاش یکف دستم رو رو دو
برام سخت شده بود. دستپاچه و هول آب پاچه هام رو با دست  یشدنشون راه رفتن کم نیبودند و با سنگ

 دهیجنب ریبود و انگار که د فتهرو نگاه کردم اما ر  رونیاومدم. سمت پنجره رفتم و ب رونیچلوندم و از حمام ب
 ...بودم

 .جلوم ظاهر شد یمگیو سمت در رفتم که مامان همون لحظه با سراس دمیکش تیرو با عصبان دهپر 

 :زده لب باز کرد رتیپام رو نگاه کرد و ح سرتا

 ؟یچه وضع نی... ایشده... ا یسوگند چ-

 .تندم لب زدم یکه سؤالش رو جواب بدم، با نفس زدن ها نیا بدون

 ...بده وچتیمامان لطفاً سوئ-

 .بهم چشم دوخت ینگران با

در  یبود نکنه دعواتون شده ها؟ اومد جل  یقدر عصب نیچش بود چرا ا ربدیه نمیشده؟ بب یچ یگ یچرا نم-
 !رفت رونینداد و با عجله از باغ ب یصداش کردم جواب یاالنم که هرچ ییو گرفت گفتم باالسراغت

 .هم قرار دادم و دست لرزونم رو سمتش دراز کردم یرو پلک

 ...برم دیرو بده با چییتورو خدا... سو چیم... مامان سوئ-

 .دست گرفت یهام رو که باز دچار لرزش شده بودند تو دست

 ؟یبر یخوا یسوگند آروم باش مامان جان چته تو کجا آخه م-

 وچیمامان، لطفاً سؤال نکن، فقط سوئ ستیاالن... االن وقتش ن»زدم گفتم: یحرف م یکه به سخت یحال در
 « ...کنم یبدم خواهش م حیرو براش تو... تو... توض یزیچ هی دیبده من با

 :دیهم تن ینگاهم کرد و ابروهاش رو تو یبود. با درموندگ ختهیهم بهم ر یاون حالم شوکه شده بود و حساب از

 دم؟ یاجازه م ی! فکر کرد؟ینیبش نیپشت ماش یخوا یم یجور نیا-

 :بهش نگاه کردم و با عجز لب زدم یزیآم التماس

و بهش خودم دیکه بره با نیدم... قبل از ا یآروم برونم، قول م دمیتو رو خدا مامان خواهش کردم! قول م-
 .برسونم

قول بده که آروم »کرد و گفت: نییگرفتن سر باال پا میتصم یبرا یا قهیداد و بعد از دق رونینفسش رو ب کالفه
 «خب؟ یبرون
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دستم گذاشت و باز بهم تذکر  یاورد و تو رونیمانتوش ب بیرو از ج چشیسوئ دیکردم با ترد دییتأکه  نیهم
 .داد

 هان؟ امیزود هم برگرد خب. اصالً بزار باهات ب ،یسوگند مواظب باش قول داد-

 .فوت کردم یبه خودم مسلط شدم و نفس یآسوده کردن خاطرش کم یبرا

 .خاله احترام شیشما برو پ ستین یازینه ن-

 ...اما-

رفتم.  نییدستش، باالفاصله پا یاز تو چیحرفش گوش کنم با چنگ زدن سوئ یبخوام به ادامه  نکهیبدون ا و
بخورم. مامان همچنان صدام  نیبود از پله ها سقوط کنم و زم کیآن نزد هیاون قدر هول و دستپاچه بودم که 

 .کرد یم

لرزونم در رو  یبا دست ها دنیمامان رسوندم. به محض رس نیرو به ماشاومدم و خودم  رونیعجله از باغ ب با
چرخوندم و با دنده عقب گرفتن و نگاه  نیماش یرو تو چیپشت فرمون نشستم. سوئ یصندل یباز کردم و رو

 .داختمجاده ان یرو تو نیزدن پشت سر، ماش دیو د نهیهول و دستپاچه ام از آ یها

 دمیکه د ییاشک ها ختنیدر فرو ر یتند سع یکه با پلک زدن ها ییا چشم هازده بودم و ب هیفرمون خم یرو
گشتم. آب دهنم خشک  یم ربدیه نیجستوجوگرانه به دنبال ماش یجاده با نگاه ها یرو تار کرده بود داشت، تو
 یتو دنش،یو با باال کش برداشتمبود  نیماش یرو که جلو یآب یسوزوند؛ بطر یم یشده بود و گلوم رو حساب

خواستم که کنار برند و راه بدند. با  یم گهید یها نیکردم. با پشت هم فشار دادن بوق، از ماش یدهنم خال
 نیو چند دمیاندازه، خودم هم ترس یاز اون شتاب ب یلحظه ا یکه برا یطور روندم؛یجاده م یسرعت تمام تو

 .بشمبود از جاده منحرف  کیمجازم، نزد ریغ یبار هم به خاطر سبقت ها

 یکردم و حت ی. مدام خودم رو سرزنش مدمیفرمون کوب یرو ینبود و با خشم ضربه ا ربدیه نیاز ماش یخبر اما
ماجرا رو  یخودم بهش گفته بودم و اون جور دنشی. کاش قبل از فهمدادمیقرار م نیرضا رو هم مورد لعن و نفر

اون  تشیبود که ذهن نیا حداقلششه اما  یم یاز دستم عصبان یدونستم با گفتنش حساب ی. مدیفهم ینم
 .شد یدرمورد خراب نم یجور

 یخونه  یجلو یو ک یچه طور ،یو کالفه بودم که اصالً متوجه نشدم با اون سرعت و دستپاچگ یقدر عصب اون
 !دمیعمه رس

سمت در رفتم برداشتم و با  یتند یشدم. قدم ها ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیو خ دمیکش رونیرو ب چیسوئ
عمه که  یبعد هم صدا یزنگ گذاشتم و پشت هم با فشردنش زنگ زدم. لحظه ا یانگشتم رو رو دن،یرس

 :دیپرس

 د؟ییبله بفرما-

 .ستادمیا فونیپاک کردن رد اشک، مقابل آ یبه صورتم برا یدست دنیکش با

 .دیمنم عمه جون باز کن-
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 .زمیداخل عز ایسوگند جان ب ییتو-

 !بود ومدهیو انگار که خونه هم ن دمید یرو نم ربدیه نیبعد در باز شد و داخل رفتم. ماش یا لحظه

کم سر و وضعم رو مرتب کردم  هیکه  نیبشه و بعد از ا یزیچ یخواستم عمه متوجه  یبرگشت نداشتم و نم راه
رفت، رو باال رفتم. در سالن رو نرم  یم یاصل یرو که سمت ورود یکردم چندتا پله ا دایپ یخودم تسلط یو رو

به خاطر ورزش عرق  ایرو که گو تشرنگ صور  یصورت یکه با حوله ا یدادم و داخل شدم. عمه در حال یفشار
تو چند روزه  ییکجا ؟یدلم خوب زیسالم عز»گشاده گفت: ییکرد سمتم اومد و با لبخند و رو یکرده بود، پاک م

 «!ست؟یازت ن یخبر

 .به روش زدم یساختگ یبخندکردم و ل بغلش

 د؟یخوب دی. شما چه طوردنتونید امیبودم نتونستم ب ریدرگ کمی دیببخش-

 .تکون داد یسر

 .منم خوبم یه-

 یآب پرتقالش رو از رو ینصفه  وانیمبل نشستم که ل ی. رومیبا اشاره دست خواست که سمت سالن بر و
 «.منم تنها بودم زم،یعز یاومد یخوب کرد»برداشت و گفت: زیم

 .سالن اشاره کرد یگوشه  لیبه تردم و

گفتم کاش تو  یبا خودم م یهم حوصله ام سر رفته بود ه یلیکردم راستش خ یکم ورزش م هیاالنم داشتم -
 .بود رونیب یبه زهره هم زنگ زدم ول ی. حتادیتون ب یکیرخساره  ای

حواس پروندم. انگار واقعاً خونه نبود، البته که کامالً مشخص  یرو ب ییجواب ها یجیحرف زد و من هم با گ یکم
از همون شربت پرتقال  یوانیبود. به آشپزخونه رفت و با ل اطیح یدر و نه تو ینه جلو نشیبود چون ماش

 « ...بزار ارمیرفت ب ادمی رو کیاِ ک»رو گرفتم که گفت: وانیل ادش،یبرگشت. با اصرار و تعارف ز

 .قرار دادم و حرفش رو قطع کردم زیم یرو رو وانیل

 ربدیکه با ه نیو هم ا نمیشما رو بب امی. خب گفتم بستین یازین دینیخورم عمه جون ممنون، بش ینم یزیچ-
 اصالً؟ ومدهین ستیخونه ن نمیداشتم، بب یکار هی

 .مبل روبه رو نشست و متعحب نگاهم کرد یاون حرفم رو با

 !تو شیمن فکر کردم اومده پ ن؟یباهم نبود یعنی-

 .زدم یلبخند مضطرب

بوده  لنتیسا یزنگ زده بود اما چون رو میکه به گوش نیمثل ا گهید میبود رونیخب نه آخه با رخساره ب-
 .دمینشن

 .یایکه م یداد یخب بهش خبر م-
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 .جواب نداد فکر کنم متوجه نشده یزنگ زدم ول-

 .سرم رو سمتش خم کردمخودش رفت که  یساکت شد تو یلحظه ا یبرا

 د؟یشد عمه جون خوب یچ-

برگشته  یدونم چشه از وقت ینم»مبل گفت: یدسته  یآرنجش رو هیپا و تک یو با انداختن پاش رو دیکش یآه
در حال  یبا مهد نمیب یموقع ها هم م یشده. بعض بیکم هم رفتارش عج هیشده، رفته تو خودش  یجور هی

 «!کنن یشن و بحث رو عوض م یساکت م ننیبب یو متا من یپچ پچن ول

 :و مغموم لب زد دیتر از قبل باز آه کش متأثر

 ؟یدون یم یزیتو چ نمیبب شونه،یکالفه و پر یلیروز ها خ نیا ربدیه-

فوت  یماجرا ربد،یعمه از حال و روز ه یبودم بالجبار با شدت گرفتن نگران دهیشن یطور که از عمو مهد اون
موضوع غصه خورده  نیا یبرا تش،یکرده بود و البته که چه قدر هم با اون وضع فیعمه تعر یدوستش رو برا

 :جواب دادم یکردم با دستپاچگ یم یکه با انگشت هام باز یبود. در حال

هنوز هم براش سخته به هرحال دوستش رو از دست داده قطعاً هنوز هم تحت  دیدون یخب همون طور که م-
 .اتفاقه نیا ریتأث

 .هم فشرد یرو یبل

 یگ یآره درست م-

 .زمیر یبهم م نمشیب یحوصله م یدمق و ب یجور نیا یکار کنم وقت یچ یول

که به کس  یبزرگ به پا شده بود و حال و روزم، حال روز آدم یدلم آشوب یتو ادیز یکه خودم از نگران هرچند
خاطر دادم.  نانیبهش اطم یکم انهیدلجو یکه عمه داشت با لحن یتیبده، نبود اما به خاطر وضع یدلدار یا گهید

 .دیهمچنان نگران و مشوش بود. نگاه متالطم و نگرانش رو باال کش

 .یکنارش باش شتریکن ب یحالش خوبه، سوگند جان سع یلیبا توئه خ یخواد مثل قبل باشه، وقت یدلم م-

 یشلوار کِرم رنگم که از لکه ها ینگاهش به پاچه ها یالحظه  یکردم که برا دییهم تأ یفشردن پلک هام رو با
 :دیآب پرشده بود، افتاد و متعجب پرس

 ن؟یزم ینکنه خورد سهیاِ چرا شلوارت خ-

 .جواب دادم هول

 ...یعنینه -

 .کردم سمییخ یبه پاچه ها یدر ادامه نگاه و

 سیخ یجور نیکردنش ا زشیموقع تم گهیشد د فیکم کث هیو شلوارم  نیباغ خوردم زم یتو زهیآها خب چ-
 .شد
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 :دیپرس پرتعجب

 !یبود رونی! گفتب ب؟یایمگه از باغ م-

 نشیشناس ی. منهیخواست مادرجون رو بب یآ... آره خب بعد از اون رفتم باغ. آخه خاله احترام اومده بود و م-
 !که؟

 .مبل جا به جا شد یرو یپلک زد و کم یلبخند با

که  یجور نیا یکرد یخونه عوض م یرفت یکاش م یول دمشون،ید یمش. چند بارشناس یآره معلومه که م-
 !بده

 .رمیم ادیکه ب ربدی. هنیکم نم داره هم هیفقط  یعنینه بابا خشکه -

 .یبر زارمینم یبمون دیشه شام رو با یکجا؟ اصالً نم-

 .از جاش بلند شد و

 .میکه درست کردم بخور یبیس کیبزارم با ک ییاالن هم برم چا-

 ی. نمدمیکش یدست هام گرفتم و پوف یسرم رو تو یجواب نشد و سمت آشپز خونه رفت. با کالفگ منتظر
دست هام  یو ناآروم سرم رو تو ریدرگ ی. مشوش و با ذهنتیبرم سوئ نکهیا ایدونستم اونجا منتظرش بتونم 

حبس شده  نهیس یتوشدن در سالن شدم. نفسم  دهیبهم کوب یمتوجه  یکه با گذشت زمان کوتاه فشردمیم
سالن چشم دوختم که بعد از چند  یاندازه به ورود یب یکم جا به شدم و منتظر با دل آشوبه ا هیمبل  یبود. رو

نگاه  یا هیجا خورده بود و بعد از ثان دنمیسالن ظاهر شد. از د یپله  یآشفته رو یبا ظاهر ،رینفس گ ی قهیدق
به سر و  یدندون فشرد و دست محکم ریبا خشم لبش رو ز وهم رفت  یهم ابرو هاش توباز  ره،یخ یها

 .دیصورتش کش

 یکه کرده بودم آب دهن فرو م یکردم و با شرم از کار یمغضوبش، نگاهش م یاز چشم ها دهیو ترس مضطرب
 ربدیه یاومد»پرذوقش گفت: یآشپز خونه با باال بردن صدا یاومدنش شده بود و از تو یدادم. عمه متوجه 

 «.جان؟ سوگند هم منتظر تو بود

محکم و کوبنده  ییپله ها با قدم ها یکه همچنان بهم داشت، گرفت و از رو یتفاوت و با خشم یرو ب نگاهش
به عمه داد. با حرص از  یلب سالم ریباال، ز یطبقه  ریگرفتن مس شیآشپز و پ یاومد. با رد شدن از جلو نییپا

پله روبه  ینامطمئن سمتش رفتم و رو ییامبل بلند شدم و قبل از باال رفتنش، با قدم ه یارش، از رواون رفت
از کارم بهش نگاه کردم  شمونیعاجزانه و پ یبا نگاه ها یا قهیراهش رو سد کردم و بعد از دق ستادم،یروش ا

 .دیلب غر ریز نیکه خشمگ

 ...برو کنار-

 :لرزون لب زدم ییو صدا دهیبر دهیرنرده زدم و ب یرو از پشت رو دستم

 ...میحرف بزن دی... ب... باربدیگ... گوش کن ه-
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 .هم قرار داد یکرد و با حرص دندون هاش رو رو نگاهم

 .ساکت... ساکت شیه-

آشپز خونه  یجلو یچا ینیعمه شدم؛ با س یمتوجه  یلحظه ا یباز کرده بودم که برا یگفتن حرف یرو برا دهنم
روبه عمه، از  یساختگ یو با لبخند میعمه با هم بحث کن یخواستم جلو یکرد. نم یبود و نگاهمون م ستادهیا

خارج کرد و باال  یرو با فوت رخشمشتفاوت نگاه سردش رو از صورتم گذروند و نفس پ یاومدم. ب نییپله پا
 .رفت

و بهتش باال  یرو با همون جاخوردگ ابروش یتا هیکرد رفتم.  ینگاهم م ربد،یعمه که جاخورده از رفتار ه سمت
 .داد

 !کرد؟ یجور نیشده؟ چرا ا یزیچ-

سراسر  یدادم و لبخند یکه بغضم رو فرو م یقلب دردناکم و درحال یشده بود تو یسوزن زش،یتند و ت رفتار
 .هم فشردم یکردم لب رو یم نشیگزیتظاهر رو جا

 .برم گهینشده، فقط... فقط ... من... من با اجازه تون د یزینه چ-

تلفن که کنار ستون آشپزخونه بود،  زیم یرو رو ینیس ،یشده بود و با فوت کردن نفس میناراحت یمتوجه  بنظر
 .دیچیگوشم پ یدستش باال گرفت. لحن آروم و مهربونش تو یگذاشت و چونه ام رو تو

 .هست یمشکل هیکه  دمیفهم تیپاچگاز دست  یهمون موقع هم که اومد-

 .دیبازوم کش یادامه داد و دستش رو پر محبت رو یمکث با

 .یباهاش حرف بزن یافتاده اما بهتره بر نتونیب یدونم چه اتفاق ینرو، نم یجور نیبرو باهاش حرف بزن ا-

 «.بهتره یلیب... بنظرم برم خ»چشم هام بود بغض آلود گفت: یکه تو یاشک یرو باال گرفتم و با هاله  سرم

 .دمیانگشت هاش قفل کرد. سمتش چرخ ونیبرداشتم و عزم رفتن کردم بازوم رو م یکه قدم نیهم و

 نیشه برو بش یداغون تر م یلیخ رهیاگه از تو هم فاصله بگ یحال خوبش لیبمون سوگند نرو، تو تنها دل-
 یتو یدلم. خودت گفت زیقدر زود جا نزن عز نی. ادیکه هست حل کن ین رو هر چباهاش حرف بزن و مشکلتو

 .پس درکش کن ستین یخوب تیوضع

 .نگاهش کردم یو دو دل دیترد با

 برم و باهاش حرف بزنم؟ دیگ یشما م یعنی-

 .کرد نییباال و پا یصورتش نشوند و سر یرو یلبخند

نباشه  نتونیب یمشکل چیه گهید دیاومد نییپا یوقت خوادیکه دلم م نیبهتره و ا یلیخ یجور نیآره بنظرم ا-
 باشه؟
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 حیرو براش توض زیهمه چ دیبا زدم،یجا م دیهم حق با عمه بود نبا دیبه اون حرفش زدم. شا یکم رنگ لبخند
مژه ام رو گرفتم و با صاف کردن  یکردم. اشک نشسته رو یو اون سؤتفاهم ها و فاصله ها رو رفع م دادمیم

 .به خواست عمه باال رفتم قیعم یدادن نفس رونیو ب ییصدا

بعد خودم رو پشت در اتاقش  یدستم رو از نرده جدا کردم. لحظه ا م،ینامطمئن از اون تصم یو حس دیترد با
پا  نیا یاالخره بعد از کمممکنه نشون بده اما ب یدونستم چه واکنش ی. هنوز هم مردد بودم چون واقعاً نمدمید

در بردم و به  ی گرهیرو به طرف دست تمبه خودم جرئت دادم و دس قیچندتا نفس عم دنیو اون پا کردن و کش
 یکه ضربانش تند شده بود داخل اتاق رفتم. رو یهم گذاشتم و با قلب یفشارش دادم. پلک رو نییسمت پا

 نیبه زم ،یشونیپ یرو شونشیپر یموها زشیهم قالب کرده بود با ر یتخت نشسته بود؛ دست هاش رو تو
به داخل اتاق سرش رو باال اورد. باز هم نگاه پر از خشم و غضبش  نم یشده بود. با باز شدن در و قدم ها رهیخ

تخت کنارش  یرو بهم دوخت. جسور تر شده بودم و با باال گرفتن سر و گردنم سمتش قدم برداشتم و رو
ً یکه جد یا یو نامهربون یناباور نی. صورتش رو برگردوند و در عنشستم از اخالقش شده بود، ازم فاصله  یجزئ دا

 !تگرف

 دادمیکردم و اجازه م یم هیباز گر دیقدر که با اون رفتارش قلبم رو به درد اورده بود. بغض داشتم اما نه؛ نبا چه
کنند. صدا دار و سخت آب دهنم رو قورت دادم  لیتبددست و پا  یو ب فیضع یاشک هام دوباره من رو به آدم

دماغم خورد و  یتو یو بعد از چند روز دلتنگ کبارهیعطرش  یرنگ تختش زدم. بو یگلبه ا یبه ملحفه  یو چنگ
که بعد از اون شب  یماتم زده ام نشست؛ لبخند یلب ها یرو یمحکم تر از قبل استشمام کردم و لبخند پرلذت

امون دلتنگش بودم و چه قدر که اون لحظه  یبود و حاال باز برگشته بود. ب دهیلب هام پرکش یو رفتنش از رو
و  رفتیور م شیتفاوت با گوش یخواست به آغوش بکشمش. ب یو پردردم، دلم م زردهقلب آ یطاقت یها با ب

وجودم  یارش، تورفت یو سرد یمتیخشم از اون همه نامال ،یقیکرد که با گذشت دقا یاصالً هم بهم نگاه نم
رو  هامتر رفتم و لب  کیکه نزد نیهمچنان آروم باشم و خشمم رو کنترل کنم و هم کردمیم ی. سعدیزبونه کش

رو  یکه شماره ا نیگوشش گذاشت و درهمون ح یرو رو یباز کردم از جاش بلند شد؛ گوش یگفتن حرف یبرا
 .نصب شده پشت در، قدم برداشت یِ گرفته بود، سمت چوب لباس

طاقتم رو طاق کرده بود. در  شیتوجه یو ب یتفاوت یبود و تحمل اون همه ب یاندازه تلخ و غذاب آور یب سکوت
انداخت.  ینگاه شیگوش یکرد، به صفحه  یرنگ تنش رو دونه دونه باز م دیسف رهنیپ یکه دکمه ها یحال
 نیب ی. تابدمیشن یم یبه خوب د،اشغال بو ایممتدد رو که گو یبوق ها یزد اما صدا یزنگ م یدونم به ک ینم

که همون لحظه تلفنش زنگ خورد و بالفاصله جواب  دیصفحه کش یابروهاش انداخت و باز انگشتش رو رو
 :داد

خواستم بهت بگم که  یچیها؟ ه یدعوت یمهمون هیامشب  یگفت نمیآره، بب ؟یهمه اشغال نیتو؟ چرا ا ییکجا-
 .امیم

 :زد و پر طعنه گفت یبا گفتن اون جمله نگاهش رو سمت من سوق داد. لبخند کج و پر حرص و

. فقط امیمنم ب کارمیگفتم حاال که ب گهیندارم حوصله امم سر رفته، د یآره نظرم عوض شد چون االن کار خاص-
 .آدرس رو برام بفرست نیحس

-... 
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 .اون جام گهیساعت د میباشه ن-

 !بودم ناباورانه بهتم زده بود دهیکه شن ییکردم. از حرف ها یگشاد شده نگاهش م یردمکو ناباور با م شوکه

 ً  !ستمیاون اتاق ن یانگار اصالً وجود ندارم و تو کهیگرفته بود، طور دهیمن رو ناد رسما

تخت  یگرفته بودند. دستم رو لبه  فیخف یسوخت و از شدت خشم لب هام لرزش یپرسوز م یاز بغض گلوم
سردش  یچشم ها یو تو ستادمیمحکم و پرحرص از جام بلند شدم و سمتش رفتم. جسور مقابلش ا زدم و

 رهنیو با دراوردن پ تبرداش رهیاز گ ،یو سورمه ا دیسف یبا راه راه ها یرهنیکرد و پ ینگاه یشدم. سرسر رهیخ
 یکنه و با لبخند یم تمیهاش چه قدر اذ یها و کم محل یتفاوت یتنش کرد. کامالً متوجه شده بود که ب ،یقبل
اورد و انگار  یبه حسابمم نم یشد. حت رهنشیپ یبه سرش، مشغول بستن دکمه ها یو تکون آروم زیآم هیکنا

 !بودم نستادهیکه اصالً جلوش وا

و رفتنش به اون  نیماش چیبرداشتن سوئ یکنارِ تخت، برا زیاشک با پس زدنم و رفتنش سمت م یقطره  نیاول
سوخت،  یعاشقانه م یداغ دارم که از حسرت بوسه و نوازش ها یگونه  یمحکم و کوبنده رو ،یکوفت یمهمون

 .دیچک

غم و اندوه.  دنیتر از قبل بغض فرو دادم؛ درست مثل همون چند روز که کارم شده بود به دل کش دلشکسته
 ی. اما تا کرمیغم باد بگ ختنش،یدل ر یکردم کم کم ممکنه از اون همه فرو دادان درد و بغض و تو یاحساس م
 !بره شیپ یجور نیقرار بود ا

کردم. لپ هام رو باد کردم  یم ینیبز دل عقب نش یمثل ترسو ها و آدم ها دیاومده بودم حرف بزنم پس نبا من
که خواست دستش رو  نیفرو کرد و هم بشیج یرو تو شیاشکم رو پس زدم. گوش یو با فوت کردن نفس

 ی. از اون حرکتم جا خورده بود و با اخمستادمیدر ا یجلو عیحرکت سر هی یدر ببره، تو ی رهیسمت دست گ
 گهیبا.... با من بودن د»باال انداخت که سر باال گرفتم و بغض آلود و دلخور گفتم: ییو پر پرسش ابرو ظیغل

 «! هان؟؟یکاریبرات شده ب

 .هم فشردم یپلک رو پردرد

 !قدر واست حوصله سربرم؟ نیا ینگفته بود ....ین... ن... نگفته بود-

 .دمیاش کوب نهیبه س یگرفت. دست یآب دهنش لب هاش رو تر کرد و نگاهش رو سمت با

 !؟ینیب یجا نم نیمگه منو ا ؟یدیبا توام چرا جواب نم-

که  در برد و در رو باز کرد رهیچرخونده بود، دستش رو سمت دست گ واریحال که نگاهش رو، رو به د درهمون
 .نگاهم کرد نیو باز مانع رفتنش شدم. از کوره در رفته بود و خشمگ دمشیبهم کوب ،یبا وارد کردن ضربه ا

 !شه یم رمیبرو کنار د-

برام سخت شده بود لب  یکه حرف زدن حساب یدر کنترلش داشتم و در حال یبود و سع دنیدر حال ترک بغضم
 :زدم

 .بدم حیبرات توض زویاومده بودم ازت معذرت بخوام... خواستم همه چم... من فقط اومده بودم... او... -
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 :ادامه دادم زیالتماس آم یبا لحن و

دونم،  یرو ندارم، م یتفاوت یهمه ب نیطاقت و تحمل ا گهیشکنجه رو تمومش کن چون من د نیلطفاً ا ربدیه-
مثل دوتا آدم  ای... بای! خ... خب بستیگرفته شدن ن دهیهمه ناد نیدونم که اشتباه از من بوده اما حقم ا یم

ً  ربدیه م،یحرف بزن  ...لطفا

فشار داد، باز هم مانع شدم که با  رهیدست گ یباز کردن در رو یبار مصمم تر از قبل دستش رو برا نیا اما
 ،یمحکم یکشوند با تکون دادن ها یکه من رو به سمت خودش م یدر حال تیدورگه از خشم و عصبان یصدا
 .زد ادیبلندش رو سرم کوبوند و فر یصدا

 ؟یبد حیتوض یخوا یرو م یچ گهید ؟یریگ یرو ازم م یفهمم حساب چ یرفتار تو نم نیا یهان؟! معن هیچ-
 رو؟ یچ

 یبودم و با بهت زده و مردمک دهیازش ترس یکرد. حساب یزده اش نگاهم م رونیسرخ و از کاسه ب یچشم ها با
 یاشک تو ی. قطره هاشدیهم جمع م یشونه هام تو زدیکه م یبا هر داد کردم و یحرکت فقط نگاهش م یب

با حال دگرگون  یلحظه ا یراصورتم سرخوردند. به نفس نفس افتاده بود و ب یهمون حالت شوکه و ناباورم رو
راه گرفته ام شد. انگار که  یو اشک ها دهیصورت رنگ پر رهیلرزش گرفته بود، خ تیکه از عصبان یو چونه ا

 .آروم رهام کرد یا قهیخودش هم از رفتارش جا خورده بود و بعد از دق

ً یکه عم یاومد و قلب یصورتم فرود م یمحابا رو یبود که ب اشک  !بود ربدیهمون ه نیسوخت اما ا یم قا

 !کشوندش یم یوونگیقطره اشکم تا مرز د هیکه  یربدیه همون

 !بود ستادهیروم وا یجلو گهید یکیاون نبود انگار  نه

 ...احساس یو ب خیکوه  هی

و  تی. دست به کمر و با عصباندیبار خودش در رو که برگشت خورده بود، محکم بهم کوب نیبود و ا کالفه
 یو رو دیگونه لغز یتلخ رو ،یدر قالب قطره اشک میدلخور ،ی. با پلک زدن آرومزدیطول اتاق رو قدم م یآشفتگ

و باز به طرفم اومد.  ستادیبود. از حرکت ا هلبم افتاد. شور بود و نمکش باز زخم دلم رو تازه کرده بود و سوزوند
و سرش رو  دیسرخش کش یشونیپ یرو یخشمش خاموش نشده بود و پنچه محکم یانگار که هنوز شعله ها

 .سمتم خم کرد

 !؟یحرف بزن یومدیمگه ن ؟یچرا الل شد هیچ-

 .تر اورد کیرو نزد سرش

 ...رو از من پنهون نکن اما ییهچ چیوقت ه چیبهت گفته بودم؟ هوم؟ گفته بودم که ه یچ ادتهی-

 :ادامه داد یبا زهر خند یلبش خورد و بعد از مکث یپرحرص رو یدندون دنیحرفش رو با کش و

بود که من به  یاعتماد نیا... یبد یهمه زشت و زننده منو باز نیا ینجوری... ایجور نینبود که ا نیقرارمون ا-
 !تو کردم؟



 

 
1461 

 .پرتأسف تکون داد و دست هاش رو به کمر زد یدندون بردم. سر ریرو با حرکت پلک هام ز لبم

 یاون وقت توچ نمیبعد از اون حال خرابم ور داشتم اومدم تو رو بب شعوریرابطه گند... من ب نیتو ا یزد یگند-
 ! آره؟؟یقرار نبود بگ دمتید یآشغال نم کهیاون مرت نیماش یتواگه  یعنی ی! منو احمق فرض کردیکار کرد

 !بوده ربدیبودم خوده ه دهیجاده د یکه تو ینیزدم و آب دهن فرو دادم؛ پس ماش یمحکم پلک

 ی. ساکت بودم و فقط اشک مشدیکه کنارم با حرص مشت م ییو دست ها یحماقتم شرمنده بودم و عصب از
 .سرم زد یکه با پرحرص داد بلند ختمیر

... با توام جواب یکارو کرد نیو ا یدونست یکه من چه قدر از اون آدم منتفرم م یتیدونس یقرار نبود مگه نه؟ م-
 ...منو بده

 .بلندم باالخره لب باز کردم یو صدا هیطاقت از اون همه سرزنش و شماتتش با گر یب

 یکرد. چون تو ینم یفرق ،یکرد یرفتار رو م نیدونستم نگفتم... چون بازم هم یدونستم و چ... چون م یآره م-
کار  ی! اما تو چیفهم یتماس از توام م هیها منتظر  وونهیخودخواه... من چند روز مثل د ،یآدم خود خواه هی

و از خودت من یکه هر وقت خواست نیابود اون عشق پر تب و تابت؟  نیا ،یگرفت دهیهمش منو ناد ؟یکرد
 ؟یلهم کن ،یکن تمیو با حرف هات اذ یبرون

 .هم گذاشت یچشم هاش رو رو یلحظه ا یکرد و برا ینگاهم م یدرموندگ با

که خوب بود...  زی! ه... همه چم؟یدیجا رس نیشد؟ چرا ما به ا یجور نیچرا ا ؟یکن یکارو با من م نیتو چرا ا-
 !شد پس یچ

اندازه سرخ و ملتهبش  یصورت ب رهیتلخ و پرسوزم خ هیزدم. با همون گر یحرف م یو به سخت دیلرز یام م چونه
 جادیمون ا نیرو که ب یفاصله ا نیا لیمن هنوز هم نتونستم دل»و حرکت دست هام گفتم: یجیشدم و با گ

 «شد اصالً؟ یبفهمم؟چرا چه طور یکرد

رنگ و  یم قهواه ااون دو چش دنیبلند پر کردم. قلب دلتنگ و ناآرومم همچنان با د یرو با برداشتن قدم فاصله
صورتش  یاشک هام سمتش کج کردم و با حسرت دستم رو رو زشی. سرم رو با رکردیم یتابیخمار، دوچندان ب

 .دمیکش

... دلتنگتم شدیکه پناه هق هق هام م ی... دلتنگ عطر تنت، دلتنگ اون آغوشیلیخ ربدیدلتنگم ه یلیمن خ-
 ...بفهم

 :رفته لب زد لیتحل ییفرستاد و آروم و با صدا نییاورد، آب دهنش رو از گلو پا نییرو آروم پا دستم

- ً  ...سوگند لطفا

داغون شدم، م... من فقط  تیمن از دور ربدیه ؟یکن یرو از من پنهون م یتو چت شده چ یانصاف یچقدر ب-
 ..کنم یفاصله ها نباشه... خواهش م نیمثل قبل بشه، ا زیخوام همه چ یم
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گرفت با  یدستش م یکه بازوم رو تو یهم گذاشت و در حال یچشم هاش رو رو یا هیثان یحرفم برااون  با
 فیقدر کث نیو ا یجور نیا یوقت یمثل قبل بشه ها؟ چه طور زیهمه چ یچه طور»دورگه از خشم گفت: یصدا

 «؟یدیم یمنو باز

 .بلندتر داد زد و

 !؟یچه طور -

 .دمیهقم اوج گرفت و ملتمس نال هق

 ...و ولنکن دردم گرفت، دستم ربدیه-

ضمخت و مردونه اش با خشمِ  یدست ها یو همچنان با خشم بازوم رو تو دادیحرف زدن بهم نم یاجازه  هیگر
به عقب  عیسر یو حرکت هیو با گر ختمیدست هام ر یداد. تموم توانم رو تو یخارج شده از کنترلش، فشار م
برم که باز مچ دستم رو رو  رونیبخواستم از اتاق  یپراشکم، م یشم هاو چ ریهلش دادم و با گرفتن نگاه دلگ

به چشم  یبا دلخور دم؛یرمق از اون همه کلنجار و کش مکش سمتش چرخ یانگشت هاش کرد. ب ریقفل و اس
بود که  کیکردم. اون قدر بهم نزد یمعده اشه، نگاه م یشگیهمون درد هم دونستمیخمار از دردش که م یها

که  نشیغمگ ی. با چشم هادمیشن یبود کنار گوشم م صگرم و تندش رو که از خشم و حر  ینفس ها یصدا
 یا هیو در صدم ثان شترینگاهم شد، چنگ دستش دور بازوم ب رهیترسناکشون کرده بود، خ یخشم کم یرگ ها

. در همون دندیشک رونیو جون رو از تنم ب **من رو سمت خودش کشوند  رانهیهم، غافلگ یرو یبا پلک محکم
 انیهاش پا یسرداد، انگار که ناکام یتندش قهقهه ا یسرمستانه با تپش ها بمقل ختمیر یحال که اشک م

 ...گرفته بود

 شیرنگ و ب یقهوه ا ینفسش به شماره افتاده بود با چشم ها کهیهاش از دور بازوم شل شد و درحال انگشت
 یاما اون هاج و واج بود و مثل آدم **کردم  یشد. شوکه و مسخ نگاهش م رهیاز اندازه خمار از دردش، بهم خ

. در آخر هم با پرت کردن دیآشفته اش کش یموها یاز کارش، عقب رفت و پنجه هاش رو محکم تو ونیپشم
تخت نشست. لبخندم کم کم محو شد و با چرخش سرم به عقب نگاهش  یباز رو ز،یم یرو لشیو موبا چیسوئ

 یم نیزم یپاش رو رو یچونه، با کالفگ ریهم و قراردادنش ز یوم بود و با گره زدن انگشت هاش توکردم؛ ناآر
طاقتم  یب یحساب شونشیمچاله و سرخ بود و اون حال پر ،شدن حالت درد دهیچی. صورتش همچنان با پدیکوب

 :دمیلرزش گرفته ام پرس یکرده بود. سمتش قدم برداشتم و با نشستن کنارش، با صدا

 ؟یچ... چت شد تو... خ... خوب-

معده اش گذاشت و سرش رو باال گرفت. لبش رو به دندون گرفت  یرو با حالت دردناک صورتش، رو دستش
 :زد، دردمند لب زد یچشم هاش موج م یکه تو یا یو با عجز و درموندگ

 ؟یکن یکار رو با من م نیچرا ا-

 :دمیپرس جیکردم و گ یمبهوت نگاه

 ک... کدوم کار؟ ه؟یمنظورت چ-
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 .دیصورتش کش یدست هاش رو رو کالفه

 ...تونم یبگذرم نم یکه امروز کرد یتونم از کار یم... من نم-

 :هام رو حرکت دادم لب

 ...شیپ قهیاما... چن... چند دق-

 .کرد نییباال و پا یصورتش، قد و محکم سر یاجزا یمکث کردن با فشردگ هیو بعد از چند ثان دیچرخ سمتم

 ...نیشد... ا هوی... یآره اما... خب -

 .فوت کرد ینیسنگ نفس

که بهت داشتم رو خراب  ی! تو اعتماددمتیکردم و بخش یکارت چشم پوش یکه رو ستیمعنا ن نیبه ا نیا-
 !؟یچ یعنی یفهم یم یکرد

م... من فقط... فقط به  ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه... ه یتو.... تو چ»حرکت دست هام و با پته پته گفتم: با
 «!نگفتم یزیچ یو ناراحت نش یکه عصبان نیخاطر ا

 .هم فشرد یکرد و و دندون رو یظیغل اخم

 !من نده لیمزخرفات رو تحو نیسوگند ا-

و بحث و جدل  یمتیتوان و کشش اون همه نامال گهیدستم گرفتم. د یرو به طرفش بردم و دستش رو تو دستم
 :و التماس لب زدم یمونیرنگ گرفته از پش یرو نداشتم و با لحن

 .کنم تمومش کن یمن که گفتم اشتباه کردم. خواهش م-

 یتو یجیو گ یتنومندش حلقه کردم. دو دل یبا اون حرف سرم رو به بازوش چسبوندم و دستم رو دور بازور و
دستش رو دورم حلقه کرد  مردد بودن، با فرو دادن صدا دار آب دهنش، یا قهیرفتارش مشهود بود و بعد از دق

بهش  شتریخنده فرو دادم و خودم رو ب ونی. بغضم رو مهیهد فمیپر حسرت رو به جسم و تن نح یو آغوش
رو بهم برگردونده بود،  تمیستبرگ که حس امن ی نهیزدن به اون س هیچسبوندم. چه قدر به اون آغوش و تک

آروم و  تمینامنظم قلبم ر یل، بهم بند زده بود و به تپش هاشده ام رو با اون بغ کهیداشتم. انگار که روح ت ازین
 .دمیو بلع دمیکش ینیب ینفس و محکم تو کیبود. عطرش رو با  دهیبخش یمنظم

که افتاده بود از نهادم بلند  یاتفاقات تلخ یادآوریبا  یظیشد و آه غل دهیبازوم کش ینوازش وار رو دستش
 ...شد

رو از پا در  یآدم هیتونست در صدم ثان یبزرگ که م یلیضعف خ هیضعف بزرگ بود؛  هیدوست داشتن  درنظرم
 یبرقصونه. اون حس اون قدر م یو با هر ساز رهیدست بگ یتو یشباز مهیعروسک خ هیو اون رو مثل  ارهیب

ق چشم عاش یداشت، تو یمکه معشوق به عاشقش روا  ییها تیکدوم از آزار و اذ چیباشه که ه یتونست قو
بست، زبون  یچشم م کهیکرد؛ طور یالل م نیکور و کر و همچن یکرد و اون آدم رو حساب یجلوه نم فتهیش
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 یگرفت. دوست داشتن عذاب بود و درد و اون ضعف بزرگ م یها گوش م قتیحق دنینشن یو برا دیبریم
 ! ...کنه؛ درست مثل من لیتبد ایموجود دن نیتر چارهیراسخ رو به ب یباصالبت و با اراده ا یتونست آدم

خوش  یبه اون صورت و چشم ها ر،ینگاه کردن س هی یکردم. چه قدر دلم برا یو مغموم بهش نگاه م دلتنگ
کرد و با باز کردن  یکردم. سرفه ا کیبه بازو و سرشونه اش نزد شتریزدم و سرم رو ب یرنگ تنگ شده بود. پلک

راه راهِ  رهنیپ یکه دکمه  ستشد ی. نگاهم رودمیباال پر یکه من هم کم دیکش یاش نفس بلند قهی یدکمه 
 رهنیپ هیجا خورده بودم چراکه قبل از اون هم  یدست گرفته بود ثابت موند. کم ونیرو م ش،یسورمه ا دیسف
 !یجز مشک یرنگ تنش کرده بود و االن هم که رنگ دیسف

که سرم رو باال گرفته بودم و نگاهش  یحالزد. باالخره سکوت رو شکستم و در  ینم یبود و همچنان حرف ساکت
 :دمیپرس یو لحن آهسته ا دیکردم با ترد یم

 بپرسم؟ یزیچ هیتونم  یم-

 .تنش اشاره کردم رهنیحرکت چشم هاش منتظر شد که به پ با

 !؟یدینپوش ی.... اما پس چرا براش مشکیدوستش دار یلیخ یگفت-

مگه رنگ لباسه که دوست داشتن »گفت: یا یشد و با لحن جد رهیکم جا خورده بود، به رو به رو خ هیسؤالم  از
 «!مالک دوست داشتن باشه تونهیرنگ مگه م هی! ده؟یآدما رو نشون م

 :فکر کردن جواب دادم یا قهیگفت و بعد از دق یکه درست م بنظرم

 .یگ یآره حق باتوئه درست م یعنی... یخب نه ول-

 .دیبهم مال یو دست هاش رو با کالفگ دیکش یسخت نفس

 ...ندارم یاعتقاد زایچ نیمن به ا-

 « ...تو هم نپوش»و آروم گفت: رلبیز و

که به زبون اورد، شوکه ازش جدا شدم و جا خورده و پر بهت نگاهش کردم. انگار که مرگ  یآخر یجمله  با
 .بود ختهیگذاشته بود و کالً بهمش ر ریروش تأث یدوستش بدجور

 ...م... متوجه نشدم ؟یچ-

 .اش رو با حالت رفت و برگشت دستش، ماساژ داد یشونیکرد و پ یبا لب و دهنش باز یکم

 .ندارم تو هم نداشته باش یگفتم که اعتقاد یعنی یچیه... ه-

 .شد دهیبا گفتن او حرف از جاش بلند شد. نگاهم دنبالش کش و

 ؟یریکجا م-
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همون طور که گفتم هنوز »درهمش و لحن متذکر و پرهشدارش گفت: یهم برام گارد گرفته بود و با اخم ها باز
 یایم یش ی! االن هم پا میدیفهم فتادهین یاتفاق چیرفتار نکن که انگار ه ینتونستم تو رو ببخشم پس طور

 «.پس درست رفتار کن میمامانم بحث کن یخوام جلو یکه نم نی. فقط انییپا

 ینیو ه دمیتخت کوب یرو یمشت محکم یرفت. با خشم و حرص، عصب رونیبا گرفتن نگاه سردش از اتاق ب و
 !کرد؟ یرفتار م ی. آخه چرا اون جوردمیکش

ً یدست هام فشردمش و چنگش زدم. دق یرو به انفجار بود و محکم تو سرم  یتوجه یدونست که ب یهم م قا
اتاق موندم و بعد از اون با  یرو تو قهیداد. چند دق یمن و مدام اون کار رو ادامه م یبرا هیتنب نیهاش بزرگ تر

 نییرو قدم برداشتم و پا یچوب یها هپل یاز اتاق خارج شدم و سمت پله ها رفتم. آروم آروم رو یحوصلگ یب
کرد. عمه  یو رو م ریدستش شبکه ها رو ز ینشسته بود و با کنترل تو ونیزیتلو یکاناپه جلو یرو ربدیرفتم. ه

 !بود که با اون همه شور و شوق در تدارک شام بود الیاومد. چه خوش خ یهم که صداش از آشپز خونه م

و سمتم اومد.  دیمن دست از کار کش دنیبود و با د ازیآشپز خونه قدم برداشتم. عمه مشغول سرخ کردن پ به
 «ن؟یکرد یآشت ن؟یشد حرف زد یچ»به داخل سالن انداخت و آروم گفت: ینگاه

کدر شده ام از  ی. چشم هادیچشم جوش یکاسه  یو اشکم تو دیکش ریلبم ترفتار و حرف هاش ق یادآوری با
بهونه رو بهشون بدم، بغضم رو  نیخواست باز ا یبارش اما دلم نم یبودند برا یمنتظر بهونه ا اد،یز ی هیگر

 :لب زدم یساختگ یبا لبخند د،کر  یعمه که نگران و پر پرسش نگاهم م الیراحت کردن خ یفرو خوردم و برا

 .حلش شد شما نگران باش میاوهوم حرف زد-

 :دیباز پرس نامطمئن

 !طور نیتو هم هم یجور هیهنوز  ربدیاما ه-

 .دیشما نگران نباش ستین یزیچ یکم ازم دلخور ول هیخب هنوز -

 .زد یتبسم

 .رهیم ادشیان شالله که تا فردا کال -

دونم چرا  ین مامانت چند بار زنگ زد. نمسوگند جا یراست»کردم که گفت: دییلب تأ یمسخره رو یلبخند با
 «!یدیگفت جواب تلفن هاش رو نم یاومد م ینگران بنظر م یلیخ یول

تلفنم رو هم جا گذاشته بودم و  یگوش یفراموش کرده بودم و از طرف یمامان رو با اون همه دلواپس یحساب
 .همراهم نبود

 نیکه فراموش کردم بهش زنگ بزنم آخه با ماش. بعدشم ستیرو جا گذاشتم و همراهم ن میآره چون گوش-
 .مامان اومدم فکر کنم نگران شده

دوش جا به  یرو رو فمیک ربد،یه یالیخیتلخ از اون رفتار و ب یبه سالن و نشستن لبخند یدر ادامه با نگاه و
 .فشردم یجا کردم و لب رو
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 .برم عمه جون گهیراستش قرار بود زود برگردم پس من د-

 «.کنم یمن دارم شام درست م ؟یکجا بر ؟یچ»پرشکوه گفت: کرد و یاخم

 .برم بهتره مامان نگرانه یممنون ول-

 .شهیاصالً نم-

رو اونجا بمونم.  یلحظه ا خواستیرو نداشتم و اصالً دلم نم ربدیتفاوت ه یو رفتار خشک و ب یاون سرد تحمل
 .دمیدستم رو پشت شونه اش کش

 .مامان منتظره گه،یبه وقت د تعارف ندارم عمه جون باشه واسه-

 یکردم، هرچند که از رفتنم کم شیعذر و بهونه راض یشام بمونم و باالخره با کل یاصرار داشت برا همچنان
 زمیباشه عز»اصرار نکرد و ناچاراً گفت: گهید د،یرفتن د یاون همه مصر بودنم رو برا یدلخورشده بود اما وقت

 «.الم برسونحاال که مامانت منتظره برو. بهش س

نشسته بود و  ونیزیتلو یهنوز هم جلو ربدیاومدم. ه رونیو تشکر کردم. از آشپز خونه ب دمیرو بوس صورتش
 .شده بود رهیبزرگش خ یپاش انداخته بود و به صفحه  یتوجه پاش رو رو یب

پلک  هیچند ثان یاچشمهاش، با حرص بر  یگرفتنم جلو دهیتفاوت و ناد یاندازه ب یدوباره اون رفتار ب دنید با
 .فوت کردم یهم گذاشتم و نفس پرخشم یهام رو رو

 رهیباز کردن در سمت دستگ یکه دستم رو برا نیبدرقه کردنم اومد. هم یسالن رفتم. عمه هم برا یورود سمت
 ربدیه یخوا ینم»صورتش، گفت: یباتعجب نشسته شده تو ش،یالیخ یو اون ب ربدیبه ه ی، عمه با نگاهبردم

 «!اد؟یهمراهت ب

 .کردم یسالن رو نگاه یزدم و تو یپوزخند

 .رمینه خودم م-

شد.  دهیسمت ما کش ییرایپذ یاز تو ربدیمن و عمه، نگاه ه نیرد و بدل شده ب یگفتن اون جمله و حرف ها با
مر و با نگاه کردن از جاش بلند شد سمتمون اومد. دست به ک قهیپرت کرد و بعد از چند دق زیم یکنترل رو رو

 .نگاهم کرد یظیاخم غل

 کجا؟-

 :جواب دادم یو خشک یجد یلحن با

 .خونه رمیدارم م-

 .به من و در ادامه هم به عمه کرد ینگاه

 .مامان جان شما برو به کارت برس-
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 یدوباره ا یگفت و بعد از خداحافظ یکرد باشه ا یکه هاج و واج از اون رفتار مون، نگاه م یهم در حال عمه
مون همچنان شکرابه  ونهیبود م دهیکه نگاهش همچنان سمت ما بود، به طرف آشپزخونه رفت. انگار فهم یدرحال

 ییکه عمه به آشپز خونه برگشت، نگاهم کرد و با حرص و تن صدا نی. همدمیدیصورتش م یرو کامالً تو یو نگران
 .فشردهم  یاورد و لب رو کیباال نره و کنترلش کنه، سرش رو نزد کردیم یکه سع

 یسرت رو انداخت یجور نیکه هم ی! اصالً من اجازه دادم براریادا و اطوار درن یجور نیمامان ا یمگه نگفتم جلو-
 !یریم یو دار نییپا

 .و مغضوب نگاهش کردم یعصب

 !ستمیتو ن یمن منتظر اجازه  یول-

اومدم. بالفاصله پشت سرم از خونه  رونیب گه،یحرف د چیبا گفتن اون جمله در سالن رو باز کردم و بدون ه و
 .چنگش شد ریبازوم اس ع،یحرکت سر هی یرفتنم از پله ها تو نییخارج شد و قبل از پا

 .رسونمت یخودم م یبر یخوا یحاال که م هیچ ایبچه باز نیا-

 «.اوردم نی! خودم ماشستیالزم ن»گفتم: یلحن کوبنده ا با

 .دیدور دهنش کش یخشم دست با

 هان؟ ینشست نیپشت ماش یبه چه حق-

 :و حالت ناباورش ادامه داد یعصب یبا خنده  و

 !؟یاومد نیبا ماش یبه اون شلوغ یجاده  یتو یعنی-

 :لب زدم ریخشن و خشکش، به گلوم هجوم اورد و دلگ یو رفتار ها یانصاف یاز اون همه ب بغض

بوده از جاده خارج بشم؟! بپرس  کیچند بار نزد امیجا ب نیتا ا یدون یم چیمگه واست مهمه هم هست؟ ه-
 چرا؟

 :گلوم ادامه دادم یاندازه  یو سوزش ب یمکث با

 !بدهم حیانصاف توض یب یکه بهت برسم و به تو نیا یفقط... فقط برا-

اعصاب  نیاز ا شتریسوگند ب»دندوهاش گفت: یپرخشم از ال به ال ینفس دنیرو برگردوند و بعد از کش سرش
 «.رسونمت یگفتم خودم م زیمنو بهم نر

باال  یدادم معترض صدام رو کم یبه عقب هلش م تیکه با عصبان یو در حال دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم
 .بردم

 ...خوام یخوام، نم ینم-

 .سر تکون داد یعصب یخنده ا با
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 !؟یهنوز هم طلبکار یکه کرد یبا کار هیچ-

 .دمیدندون گز ریچشمم رو پر کرده بودند، ز یاسه که ک ییاشک ها زشیاز ر یریجلوگ یرو برا لبم

پروانه مدام دور و ورت بال  هی. مثل دمییمن خستم شدم، خسته شدم از بس دنبالت دو ربدینه... فقط... ه-
... منه احمق شب و روز یسوزون یرو م خشم و حرصت بال و پرم شیآت نیزنم اما تو فقط با رفتارت و ا یبال م

 کنم؟ یم وکدوم کارم ر ییدونم دلجو ینم ی... حتیاز تو، حت ییکارم شده دلجو

 :دمیگونه نال یرو یرو سمت خودم گرفتم و با سماجت قطره اشک انگشتم

 نی... م... من... خسته شدم از ایکن یلهم م ،یکن یباهام رفتار م یجور نیکه ا هیمن چ ریوسط تقص نیا-
کم درکت کنم و تنهات  هیکه سوهان روحت بشم  نیا یحالت بده گفتم به جا دمید یتو... من فقط وقت یرفتارا

طرف  هیرابطه  هی یباشه تو ی... هرچهکنه تو گذشت کن... یم یبزارم... م... مدام به خودم گفتم اگه بد خلق
 ...اما یگذشت داشته باش دیبا

چر خونده بود با زهره  یکه سرش رو به سمت یدهنم حرفم رو فرو خوردم. درحال یو گذاشتن دستم جلو هیگر با
 :جواب داد شیو حالت عصب یخند

 !باشه مثالً اعتماد دیهم با یا گهید یزایرابطه چ هی یتو-

 یسرزنشگر یلباسش و برگردوندنش سمت خودم، با لحن دنیاش بودم و با کش هیکنا یمتوجه  کامال
! م؟یدیو پوچ به کجا رس چیبه خاطر ه ینیب ید! مامروز نبو یکه مشکل ما فقط ماجرا یدونیخوب م»گفتم:

 یدلم انداخت یتو که هیچه ترس نی! اختمیهمه اشک ر نیچند وقت ا نیا یفهمم چرا تو یمن... من هنوز هم نم
 « ...چرا ؟یدلم انداخت یو توعشق ر نیچ... چرا ترس از دست دادن ا

زد حرف  یبزرگ تر و تلخ که گلوم رو چنگ م یو با بغض دهیبر دهیبرام سخت شده بود و بر یزدن حساب حرف
 .انداخته بود نییشلوارش فرو کرده بود و سرش رو متأثر پا بیج یزدم. دست هاش رو تو یم

رو  یمن تاوان چ ربدی! ه؟یش یشون م لیکنن پس چرا خودت دل یم تتیکه اشک هام اذ یم... مگه نگفت-
فاصله انداخته  نمونیب یجور نیکه ا هیچ نیکنم بگو ا یبگو! سکوت نکن خواهش م نویالاقل ا دمیدارم پس م

 ؟یگ ینم یزیو چ یکن یم یچرا خود خور

بد شده بود  یحالم حساب یعصب یکرد. تحت اون همه فشار و تنش ها یساکت بود و فقط گوش م همچنان
پله  یگرفتم و با حفظ تعادلم رو یفلز یکرده بود. دستم رو به به نرده ها دنیو دست هام باز شروع به لرز

سمتم اومد. چشم  عیجاخورده سر یبا حالت هینشستم. با ساکت شدنم سرش رو سمتم چر خوند و بعد از ثان
 !بود دهیهم ترس یزدن و حساب یدو دو م ادیز یهاش از نگران

 ً  !کرد؟ یقدر شکنجه ام م نیکالفه بودم؛ اما اگه اون همه براش مهم بودم پس چرا ا واقعا

 .قورت داد یدهنش رو به سخت آب

 چت شد؟ یخوب زمیسوگند عز-

 .در پنهون کردنشون داشتم افتاد. ناباورانه نگاهم کرد ینگاهش به لرزش دست هام که سع یلحظه ا یبرا
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 باز شروع شده هان؟ یا...از... از ک-

 « ...فاصله ها شروع شد نیه اک یاز وقت»گفتم: یرو بهش دو ختم و با لبخند تلخ نگاهم

 اطیاز جام بلند شدم و با پس زدن اشک هام، از ح نیآزرده و غمگ یبعد از نگاه یا گهیحرف د چیبدون ه و
رسوندم اما توان نشستن پشت فرمون رو نداشتم و سرم  نیاومدم و وارد کوچه شدم. خودم رو به ماش رونیب

کفش رو  یاومد. خم شد و پاشنه  رونیت سرم از خونه بکردم. پش یو احساس ضعف م رفتیم جیگ یحساب
 .. دستش رو به طرفم دراز کرددیباال کش

 .نمیش یبده، من م چویسوئ-

دستش گذاشتم  یآروم سوئچ رو تو یمخالفت چینداشتم و بدون ه یمخالفت و جدال دوباره ا یبرا یرمق یحت
بعد از انداختن نگاه  ن،یمن هم باز کرد. با نشستن داخل ماش یسوار شد و در رو برا نیو که با دور زدن ماش

 .گرفت شیمخالفتم، راه خونه رو پ دنیدکتر رفتن و شن یبرا ینگران بهم و اصرار ییها

شده بود و سر دردناکم  دیبود و خفه کننده. سردرم تشد نیسنگ یمثل سکوت هر دومون حساب نیماش یفضا
 .انداخت نیو گوشم طن نیماش یلحن آرومش تو یعد از اون سکوت طوالنزدم که ب هیتک یصندل یرو به پشت

 .میبا هم حرف بزن یدر مورد موضوع دیبا رون،یب میدنبالت که بر امیفردا م-

 «.امیتونم ب یفردا نم»هام گفتم: قهیکه نگاهش کنم با فشردن و ماساژ شق نیا بدون

 !اون وقت چرا؟-

 .زدم یو پرزهر زیآم هیکنا لبخند

مدرک دارم اون جا،  یسر هیو آموزشگاه فردا بازه.  مینوروز رو تموم کرد رینظ یب التیتعط گهیباشه د یهر چ-
 .رمیبگ رمیم

 .میزن یدنبالت بعد از آموزشگاه هم حرف م امیخب پس خودم م یلیخ-

 .لجباز و مصر شده بودم یحساب

 .تونم برم یخواد خودم م ینم-

 .زد یبهم تشر زشیاون حرف با نگاه تند و ت با

دنبالت  امیفردا هم هول و حوش ساعت چهار م یدیجمله رو بشنوم فهم نیا گهیبار د کی خوادیاصالً دلم نم-
 !نشنوم یزیچ گهی، دتمام شد رفت

 یکه جوابش رو بدم دست هام رو تو نینکردم و بدون ا یمخالفت گهیقدر لحنش قاطع و کوبنده بود که د اون
 .شدم رهیمثل برج زهرمار و ماتم زده ام، به روبه رو خ ی افهیبغلم گرفتم و با ق
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شدم. با قدم  ادهیپ نیتوجه از ماش ی. کوله ام رو برداشتم و بدون حرف و ذره امیدیخونه رس یبعد جلو یکم
رو زد و سمتم اومد. دستش  نیشد. قفل ماش ادهیپ نیکم جونم سمت در رفتم. اون هم پشت سرم از ماش یها

 .تمو مغموم رو رو گرف دهیرو به طرفم گرفت. نگاه رنج چیرو دراز کرد و سوئ

 .باشه شتیپ-

 یمشتم گذاشت. برخورد دست هاش با دست ها یرو تو چیبازم اورد و سوئ مهین یرو سمت پنجه ها دستش
بود و انگار که به گذشته و  بیعجکنه.  دنیرگ هام شروع به دو یسردم باعث شده بود خون با سرعت تو

مردونه و  یدست ها که یاول یاول اون عشق پرحرارت و پرشعله رفته بودم؛ به همون تب و تاب روزها یروزها
 یب یجانیضمختش لمس کرده بود و ه یدست ها ریرو ز فمیظر یدست ها دیپرهُرمش، پوست نرم و سف

 ...باال برده بود یاندازه که ضربان قلبم رو حساب

که بعد از مرخص شدنم از  یبار دستم رو گرفته بود؛ همون روز نیکه اول یو حرارت جانیهمون ه هیشب درست
که شونه به  یبرام شده بود... همون روز یو چه روز قشنگ میرفته بود رونیب یخوردن بستن یبرا مارستانیب

مردونه اش چشم  بتیبه ه رمیناپذ یریتشنه و س یو با نگاه ها میقدم برداشته بود ابونیخ یهم تو یشونه 
انگشت هاش و درست همون  ونیچفت شدن م یکرد برا یکه نبضشون دل دل م ییدوخته بودم و دست ها

در لحظه انگشت هام  رانهیغافلگ یاز دست هاش بودم، با حرکت یا هیتب و تاب لمس ثان یکه تو یلحظه درحال
 .رو چفت انگشت هاش کرده بود

روز بخوام حسرت اون روز ها رو بخورم  هیکردم  یوقت فکرش رو نم چیه دیام خارج شد؛ شا هنیاز س ظیغل یآه
 ...افسوس گذشته رو یاونجور نیو همچن

بهش نگاه کردم. چشم  یلحظه ا یشد و برا دهیباال کش ن،یزم ینگاهم از رو الیاومدن از فکر و خ رونیب با
 .فشرد یدستش م یدستم گذاشته بود، محکم دستم رو تو یرو تو چیکه سوئ یهاش رو بسته بود و در حال

 !بودم و کالفه جیگ

 یکه تو یجانیکردم و حرارت و ه یکه دلتنگم بود حس م ییقرار دست هاش رو درست مثل موقع ها یب فشار
صله کرد چرا باالفا یرفتار م یشده بود اما پس اگه اون قدر دلتنگم بود چرا اون جور قیوجودم با اون لمس تزر

 !کرد یم رییرفتارش تغ

 ً باز کرد و مثل برق گرفته ها  عیآن به خودش اومد. چشم هاش رو سر هیدستش رو فشار دادم که  متقابال
 «.م... مواظب خودت باش»بهم نگاه کرد و بعد از اون هم آروم گفت: یا قهی. چند دقدیدستش رو عقب کش

 یکه م نیو هم میبد انیاون فاصله ها پا یگرم به همه  ی+ هیبغل و  هیمانع رفتنش بشم و با  خواستیم دلم
 :کرد جواب داد یم وونمید یکه حساب یو با لحن دیخواست بره صداش زدم. به عقب چرخ

 جون دلم؟-

 ریکلمه بودم. اون قدر تحت تأث نیا دنیاندازه به اشک نشست؛ چه قدر دلتنگ شن یب یهام از ذوق چشم
 .مم ر از دست داده بودمجوابش بودم که انگار قدرت تلک
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 .گرانه نگاه کرد پرسش

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ-

 .به زور از دهنم خارج شد یا نه

 ...ن... نه-

 ستادهیکه پشت به من ا یدر حال یا قهیو بعد از دق ستادیبار خودش ا نیخواست بره که ا یتکون داد و م یسر
 «حالم رو؟ نیا لیمگه نه؟ دل یرفتار هام رو بدون یهمه  لیدل یخواست یم»بود گفت:

 :ادامه داد یو سخت نیدادن نفس سنگ رونیبا ب و

 .گم یها رو بهت م نیا یهمه  لیدل یاومد یفردا.... فردا وقت-

رنگش فرو  یمشک نیشلوارش ج بیج یبودم. دست هاش رو تو ستادهیدر ا یکه زده بود جلو ییاز حرفا شوکه
. با حسرت به رفتنش چشم داشتینور کم رنگ ماه قدم برم ریخلوت و ز ابونیخ یکرده بود و آروم آروم تو

 براش یبود؟ چه اتفاق یدوخته بودم. اما اون چه حال

 بود؟ افتاده

 !داد احساساتش رو بروز بده؟ یکرد و اجازه نم یم تشیبود که اون همه اذ یچ

درموردش حرف بزنم چون  یبا کستونستم  ینم یبود. حت دنیاز اون همه سؤال بدون جواب در حال ترک سرم
 !گه یرو بهم م لشیدونستم اما گفته بود فردا دل یرفتار هاش رو نم لیهنوز خودم هم دل

 !خواست بگه یم یچ یعنی

 !شده بود؟ بیو غر بیهمه عج نیا چرا

 .زدم هیتمام زنگ در رو فشردم و به در تک یو کالفگ ختهیافکار بهم ر با

و لحن پرشکوه اش  تیبا عصبان دنمیدر بود و به محض د ی. مامان جلودمیجونم رو از پله ها باال کش یب بدن
 :دیپرس

 ؟یرو چرا با خودت نبرد تیچه قدر زنگ زدم؟ گوش یدون یم ؟ییسوگند معلوم هست کجا-

دل و  یحوصله و ب یزد. ب یبهم غر م یخبر یسرزنش گرانه به خاطر اون همه ب یکرد و با لحن یسؤال م مدام
بگم از کنارش  یا گهید زیکه چ نیگذاشتم و بدون ا یجا کفش یلب گفتم، کفش هام رو تو ریز یدماغ سالم

 یا یو نگران ظیبه کمر با اخم غل دستکاناپه انداختم. دنبالم اومد و  یرفتم و خودم رو رو ییرایردم و سمت پذ
 :دیرفتارش، مشهود بود، پرس یکه تو

 ه؟یچ هیسوگند با توام؟ قض ؟یبا اون همه عجله کجا رفت نمیبب یگ ینم یزیچرا چ-

سوزناکم ماساژ دادم. درهمون حال  یصورتم رو همراه با پلک ها یچشمم گذاشتم و کم یهام رو جلو دست
 :دمیدرمند و با عجز نال
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 .کنم ازت نپرس ینپرس، خواهش م یزیمامان جان، تو رو خدا چ یچیه-

 یاومد ربدیکه با ه دمینپرس؟ از پنجره د یزیچ یگ یاون وقت م یرفت یگذاشت ین جورنپرس او یچ یعنی-
 !باال؟ اصالً چرا اومده بود باغ و چرا با اون عجله گذاشت رفت؟ ومدیچرا ن

و صدا  نیو نفس سنگ دمیصورتم کش یتو ینداشتند و مدام سؤال کرد. دست محکم یمامان تموم یها چرا
 .دادم رونیب نهیآه مانند از س یدار

 .مامان از تون خواهش کردم، کار داشت رفت-

حرف سرهم کردم و به خاله احترامت  یاومده بود؟ باور کن کل شیپ یمامان جانم خب نگرانت شدم چه مشکل-
 .خوب نبوده یلیگفت حالتم خ یهم نگرانت شده بود، م یجاخورده بود، کل یلیدادم رضا هم خ لیتحو

 بیعج یاز حال و روز آشفته و رفتارها یو حال زارم کم یمامان جواب داد و با کالفگ یها یها و پافشار اصرار
خواست باهاش حرف بزنه که مانع شدم.  یم یحت کهیمتأثر شد و جا خورد طور یبراش گفتم که حساب ربدیه
 .اوضاع رو خراب تر دیو شا کنهیم شیکارم باز هم عصب نیدونستم که ا یم

تخت بود  یحال به اتاقم رفتم. کوله ام رو یبه فکر فرو رفته بود و با ماجرا در کنکاش بود، سست و ب مامان
شماره  نیانداختم. چه قدر هم که زنگ خورده بود. آخر یرو برداشتم به صفحش نگاه یهم کنارش. گوش یگوش

و شماره اش رو  ستادمیا یقد نهیآ یزنگ زده بود. دست به کمر جلو یبود که دو سه بار نیحس یهم شماره 
 .بوق جواب داد هیگرفتم. بالفاصله بعد از خوردن 

 :الو... سوگند؟نیحس

 :و معترض گفت یگفتم که شاک یفوت کردن نفس پر آهم سالم با

 ؟یسالم چه عجب تو جواب داد-

 .یزنگ زده بود یبار ؟چندیکار داشت یحاال چ نمیو خونه جا گذاشته بودم ببخش، ببر میگوش-

جواب نداد رفتم خونه شونم  ربدیکه زنگ زدم به ه نیرو بپرسم و ا خواستم حالت ینداشتم فقط م یکار خاص-
 که عمه گفت با تو بوده، آره؟

 :و پرتعجب گفتم دمیکش میشونیپ یرو یدست

 خونه نرفته؟ یعنی نمیآره اما منو رسوند و رفت بب-

باز  هویدونم  ینم دهیاما جواب نم میخودش زنگ زد گفت بر میبر ییجا هی گهینه نبود، واال قرار بود با هم د-
 اوضاع که خوبه؟ نمیچش شد؟ بب

 :به خودم، جواب دادم نهیآ یتلخ تو یمون بشه و زدن با لبخند نیدعوامون ب یخواستم متوجه  ینم

 .هم خوبه یلیآره خوبه. خ-



 

 
1473 

کدوم  دمی. واال من که هنوز نفهمریبه دل نگ اشویگذره بدخلق یروزاشم م نیباش ا ششیخب خدا روشکر. پ-
سر  هیبهتره  تیرفته باشه سوئ دیشا گمیهم نداره بگه و حال و روزشم مشخصه، م یخب دروغ یدوستشه ول
 .برم اون جا

 .گهیاوهوم البد د-

 :دیباز پرس نامطمئن

 !انگار ستیصدات که خوب ن ؟یواقعاً خوب نمیبب-

 .طفره رفتن جواب دادم با

 .نیکم خستم هم هیه خوبم فقط نه ن-

 فدات شم؟ یندار یبا من کار نمیخب پس برو استراحت کن بب یلیخ-

 .ینه ممنون که زنگ زد-

آب نصفه  وانیبرداشتم و همراه با ل فمیک یاز تو یتخت انداختم. قرص یرو رو یکرد گوش یکه خداحافظ نیهم
شد.  میباعث دل بهم خوردگ یلحظه ا یبود و برا. چه قدر هم که گرم و تلخ دمیبود سر کش زیم یکه رو یا

شد و از  یقطعاً حالم بهتر م یبدنم هم چنان داغ و خسته بود. دلم هوس دوش آب سرد کرده بود و اون جور
 .از اتاق خارج شدم و خودم رو به حمام رسوند یتن یاندازه بدنم کم. با برداشتن لباس و حوله  یتب و حرارت ب

خنک شده  ی. حسابستادمیآب سرد ا رید آروم و سست قدم برداشتم، دوش رو زدم و زسر  یها کیسرام یرو
حال، حالم رو بهتر  نیشده بود اما با ا یمور مور م یسرد آب با پوستم، کم یبودم البته بدنم از برخورد قطره ها

 .ختمیر رونیرو از تن کوفته ام ب یهم گذاشتم و خستگ یکرده بود. چشم رو

کردم و مغزم از اون  یگفته بود فکر م ربدیکه ه یتخت نشستم. مدام به حرف یردن موهام روبعد از خشک ک
 !خواست بگه؟ یم یچ یعنیاما  دیکش یداشت سوت م یحساب یواه الیهمه فکر و خ

 !بود؟ ختهیاون همه ذهنش رو بهم ر یچ

حرف هاش  یخواست زود تر صبح بشه و پا یمغزم نداشتم و فقط دلم م یکدوم از سؤال ها چیه یبرا یجواب
 .شده بود ریدرگ بیچون ذهنم عج نمیبش

از قفسه  یبشه کتاب نیسنگ یها آزاد کنم و پلک هام کم یریکم از اون درگ هیذهن و فکرم رو  نکهیمنظور ا به
به در  یزدم که کس یکتاب رو ورق م یحوصلگ یبا ب یطور نیبرداشتم و مشغول خوندن شدم. هم یچوب یها

 .دستم نگاه کرد یبه کتاب تو یگفتم. سامان بود. با لبخند یداخل ایب یآروم یزد. با صدا

 ؟یخوند یکتاب م یداشت-

 .کم بخوابم هیکه چشم هامو خسته کنم و بتونم  نیبه خاطر ا شتریاوهوم البته ب-

 زیاالن! مامان م دنهیابچه وقت خو»گفت: دادیکه ساعت نه رو نشون م یواریبه ساعت د یبا نگاه جاخورده
 «.گفتم خودم صدات کنم دهیشام رو چ
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 !بره یخوابم نم یدونم چرا حت ینم یخب چون خستم ول-

پاشو »گفت: یصورتم کنار زد و با زدن بوسه ا ینم دارم رو از رو یهم گذاشت و به طرفم اومد. موها یرو رو در
 «.نینش نجایقربونت برم، پاشو ا

 .ندارم لیم یول-

 :دیپرسکرد و مردد  ینگاه

 اوضاع خوبه؟ نمیبب ،یاومد ربدیمامان گفت با ه-

 نیحس روز،یمن باهاش حرف زدم د»زد و گفت: تیپر رضا یهم گذاشتم که لبخند یپلک رو یساختگ یتبسم با
نباش گفته بودم که زمان  یزی. پاشو تو هم نگران چشهیفکر کنم داره بهتر م رونیهم گفت بهش گفته برن ب

 «.کنهیدرست م زویچهمه 

رو  یزیچ چیدونست زمان تا اون لحظه ه یدلم خنده ام گرفت؛ چون نم یاز اون حرفش، تو یلحظه ا یبرا
حوصله بودم و توان  یاومد. ب یبرام مسخره م هیبق یالیما درست کنه و اون همه خوش خ نینتونسته بود ب

 .رفتم رونیسامان باالخره از اتاقم ب یمخالفت هم نداشتم و با اصرار ها

ور و اونور  نیحوصله ا یبرنج رو ب یو دونه ها دمیکش یانگشت هام گرفته بودم و کف بشقاب م نیرو ب قاشق
بودنش گفت که  دایرو گرفت و از کم پ ربدیحرف سراغ ه نیکردم. بابا و سامان گرم حرف بودند و بابا ح یم

کرد.  فیبابا تعر یرو برا ستشفوت شدن دو یبدم ماجرا یمن جواب نکهیاکرد و قبل از  یدست شیسامان پ
کرده بود و  یسکوت و پکر بودن من رو هم همون موضوع تلق لیناراحت شده بود و دل دنشیاز شن یحساب

از اون حال و هوام عوض کنند. مامان هم  یهاشون کم یکردند با حرف و شوخ یم یخودش و سامان سع
 .و متعقد بود رنگ به صورت ندارم و کم جون شدم رمبخو یزیکرد و مدام اصرار داشت چ یهم مگرانه نگا خیتوب

رفتارم که دو سه بار هم بهم تذکر داده  یِ جیپرت و گ یکمک کردن به مامان با حواس یاز خوردن شام و کم بعد
نشسته بود و  ونیزیتلو یبه سالن انداختم؛ بابا جلو یگرفتم. نگاه شیراه اتاق خوابم رو پ هیبود، زود تر از بق
بشقاب گذاشته بود،  یکه مامان براش تو رو یپوست گرفته ا یها وهیکرد، درکنارش هم م یمستند تماشا م

راحت  الیخ یسالن با لپ تاپش مشغول بود؛ چه قدر که دلم مثل اون ها کم یخورد. سامان هم که تو یم
 ...خواستیم

و  یداشت از نگران یحرف زدن به اتاقم اومد و سع یمامان باز برا دنمیبعد، قبل از خواب یم و کماتاقم رفت به
چراغ رو خاموش کرد و  ییدلجو یو کم یبود کم کنه و بعد از ابراز همد درد موردیکه از نظرش ب ییها شیتشو

 .رفت رونیاز اتاق ب

. دستم رو درهمون حالت سمت دمیتشک به پهلو دراز کش یرو از سر بر داشتم و لبه تخت گذاشتم. رو شالم
صفحه  یرو ربد،یاز ه یخواست تماس یبه صفحه اش انداختم، دلم م یبود بردم و نگاه زیم یکه رو میگوش

دل و  یرخساره بود؛ اون قدر ب ،که شماره اش افتاده بود یاما تا اون موقع که زنگ نزده بود و تنها کس نمیبب
رو سر جاش گذاشتم و با فکر  یرخساره. گوش یرو نداشتم حت یحرف زدن با کس یصالً حوصله دماغ بودم که ا
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کابوس بسته نشدن پلک هام  ربدیه ی. حرف هادمیخودم کش یزنم و پتو رو رو یکه فردا بهش زنگ م نیا
 .اه آب خوردماوردم و همر  رونیجعبه اش ب یرو از تو یقرص فکرراحت و بدون  یداشتن خواب یشده بودند و برا

*** 

ام نگاه کردم. گفته بود حول و  یمدام به ساعت مچ شیبود و مضطرب و پرتشو ریدرگ یمشوشم حساب ذهن
که خوره مانند تموم وجودم رو گرفته  یحوش ساعت چهار منتظرش باشم. دل تو دلم نبود و با استرس کشنده ا

دندون هام  ریکه با استرس ز ینرفتم و ناخ یم گهیطرف به طرف د کیبلوار، با دلهره از  یخونه تو یبود، جلو
پام ترمز کرد و  یآب گذر کردم که جلو یمنتظر شدن، اومد. از جو قهی. باالخره بعد از گذشت ده دقدمییجو یم

بهم اشاره داد و خواست  شه،یگوشش گذاشته بود، با حرکت چشم و ابرو از پشت ش یرو رو یکه گوش یدر حال
که سوار شدم پاش رو  نیجلو جا دادم. هم یصندل یدر رو فشردم و خودم رو رو ی رهیکه سوار بشم. دستگ

بود اما نسبت  بیپدال گاز گذاشت و بالفاصله حرکت کرد. هنوز هم مشغول حرف زدن با تلفن بود. عج یرو
 !کرد یاومد. مدام هم پشت تلفن بگو بخند م یبنظر سرحال تر م گهید یبه روز ها

داشتم و  تیموضوع رضا نیحال از ا نیکرده بود اما با ا غیاز منه محتاج، در یچند روز حساب اون یکه تو یزیچ
کردم و منتظر قطع شدن  یمورد بود. رو به رو نگاه م یآسوده شده بود؛ انگار که اون همه اضطرابم ب المیخ یکم

 .شد فنشکه زد حواسم جمع تل یقهقهه مانند یتلفنش بودم که با خنده 

 .هیچه حرف نیکنم نه بابا ا یخب باشه خودم حلش م یلیخ ؟یدیکجا فهماِ از -

 !بود؟ نیکنه، نکنه حس یهمه باهاش بگو و بخند م نیکه ا هیخواست بدونم اون آدم ک یدلم م یلیخ

 !هم سحر دیشا

 :به من گفت یتر کرد و با نگاه کیکردم که تلفنش رو به گوشش نزد یو کنجکاو بهش نگاه م پرسشگرانه

 .من قطع کنم آخه پشت فرمونم یندار یمهال جون اگه کار گهیخب د-

 !کردم. مهال جون؟ یگرد شده بود و شوکه نگاهش م یهام حساب چشم

 !. نکنه منظورش همون مهال، دختر عموش بود؟زدمیپلک م جیهم نتونسته بودم هضم کنم و گ هنوز

 .کردم ینگاهش م ریبهت زده و پرتح یطور همون

- ً  .کنم، قربانت خدافظ یگفتم که حلش م باشه حتما

 .بهم کرد یمخصوصش گذاشت و نگاه گذراه یجا یرو کنارش تو یگوش

 .کار داشتم ییجا هیدونم آخه  یکردم م ریکم د هی-

 :دمیپرس تیبا عصبان ختهیآم یشدت خشم رو به انفجار بودم و با حرص از

 بود؟ یک-

 «بود؟ یک یچ»رو به رو گفت:ابروهاش انداخت و با نگاه کردن به  نیب یتاب
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 یدندون ها یتکون دادم و از البه ال یکنترل کنم سر یکردم آروم باشم و خشمم رو قدر یم یکه سع یحال در
 «!گم یتلفن رو م»شدم گفتم: دیکل

 .تفاوت ابرو هاش رو باال پروند و با آرامش تمام لب هاش چرخوند یب

 !ست؟یطور ن نیا یفکر کنم متوجه شده باش-

بود و  الیخ یاز قبل شده بود، چه قدر هم که ب شتریکالمش ب یاز اون صراحت و آرامش مسخره  میجاخوردگ
 !زارمیدونست من از اون دختر تا چه اندازه ب یانگار نه انگار که م

 .نگاهش کردم جیگ

 ؟یاون وقت؟ چرا به اون زنگ زد یچ یعنی-

 .هم رفت یاندازه تو یهاش ب اخم

 هست؟ یمشکل هینداره چ یعنی-

 .کردم ینامفهوم یدست هام، ناباور و شوکه خنده  جیو با حرکت گ دمیچرخ سمتش

 !هست؟ یمشکل یگ یاون وقت م مانهیو با اون لحن صم یاون... اونم اون جور یزد یبا مهال حرف م-

 .کردم نییاورد و با فرو دادنش همراه با آب دهنم، سر باال و پا یبه گلوم فشار م بغض

 !مهال جون؟ م...-

 یحساب چ یاالن دار»لحنش گفت: یصورتش و تشر کوبنده  یتر شد و با مچاله کردن اجزا قیهاش عم اخم
کنم  یتازه فکر نم یدیزنم فهم یکه بخوام حرف م یکه بخوام و هر جور یهان؟ من با هرک ؟یریگ یرو از من م

 «.زدممنه دلم خواست زنگ  یباشه اون دختر عمو یقابل هضم ریموضوع بزرگ و غ یلیخ

کنارم نشسته بود و کس  یا گهیهاش و اون لحن حرف زدنش اصالً برام قابل درک نبود. انگار که کس د رفتار
رضا رو داره و با  یماجرا یکردم با اون رفتارش قصد تالف یاورد. احساس م یاون حرف ها رو به زبون م گهید

 .دندون فشردم ریو لب ز دمیخند تیعصبان

 !خوبه یلیخوبه خ یکن یم یتالف یآهان پس دار-

 .دیداد مانندش بهم توپ یهم فشرد و با صدا یکه زدم دندون هاش رو رو یحرف با

کم  هیو قبل حرف زدن  یگ یم یداره پس بفهم چ یبر نم یکارا تالف نیهان؟ قبال هم بهت گفتم ا یچ یتالف-
 !فکر کن... فکر

 ...ربدیه نیم... من...بب»کرده بودم و با مِن مِن و لنکت گفتم: شیور عصبانبودم چون بد ج دهیکم ازش ترس هی

» 

 .دیخشم ناکش باز بهم تشر زد و غر یهمون تن صدا با



 

 
1477 

 ...و مر ربدیه-

 یفوت کردن نفس پرخشمم حرفش رو فرو خورد. چه قدر که از اون لحن حرف زدنش دلم شکسته بود و قلب با
ً یکه عم ام رو کنترل کنم. با همون  هیکردم گر یم یو سع دیلرز یکرده بود. چونه ام از بغض م دایسوزش پ قا

 .رو بهش دوختم نمینگاه غمگ یبغض و دلخور

 مگه نه؟ یبگ یخواست یرو م نی... همیو مرگ... هم ربدیبگو راحت باش... ه... ه-

اش  یشونیپ یخشم دستش رو روکرد. با  ادیرو ز نیپدال گاز فشار داد و سرعت ماش یرو محکم رو پاش
 .منقبض کرد تیو چونه اش رو از شدت حرص و عصبان دیکش

 ؟یرو تا چه اندازت بزرگش کرد کیموضوع کوچ هی یچه طور نیببب یرسون یو به کجا مآدم ر نیبب-

 یهم م یخفقان آور، رو یو فضا یرمقم از اون همه فشار عصب یب یکه نفس کم اورده بودم و چشم ها انگار
 زشیراه گلوم رو بسته بود و حرف زدن رو برام سخته کرده بود. با ر یهم اون بغض لعنت گهیرفتند، از طرف د

 :لب زدم یفیخف یو با صدا دمیدندون گز ریلبم رو ز یقطره اشک

 .نگه دار-

و محکم داشبورت نفسم ر یدستم رو دنیتر کرد که با کوب ادیرو از قبل هم ز نیتوجه به حرفم سرعت ماش بدون
 .دادم رونیب

 .نگه دار-

داشت به آرامش دعوتم  یتر از من نفسش رو فوت کرد و با تر کردن لب هاش و کنترل خشمش، سع یعصب
 .کنه

 !آموزشگاه؟ یریم ینگفت شبیخب آروم باش م... مگه د یلیخ-

 .رو سمت در بردم دستم

 .گردم خونه یالزم نکرده بر م-

 .دیفرمون کوب یمحکم رو یضربه ا دییجو یلبش رو م تیکه با عصبان یحال در

 .پس شروع نکن باز یشناسیتو که اخالق منو م زیبهم نر قدر اعصاب منو نیسوگند ا-

 .بلندم رو سرش کوبوندم ادیهاش، فر یطاقت از اون رفتار و نامهربون یب

 ....یستیتو ن نینه... ا یستیشناختم ن یکه من م یربدیشناسم تو اون ه یتو رو نم گهیمن د-

 :لرزونم از بغض و حرص ادامه دادم یافسوس و صدا با

 نیتو افتاده اصالً چرا ا یواسه  یچه اتفاق ؟یهمه عوض شده باش نیمدت کم ا نیا یچ... چه طور ممکنه؟ تو-
 ...شد یجور



 

 
1478 

ً با سر  یکرد که خودم رو محکم به صندل یوحشتناک ترمز  یتوچسبوندم و اگر کمربندم رو نبسته بودم حتما
 یدادن نفس ها رونیسرخ شده بود و با ب ینگاهش کردم؛ صورتش حساب دهیکردم. ترس یبرخورد م شهیش

معده اش  یدستش رو هم رو هیبود و  ختهیبهم ر یفرمون گذاشت. حساب یسرش رو رو یتندش و کالفگ
 نمشیاون حال بب ینستم توتو یاون رفتار هاش اما اصالً نم یگذاشته بود؛ معلوم بود باز هم درد داره. با همه 

 :دمیهمچنان لرزونم پرس یبردم و آروم با صدا کیو سرم رو نزد

 ؟یخوب-

فرمون،  یاش و تکون خوردنش رو نهیتندش بود که با پرش س ینفس ها یو فقط صدا دمینشن یجواب اما
 .پر التماس شده بود یبه بعد لحنم، لحن ییجا کیرو پر کرده بود. از  نیماش یفضا

 مگه ه؟یچ یریهمه بهانه گ نیا لیدل یکن یرو پنهون م یشده چ یچبگو -

 ؟یگ یرو بهم م لشیامروز دل ینگفت

 .... ف... فقط حرف بزندمیساکت باشم و فقط گوش کنم قول م دمیم قول

فرمون برداشت و با  یسرش رو از رو قهیبگه و به حرف هام توجه کنه بعد از چند دق یکه کلمه ا نیا بدون
رو  نیماش یفضا یرحمانه ا یهم نگفت و سکوت ب یکلمه ا یحرکت کرد. در طول راه حت نیروشن کردن ماش

دونستم  یبشم. م ادهیو ازم خواست که پ میدیخونه رس یجلو ،یا قهیساعت چهل دق میگرفته بود. با گذشت ن
نشده بود. دستم رو  دیعا یا جهیرده بودم و نتست چون تمام تالشم رو ک دهیفا یحرف زدن ب یاصرارم برا

پس چرا  میزن یحرف م یگفت»پر بغضم گفتم: یلحن و صدا یکه برگردم، با دلخور نیسمت در بردم و بدون ا
 «نه؟ یبر یلذت م یدیعذابم م یفیتکلهمه بال نیو با ا یجور نیکه ا نیا ؟ینگفت یزیچ

 .گوشم پژواک شد یرفته اش تو لیآروم و تحل یصدا

 .نییامروز نه... برو پا-

و آن  دمیتمام به خاطر اون همه سر دووندنم در رو محکم به هم کوب تیشدم. با عصبان ادهیفرو دادم و پ بغض
گوش خراش و رعب  یصدا نیزم یرو ن،یماش یها کیشدن الست دهیچنان با سرعت گاز داد و رفت که کش

 یتو یداشتم. کم ازین آزاد یهوا دنیخواست خونه برم و همچنان به نفس کش یکرد. دلم نم جادیرو ا یزیانگ
 یعمه زهرا کج کردم. م یو بعد از اون هم راهم رو سمت خونه  دمیرمقم چرخ یها با حالت مسخ و ب ابونیخ

 یزیچ یخسته شده بودم. نه درست و حساب ربدیکلمه از اون همه کلنجار رفتن با ه یواقع یتونم بگم به معنا
 یو واقعاً رفتار هاش رو نم یراه انداختن بحث یبهونه بود برا یداد. مدام هم که پ یم یحیگفت و نه توض یم

 .حالم یتونستم درک کنم و مغزم رو به انفجار بود از اون همه فکر و درموندگ

 یشردم. صداکم جونم ف یانگشت ها ری. زنگ در رو زدمیعمه رس یخونه  یفکر، جلو یغرق کردن خودم تو با
با  یعل ریدکمه در رو زد در رو باز شد. داخل رفتم. ام فون،یآ یجلو رمیتصو دنیرخساره خودش بود و با د

رو رها کرد و به  یمن باز دنید اکردند. ب یم یفوتبال باز ادیز یبا سر و صدا اطیح یاش تو گهید یدوست ها
 یک»و گفتم: دمیبه روش زدم زدم، لپش رو بوس یلبخند میحوصلگ یطرفم اومد، پر ذوق سالم کرد. با با وجود ب

 «خونه تونه؟
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لفته خونه خاله  یمامان»گفت: نشیریزانو زد و با لحن بچگانه و ش یرو رو کشیکوچ یباال کرد و دست ها سر
 «.هم داخله یآبج یگل

شونه اش گذاشتم  یدستم رو رو ش،یزبون نیریاز اون همه ش یکردم و با لبخند یلپش رو ماچ محکم دومرتبه
 .و به طرف بچه ها هلش دادم

 .جون یرعلیرو بکن ممنون ام تیبرو باز-

مبل  یقدم برداشتم و داخل رفتم. رخساره رو یدوست هاش برگشت. سمت ورود شیزد و باز پ ینیریش لبخند
 زیم یدستش رو رو یتو یمجله  دیکش یاش رو سر م وهیآب م وانیکه ل یمن در حال دنینشسته بود و با د

 «!سوگند خانوم یاورد فیهم تشر یور نیچه عجب شما ا»گذاشت و با طعنه گفت:

مبل  یکردم و کنارش رو یحوصله سالم یکردم و سمتش قدم برداشتم. ب زونیآو یجا کفش ی رهیرو به گ فمیک
 شبیچرا د نمی. ببیسالم قربونت برم خوش اومد»از صورتم گفت: یطرف دنینشستم که با بغل کردن و بوس

 «؟ینداد یو نمجواب تلفنم

 .دمیکش رونیرو از بغلش ب خودم

 .خب خواب بودم-

 ؟یپس امروز چرا زنگ نزد-

 .بود نتونستم زنگ بزنم ریبعدشم ذهنم درگ یچه زنگ گهیحاال که اومدم د-

 .نگاهم کرد پرسشگرانه

 .میحرف بزن مینتونست گهید د؟یشد؟ فهم یباغ چ ی هیقض یشده راست یچرا باز چ-

 .به روش زدم یتلخ لبخند

 !باشه دهیدرصد فکر کن از شانش گند من نفهم هیتو -

 .و چشم گرد کرد دیکش ینیه

 ؟یعنی دینبابا؟! فهم-

خوام سوگند تازه  یمن شد معذرت م ریتقص»کردم که خجالت زده و شرمسار گفت: فیرو براش تعر زیچ همه
 «.شد که من گند زدم یداشت رابطه تون خوب م

 .دادم هیمبل تک به

به طور  یعنیدونم چش شده  ینداره اون کالً همش دنبال بهونه ست واسه بحث کردن نم ینه بابا به تو ربط-
 .رو به اون رو شده نیکل از ا
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دست هام گرفتم. رخساره هم  یسرم رو تو یمبل گرفته و با کالفگ یام رو از پشت هیبا گفتن اون حرف ها تک و
 شیخواست بهت بگه رو نگفت باز یرو که م یحاال چرا حرف نمیبب»گفت: ید و بعد از لحظه اتو فکر فرو رفته بو

 «!گرفته مگه؟

 یجلو رو بفهم اما همون طور که گفتم باز بحثمون شد بعدش هم که منو نیدونم، منم رفتم که هم یواال نم-
 .کرد و رفت ادهیخونه پ

 خل. چشه آخه؟ یشده پسره  بی؟ واقعاً رفتارش عجرم کرده هویزده به سرش چرا  یانگار نمیوا ا-

 .هم فشردم یرو یهام رو با درموندگ پلک

چه قدر داغونم،  یدون یرو ندارم نم یبحث چیکشش ه گهیقدر خستم که نگو د نیبگم، رخساره به خدا ا یواال چ-
 .ارمیرو به رو ن یزیکنم چ یم یو سع زمیر یهمش تو خودم م

 .دیشونه ام کش یرو پر مهر رو دستش

 .نمیبگم بب یدونم چ یواال منم نم-

 .زمیر یچون واقعاً بهم م میدر موردش حرف نزن گهیولش کن د-

 ؟یچا ای یخور یشربت م نمیخب بگو بب یلیاوهوم، خ-

 .زدم کهیشالم رو باز کردم و باز به مبل ت یتا

 .شربت خنک باشه خوبه. ممنون وانیل هیکم گرم بود  هیهوا -

 یخوش رنگ یشربت آلبالو وانیبعد هم با ل ی فهیاون حرف از جاش بلند شد و به آشپز خونه رفت. چند دق با
اش  گهید یپا یبرداشتم و تشکر کردم. کنارم نشست و با انداختن پاش، رو ینیس یرو از تو وانیبرگشت. ل
بگم، بنظرم به مامانت بگو  یزیچ هیخوام  یاما م میدر موردش حرف نزن یگفت»مردد بودن گفت: یبعد از کم

. بهش بگو که باهاش حرف بزنه ارهیآدم در ب نیتونه سر از کار ا یباهاش حرف بزنه باالخره روانشناسه بهتر م
 « ...ییدا یحت ای هیمشکلش چ نهیو بب

 .دمیحرفش پر یاز شربت خوردم و با پاک کردن دور دهنم، تو یقلپ

 هیبفهمم. البته که مامان  یزیکه خودم هنوز نتونستم چ یبفهمن اونم وقت یزیچ هیخوام بق ینه نه اصالً نم-
 نیوارد ا یخوام کس ینم خوامیوقت م گهیکم د هیمانع شدم،  یو خواست باهاش حرف بزنه ول دونهیم ییزایچ

 .شه که چرا به مامانم گفتم یم ینکنه و ازم عصبا یاصالً قبول نم ربدیدونم که ه یموضوع بشه بعدشم م

اعصاب و  یب یلیخ نیکالً ا هیحرف نمیآره ا»سرشونه اش به عقب گفت: یفکر کرد و با پس زدن موها یقدر
 «!هیآدم قاط

 :دمیبه اطراف پرس یاز شربتم خوردم و با نگاه گهید یکم

 ست؟یعمه گلرخ چرا نکنه عمه خوب ن یگفت مامانت رفته خونه  یرعلیام یراست-



 

 
1481 

 .هم گذاشت یرو یپلک مطمئ

که دکترش دفعه  نیخوبه فقط امروز چکاپ داشت مامان هم گفت همراهش بره که تنها نباشه آخه مثل انه -
 شبیهم د یو غذا نخوردن خوب بوده. عمو مهد ادیاز استرس ز ایقبل بهش گفته بوده رشد بچه کمه و گو ی

 .حواسمون به خاله باشه شتریب ستیکه ن ییبه مامان زنگ زد و گفت وقتا

 .ربدهیهم حق داره خب، همش نگران ه رهچایاون ب-

 سحر بهت زنگ نزد؟ یراست-

 .نگاهش کردم پرتعجب

 نه چه طور؟-

 .کنه یکار م یگفت سوگند چه طوره و چ میحرف زد روزیآخه د-

 !زدیاِ چرا به تو زنگ زده خب به خودم زنگ م-

 .زنه یگفت بعداً باز زنگ م یول یزنگ زده در دسترس نبود یگفت دو سه بار-

 .رو حلش کنم هیقض نیا دیاول با تیوضع نیا یرو ندارم تو یحرف زدن با کس یواقعاً حوصله -

 .حلش کن اما بدون دعوا و بحث کردن-

 الیکوسن مبل گذاشتم و باز هجوم فکر و خ یرو رو نمیسر سنگ یحرف چیو بدون ه دمیشربتم رو سر کش وانیل
 یرخساره موندم و بعد از اون برا شیرو پ یساعت کیشدند.  یآرامش خاطرم نم یا قهیبه دق یکه انگار راض

 .شدم یرفتن به آموزشگاه راه

**** 

قبلش برام گذشته بود و از اون همه تو خونه موندن و فکر  یو سخت تر از روز ها یطاقت یهم با ب گهیروز د دو
از  یاز افکار درهمم و حال و هوا عوض کردن ییخسته شده بودم و به منظور رها یحساب ادیز یکردن ها الیو خ

 لیکه از موعدشون گذشته بود، تحو خونهگرفته شده از کتاب  عهیود یکه کتاب ها نیزدم و هم رونیخونه ب
کرده بودم و خنده  یبابا و سامان خود خور یحفظ ظاهر چه قدر جلو یاون دو روز برا یبدم. البته بماند که تو

با رفتار  یکرده بود. حت نیسنگ یقلبم که نفس هام رو حساب ین کردم غم بزرگ روپنهو یبرا یساختگ ییها
مون حل شد و  نیخودم داشتم، مامان هم باورش شده بود که موضوع ب ادننشون د یدر عاد یکه سع ییها
 .کرد یم یبابت اظهار خوشحال نیاز ا

زدم و  یکوچه، پس کوچه ها گشت یتو یحال شونیو پر یکتاب خونه دادم و باز با سرگردون لیهارو تحو کتاب
و دستم رو  ستادمیا ابونیهدف، کنار خ یب یاندازه ام از اون همه پرسه ها یب یو کالفگ یبا خستگ تیدر نها

از  میو کالفگ دندیبا سرعت عبور م ارمتوجه از کن یها ب نیتو هوا تکون دادم. ماش ینیمتوقف کردن ماش یبرا
کوله  بیبودم، بلند شد. از ج ستادهیا ابونیزنگ تلفنم درهمون حال که کنار خ یصدا شده بود. شتریقبل هم ب

به صفحه اش انداختم. رخساره بود و قبل از اون هم سامان زنگ زده بود. عقب تر  یو نگاه دمشیکش رونیب
 .و جواب داد ستادمیا
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 الو جانم رخساره؟-

 ؟یتو خوب یسالم چه طور-

 !باشم؟ یخوا یچه طور م-

 ن؟یرو حل نکرد هنوز مشکل تون یعنی ؟ینرفت ربدیه شیپ-

گوشم گذاشتم و  یدستم رو رو هیشده بودم،  یعاص یها حساب نیماش یشلوغ بود و از صدا یحساب ابونیخ
 :کنج لبم، گفتم یبا لبخند مسخره ا

 !هست؟ یدونم مشکلمون چ ینم یکدوم مشکل آخه؟ من احمق حت-

دفعه رو برخالف دو روز قبل بدون جر و  نیباهاش حرف بزن اما همون طور که گفتم ا گهیبار د کیسوگند -
 یم یجور نیبهش بگو آخه چته تو؟ چرا ا د،یو با آرامش حرف بزن دیبخور یزیچ هی ییجا هی دیبشن دیبحث. بر

 !؟یکن

 :جواب دادم یزهرخند با

 .نگفت یزیهم که خودش با بهونه دعوا رو شروع کرد آخرشم که چ شی! دو روز پدم؟یانگار تاحاال نپرس-

 یادیداره ز گهیموضوع د نیبه خدا ا یمثل دوتا آدم منطق دیدفعه بدون بحث کردن حرف بزن نیا یدونم ول یم-
 !و پوچ چیکنه اونم سر ه یم دایکش پ

 .دونم یم-

 .داره یشتریبرش ب ششیبه سامان بگو، حرف سامان پ یخوا یم ای-

 .نگو یزیچ یماجرا کنم. توهم به کس نیا یخوام اونا رو قاط ینه گفتم که نم-

 .توئه شیخب فکرم همش پ یباشه ول-

 .شدم ابونیخ رهیخ یسرم بردم و با عجز و درموندگ یرو رو آرنجم

ً  ستمیکنه که انگار ن یرفتار م یجور هیعوض شده  یلیچه قدر کالفه ام، خ یاوف رخساره اگه بدون-  بود و اصال
تو  شینیب یهم ازم نگرفته م یسراغ یزنگ نزده و حت گهیاز اون روز به بعد هم د ستیبراش مهم ن گهینبودم د
 !رو خدا؟

 :کرد و گفت یمکث

 .یمنطق ،یهم نش یکن عصبان یباهاش حرف بزن سع گهیبار د هی-

 !قدم بشم شیپ هیچ دونستمیکه همچنان نم یرفع مشکل یبار من برم و برا نیمدام ازم خواست ا رخساره

 گهیچون د دادمیم انیپا یاوردم و به اون همه فاصله و دور یسر از کارش در م دیبا اون بود و باالخره با حق
 !و پوچ چی. به قول رخساره اون هم سر هیکنم و اون همه صبور یتونستم خود خور ینم
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 .رو به گوشم چسبوندم یهم فشردم و گوش یلب رو مصمم

حرفش  یرو گهیکنم و د یکه بگه قبول م یکنم هر چ یامروز تمومش م نیکار رو بکنم. اصالً هم نیهم دیآره با-
 یهمه زندگ نیاتفاق تلخ ا هی ستیهمه فاصله واقعاً خسته ام. قرار ن نیکنم چون از ا یزنم بحثم نم یحرف نم

 میدور بزن هی میبر گهیاز اون جا هم باهم د شش،یپ کیگم چه طوره برم بوت یبزاره! م ریو روابط مارو تحت تأث
 کم حال و هوامون عوض بشه نه؟ هیو 

 .قدر غصه نخور نیشه تو هم ا یزود حل م یلیدونم که خ یم هیفکر خوب یلیخ-

 .سر ذوق اومده بودم یکم

 .زمیحرف بزنم فعالً عز نیاز ا شتریتونم ب ینم ابونمیقطع کنم االن کنار خ گهیممنون پس من د-

رو متوقف کردم، سوار شدم و  ینیماش ابونیدستم کنار خ یگذاشتم و با تکون داد دوباره  فمیک یرو تو یگوش
مقنعه ام  یگرم بود و با تکون دادن گوشه  یبه راه افتادم. هوا حساب کیحل کردن ماجرا سمت بوت یمصمم برا

خواهر »نگاهم کرد و گفت: نهین رو زد و از آیاون حرکتم کولر ماش دنیشروع به باد زدن خودم کردم. راننده با د
 «.دیش یکولر رو زدم االن خنک م

. پولش دمیرس کیبوت یکم بعد جلو هی. دمیکش یقیخنک شده بودم و نفس عم یزدم و تشکر کردم. کم یلبخند
 .عبور کردم ک،یرفتن سمت بوت یبرا ابونیشدم. از خ ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش

هم  یرو با دو تا دختر جوون که حساب نیبه داخل انداختم که حس ینگاه شهیبودم و از پشت ش کیبوت یجلو
من شد و خودش رو  یبعد داخل رفتم. سالم کردم که متوجه  ی قهی. چند دقدمیمشغول بگو و بخند بودند، د

 یو بعد از نگاه دیچرخ هم سمتم تر. نگاه اون دوتا دخدیکم کردن فاصله اش از دخترا عقب کش یبرا زیم یاز رو
تو »گفت: عیصورتش جمع کرد و سر یگشادش رو رو یهم خنده  نیباز سرشون رو چرخوندند. حس ،ییسرتاپا

 «؟یکن یکار م یجا چ نیا

 .دوشم جا به جا کردم یتر رفتم و کوله ام رو رو کینزد

 کار دارم هستش؟ ربدیبا ه-

 یهم داشتند کرد و با لبخند یتند و زننده ا شیو آرا بیعج یاون سؤال روبه اون دو تا دختر، که سر و وضع با
 «.شتونیپ امیم دیبزن کیتو بوت یدور هیشما »گفت: بیدل فر

 :زد و با عشوه جواب داد ییشون لبخند دندون نما یکی

 .جون نیچشم حس-

 «.نیباور کن مشتر ؟یخند یچرا م هیچ»زدم که با خنده گفت: نیروبه حس یخند پوز

 «!؟یکن یرو تحمل م نیا یچه طور ییخدا»تر بردم آروم و با لحن پرخنده ام گفتم: کیرو نزد سرم
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که  یانیداده در جر وبیراه به من صبر ع نیخدا در ا»گفت: یخنده اش گرفته بود و با لحن خنده دار خودشم
 یچ ینیرو بب هیخوباشن بق نایشه تازه ا یکم نم یشم و طاقت و تحملم ذره ا یاصالً خسته نم زایچ نیمن از ا

 «!یگ یم

 .کردم پرتأسف سرتکون دادم یا خنده

 کجاست نکنه خونه ست؟ ربدیه نمیخب بگو بب یلیخ-

 .کم بخوابه هیخواد  یگفت م تی:نه خونه که نرفته حوصله نداشت رفت سوئنیحس

و شماره اش رو گرفتم. بوق  دمیکش رونیرنگم ب دیسف کیکوچ یکوله  یرو از تو میگوش ن،یاون حرف حس با
 نیا»کوله انداختم و گفتم: یرو تو یداد. گوش یداد. دوباره گرفتم اما باز هم جواب نم یخورد اما جواب نم یم

ً یدق تیسوئ  «کجاست؟ قا

 .نگاهم کرد متعجب

 اون جا؟ یبر یخوا یهان! نکنه م-

 ؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا هیآره خب چ-

 .اون جا یدوست نداره بر ربدیکه ه یدون یآخه م-

 :ادامه دادم یظیگفتم و با اخم غ یکش دار "یوا"

 !چرا دوست نداره؟-

 .دیخند زیر

 نیا یمسخره  یموضوع ها یرو ،یدون یگندشو که م یاخالقا یپرس یدونم با شوهر توئه از من م یچه م-
 .اون جا یایخواد تو ب یچون دوستاش اون جا رفت و آمد دارن دلش نم گهیحساسه، م یجور

 «.آدرس رو بگو نیحس»انداختم و محکم و مصمم گفتم: یاطراف نگاه به

 .یگم که اومد یحاال، اصالً تو برو خونه خودم بهش م ادی یشو م الیخ یسوگند ب-

 .باهاش حرف بزنم دیبا یکنم آدرسو بده موضوع مهم یخواهش م نیحس-

 یبهم کرد و در حال ینگاه

... خب یشه ول یم یاز دستم شاک یدونم که حساب یم»دو دل گفت: دیکش یدستش رو پشت گردنش م که
 «.باشه

آدرس رو روش برام  یفلز یقرداشت، برداشت و با خودکار زیم ریکه ز یدفتر یاز تو یبا اون حرف کاغذ و
 .نوشت

 «.گم که خودم اصرار کردم یممنون م»پر تشکر گفتم: یبرداشتم و با لبخند زیم یرو از رو آدرس
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 .زد و سر تکون داد یلبخند یبا چشمک همراه

 .برو، مراقب خودتم باش الیخ ینداره ب یبیع-

 .بازم ممنون-

 یشدم و با گفتن آدرس به راننده، به صندل ینیاومدم. سوار ماش رونیب کیکردم و از بوت یخداحافظ نیحس از
ً یزدم. آدرس تقر کهیعقب ت  رونیکوله ام ب یرو از تو میبود و چندان باهم فاصله نداشتند. گوش کیبوت کینزد با

 .داد یو باز هم شماره اش رو گرفتم اما هم چنان جواب نم دمیکش

شدم.  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا عیسر یلیخ م،یدیکاغذ نوشته شده بود رس یکه رو یابونیخ یبعد تو یکم
هم به پالک خونه ها.  یدستم انداختم و نگاه یبه آدرس تو یگاهرو رفتم. ن ادهیبه اطراف سمت پ یبا نگاه

 یلحظه ا یکردم که برا یطور با چشم هام جست و جو م نیآدرس نوشته شده بود پالک چهارده. هم یتو
 هیدادم.  یشریلوکس پارک شده بود. به قدم هام سرعت ب یآپارتمان یافتاد که جلو ربدیه نیچشمم به ماش

 کشیکوچ یکه وارد محوطه  کیدر کوچ هیاحاطه کرده بودند و  یفلز یکه اطرافش رو نرده ها یآپارتمان سنگ
 یسنگ یسمتش باغچه ا کیکه  یباز کردم و وارد محوطه ا ودر ر یفلز ی. با فشار دستم به نرده هایشد یم

دستم  یقینفس عم دنیرفت. از پله ها باال رفتم. بعد از کش یخورد و باال م یم یسنگ یبود، شدم. سه تا پله 
رنگ کار گذاشته بود بردم و فشارش دادم. چند  یو طرح دار قهوه ا یخودِ در چوب یرو به طرف زنگ در که تو

چهار چوب در  ونیکرد و مجدداً زنگ رو فشار دادم. باالخره در باز شد و م یرو منتظر موندم اما باز نم یا قهیدق
 شونیپر یبه تن داشت و موها یرنگ دیکوتاه و سف نیآست شرتیود. تجا خورده ب یحساب دنمیقرار گرفت. از د
گود  یکم رشونیکه ز یشده بود. سالم کردم که هاج و واج با چشم ها ختهیاش ر یشونیپ یو نامرتبش رو

 هی یا هیزد. بعد از ثان دید یخلوت رو کم ابونیبه اطراف انداخت و خ یاورد و نگاه رونیشده بود، سرش رو ب
 .دستش رو به کمر زد و پرسشگرانه و پر بهت نگاهم کرد

 ؟یاومد یب...با ک-

 .تکون دادم و شونه ام رو باال پروندم یسر

 .گهیخودم تنها د-

 .لب هاش رو جمع کرد یهاش تو هم رفت و عصب اخم

 ؟یجا؟ چرا اومد نیا یایبهت گفت ب یک-

 .جا نیاومدم ا گهید ینبود کیخب رفتم بوت-

 .لبش فشرد یخشم پلک زد و دندونش رو رو با

 !جا رو بهت داده؟ نیاحمق آدرس ا نیآهان پس حس-

 یربط نیبعدشم به حس ؟یکوچه نگهم دار یتو یخوا یاالن م هیچ»کج کردم و با حرص گفتم: یو دهن لب
 «.نداره خودم اصرار کردم



 

 
1486 

ن نگاه مغضوبش داخل رفت. پشت سرش اون حرف در رو کامل باز کرد و خودش هم زود تر از من با گرفت با
و  کینسبتاً کوچ یخورد. خونه  یم کشیدر تا هال کوچ یاز جلو یکیکوچ یداخل رفتم و در رو بستم. راهرو

شده بودند.  یست قشنگ دیسف یها یرنِگ راه راه که با راحت یو مشک دیسف یها یواریبود. کاغذ د یقشنگ
آروم رفت و  یرنگش فرو کرد و با قدم ها یشلوار طوس بیج یبود. دست هاش رو تو ختهیبهم ر یفقط کم

زدن خونه من هم سمتش رفتم. کوله  دیکردن اطراف و د ینشست. بعد از وارس کشیهال کوچ یها یراحت یرو
زدم که  دید یرو چرخوندم و اطراف رو باز کم رمگذاشتم و کنارش نشستم. س یا شهیگرد و ش زیم یام رو رو

 :دیپرسبدون نگاه کردنم 

 !؟یجا اومد نیکه به خاطرش تا ا هیچه کار واجب نیا یخب چرا اومد-

مبل جا به جا شدم و  یرو یبهش داشتم کم یدوباره ا یکیدر نزد یکه سع یو با لحن بچگانه ا دمیرو برچ لبم
 «!آخه؟ هیچه سؤال نیا نمیخب اومدم تو رو بب»گفتم:

 .. با اخم نگاهم کرددیسمتم چرخ نگاهش

- ً  !جا؟ نیا یاومد یم دیبا حتما

 ؟یخودته خب، چرا جواب تلفنام رو نداد ریتقص-

 «؟یمگه زنگ زده بود»اطالعه گفت: یانگار از زنگ زدن هام ب کهیکرد و طور ینگاه مین

 .تر کردم یکردم و لب یزیتمسخر آم ی خنده

 کنم؟ یباور م ی! فکر کرد؟یکه متوجه نشد یبگ یخوا یاالن م-

نکردنش  ایباور کردنش  دمیآره نشن»اندازه کلماتش گفت: یب یِ و با لحن طلبکارانه و سرد دیسمتم چرخ کامل
 «.با خودته

اف  یراه رو و هال بود و اُپن ام د نیکه ب یا ینقل یبا گفتن اون جمله از جاش بلند شد و سمت آشپز خونه  و
 .بلند شدم و باز دنبالش رفتم یراحت یداشت، رفت. از رو یشکل یهالل

و البته  یدنینوش یو پفک و چندتا بطر پسیچ یباز شده  یبسته ها تزا،یپ یپر بود؛ جعبه ها یاپن حساب یرو
 شهیکه به ش یهم تا نصفه. بهت زده در حال یکیبود و اون  یکامالً خال یکیکه  *یدنینوش ی شهیدو تا هم ش

 «!؟یرخو یم *یدنیتو هنوز هم نوش ربدیه»کردم گفتم: ینگاه م*یدنینوش یها

با بستن درش، سمتم برگشت و لبخند  دیکش یآب رو سر م یبود و بطر ستادهیا خچالیدر  نیکه ماب یحال در
 .لبش نشوند یرو یکج

 !؟یومدیجا ن نیتا ا ن،یا دنیپرس یقطعاً برا-

 .درهم بهش نگاه کردم و پرشکوه و معترضانه لب باز کردم یا افهیق با

 !عوض شده زیکه ورق برگشته و همه چ نمیب یم یول یزن یلب نم گهید یاما گفته بود-

 .دییدندون جو ریرو با اخم پر رنگش ز لبش
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 ؟یاومد یچ یسوگند بگو برا-

 ...تو، خب با خودم گفتم دنید یگفتم که برا-

 ونیم ینشست و با کج کردن سرم و لبخند یگلوم م خیب شتریرفتارش ب یمتیو نامال یبا هر نامهربون بغض
 میبر دیگفتم شا یحت میخور یم ییهوا هیو  رونیب میریم گهیو باهم د امیگفتم م»بغض، پر حسرت گفتم:

 « ...... م... مثل قلبنامیبخور یبستن

 «رون؟یب میبر»اشک، ملتمس گفتم: زشیاز ر یریجلوگ یلبم برا دنیچشم و گز کیبا بستن  و

ناآشنا با گوشم، از دهنش خارج  یزد و سردتر از قبل لب هاش رو تکون داد و کلمات کهیهاش رو به اُپن ت دست
 .شد

 .جور کارا رو ندارم نیحوصله ا-

زمستون  هی ریتفاوت، خشک و سرد... انگار وجودش درگ یب یکالمش تا عمق وجودم نفوذ کرده بود. رفتار یسرد
کرده بود.  لیتبد خی یبود و وجودش رو به کوه بسته لیسخت و پر برف و بوران شده بود؛ احساساتش قند

 یخارج کردم. انگار که اون جور نهیاز س یظیهم گذاشتم و نفسم رو با آه غل یپلک رو دهیآزرده خاطر و رنج
که دست هام رو  یکردم. در حال یم یریگیموضوع رو پ یشتریب تیبا جد دیبود و با دهیفا یآروم حرف زدنم ب

 :دمیتمام و لحن محکمم لب باز کردم و پرس تیو با جد ستادمیبغلم گرفته بودم، با دور زدن اپن، مقابلش ا یتو

 ؟یبهم بگ یخواست یم یچ شیدو روز پ نمیچه طرز رفتار؟ اصالً بگو بب نیخب پس بگو چته؟ ا-

تو و  یرفتارا نیافقط  ستین میزیمن چ»هم گفت: یبا فشردن دندون هاش رو یا قهیبست و بعد از دق پلک
 «.زهیر یشدن هات داره اعصابم رو بهم م چمیپا پ

 .نگاهش کردم و عاجزانه و درمونده لب زدم ناتوان

 بره؟ شیپ یجور نیا شهیرابطه قراره هم نیا یعنی... عنی ،یکن یم وونمید یخب بابا حرف بزن چرا دار-

 .اپن رو چنگ زد یو لبه  دیخشم غر با

 .بره شیقراره پ یطور نیآره هم-

 :چشمم بود، نگاهش کردم و ناباور زمزمه یکه تو یاشک یبا هاله  مستأصل

 ...یعوضت کرده؟ چ... چ یجور نیتو رو ا یچ ،یستیسابق ن ربدی.. تو اون هیلی...خیعوض شد یلیتو خ-

نگاه کردم. انگار  نیو خشمگ دیرو سرم کوب ادشیفر یبلند یگفتن اون حرف ها بروافروخته و مغضوب با صدا با
 .شده بود وونهیلحظه د هی یکه تو

هم نخواه انتخاب با  یخوا یبخواه نم یخوا یم ینیب یکه م ینمیهم نم،یآره من هم ؟یمونینکنه پش هیچ-
 .خودته
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شوکه بودم و قلب  یخمارش قرار گرفت، از لحن حرف زدنش حساب یثابت اما مبهمم امتداد چشم ها نگاه
 یکردم. چه قدر راحت م یکه زده بود نگاهش م یاز حرف ریکرد. متح یم دایپ قیعم یسوزش پردردم با هر جمله

 !ارهیتونست اون حرف ها رو به زبون ب

لرزونم زبون  یدست هام و لب ها جیبا حرکت گ دهیبر دهیتمام بر یتوس دلم افتاده بود و با ناباور یبیعج ترس
 .باز کردم

 ...ایکه بخوام  نیا هیم... منظورت چ-

از  دم،یترس یاون بحث م یزدن برام سخت شده بود و ادامه جمله رو با بغض فرو دادم. واقعاً از ادامه  حرف
 یجونم م یخوره  شتریب یو هر لحظه اون ترس لعنت دمیترس یختم بشه م یبد یاون صحبت ها به جاها نکهیا

 ت،یمنقبض شده اش از عصبان یچونه  بارد و قرمز دورشون رو گرفته بود نگاهم ک یکه هاله ا ییشد. با چشم ها
 «.ادا ها رو ندارم نیا یمن حوصله  یدیکه شن نیهم»گفت: یانصاف یمحکم و در اوج ب

تونم بگم که  یم ربدیشده چون خارج شدن اون حرف ها اون هم از دهن ه شیزیچ هیباورم شده بود که  گهید
شوکه و بهت زده ام کرده بود. با تأسف و حالت هاج و واج و  یموضوع ممکن بود برام و حساب نیناباورانه تر

 .متوحشم، سرم رو به چپ و راست تکون دادم

وقت با  چیحالت شده وگرنه... وگرنه تو ه نیباعث ا یزیچ هیهست... من... من مطمئنم که  یزیچ هینه تو -
 ...قدر سرد و خشن نی... ایا یزد یحرف نم یجور نیمن ا

 یخوا یپس م»گفت: شونشیپر یموها یاز خشم ال به ال یمحکم یپنجه  دنیم و با کشادامه بد نذاشت
 «خواستم بهت بگم؟ یم یکه چ یبدون یخوا یچه مرگمه هان؟ م یبدون

 .تبدارم سر خورد یگونه  یرو یهم فشردم و قطره اشک یاز حرف هاش پلک رو رو دهیرنج یو دل یدلخور با

 ...خوام بدونم یآ... آره م-

حرکات  یرو تو یفیو بالتکل یجیطول و عرض آشپز خونه رو قدم زد. گ یو کم دیکش یقیاون جمله، نفس عم با
 یپا و اون پا کردن در حال نیکم ا هیشده بود. بعد از  شتریاز قبل هم ب میقرار یو اضطراب و ب میدیو رفتارش م

 « ...که نیرفتارم ا نیا لی... دللیدل»:تگرفته بود گف یفیکه لرزش خف ییبود با صدا ستادهیکه پشت بهم ا

کردم نفس  یصورتش که حس م یاندازه  یبودم اما جمله اش نصفه موند و با برگشتن و سرخ شدن ب منتظر
که سرم  یتر رفتم و در حال کیاون هم سخته. نزد ی. معلوم بود که حرف زدن برادیکم اورده، حرفش رو باز بلع

 «.نکن وونمیب... بگو د»گفتم: یمضطرب یزدن ها کردم با پلک یرو به سمتش خم م

 رونیپوستش ب ریدستش از ز یبرجسته  یرگ ها ادیهاش سفت و محکم جمع شدند و از فشار ز انگشت
 .زدند

هم فشار دادن  یهم قرار داد و با رو یرو یبودم، پلک محکم رهینگاه مبهوتم، بهش خ یِ حس یو ناباور با ب جیگ
 :دندون هاش سخت لب زد

 ...چون-
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 :دمیاپن گرفتم و نال یتموم شدن اون ترس و شکنجه دستم رو لبه  یطاقت تر از قبل برا یب

 ...تو یکن یرو پنهون م یچ... چ یکن ینگرانم م یدار شدهیچ ربدی... ه... هگهیخب بگو د-

دماغش  یکه پره ها یتمام سر باال کرد و درحال تیو با جد دیرو ساکت بود و بعد از اون سمتم چرخ یا قهیدق
 .چشم هام زل زد یرحم و سنگدل تو یخورد، ب یتندش تکون م یاز نفس ها

 ی... حتیحت یفهم یسابق رو برام نداره م جانیرابطه اون ه نینداره... ا یجانیبرام ه گهیرابطه د نیچون ا-
 ...دوست ندارم گهی... دگهیمثل قبل هم د

که  یا یحس یزد و ب خیشد. تموم تنم در لحظه  یم دهیسرم کوب یتو یحرف هاش مثل پتک یبه کلمه  کلمه
. آب رندیچنگ بگ یاپن رو محکم تر از قبل تو یاز سقوطم، لبه  یریجلوگ یباعث شده بود انگشت هام برا

که در حال منفجر  دمیکش میشونیپ یرو یمحکم یرمقم پنجه  یب یدهنم خشک شده بود و با پلک زدن ها
بشدت لرزونم جمله هاش رو آروم  یو لب ها دندیچک یام م دهیصورت رنگ پر یگرمم رو یشدن بود. اشک ها

 :کردند یتکرار م

 گفت؟ یداشت م یدو... دوستم نداشت... اون چ-

گفت... دو..  یمزه و وحشتناک... اما داشت از دوست نداشتن م یب یشوخ هیبود،  یشوخ هی... نه قطعاً ن
 ! ...دوست نداشتن من

و  دیلرز یمرگ بار داشتند. چونه ام م یاون جمله ها رفتنیدر نپذ یتند قلبم سع ینامنظم و تپش ها ضربان
شدند. مسخ و شوکه نگاه تار از اشکم رو به ستون کنار  یم دهییهم سا یحسم رو یدندن هام با نگاه منگ و ب

صورتم راه گرفته  یصدا و آروم رو یب مو سوزش قلب یناباور یتلخ که از رو یاشک یاپن دوخته بودم و قطره ها
سست و تن و بدن لرزون و  یبودند. حرکت برام سخت شده بود با جون کندن قدم از قدم برداشتم و با پاها

و کوله ام رو  دمیکش زیم یکه نگاه کنم دستم رو رو نیاشک و بدون ا دنیحسم سمت هال رفتم. با چک یب
 یمرددش سمتم اومد و بعد از مکث یدگرگون و منقلبم با قدم ها حال ناو دنیانگشت هام چنگ زدم. با د ونیم

 .صداش از گلو خارج شد یگرفته بود به سخت ریکه سرش رو به ز یدر حال

 .یگوش کن دیاشم با هیپس بق دیجا کش نی... ح... حاال که به ا میحرف بزن دی... تموم... تموم نشده باسایوا-

شدن درد قلبم، دست هام رو محکم  الیخیو با ب ختهیها افسار گس وونهیآن مثل د هیپرش گرفته بود و  پلکم
 .و اون شوک بزرگ لب باز کردم یدرموندگ یاز رو یو اشک هام رو پس زدم. با خنده ا دمیصورتم کش یرو

 .خونه خب تو هم استراحت کن رمیم... من... م-

سمت  یزدم. قدم یگفتم و پرت حرف م یپرند مداشتم چرند و  گهیو رفتارم از کنترلم خارج شده بود و د حرکات
که  یطور یو ذوق زدگ جانیها با ه وونهی. سرم رو برگردوندم و مثل دستادمیآن سر جام ا هیدر بر داشتم که 

تا شده ام رو به  یدست باال بردم انگشت ها ،حرف ها و رفتارم یبود با لکنت و ناهماهنگ فتادهین یانگار اتفاق
 .هوا تکون یزور از هم باز کردم و تو

 ها؟ نما،یس میگم چه طوره فردا باهم بر یم مینرفت نمایما تا حاال با هم س یرا.... راست-
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سوزوندند.  یمسخره و عاجزانه ام، صورت پر هُرمم رو م یکرده بود و همزمان با خنده ها دایراه خودش رو پ اشک
رو که  ییکردم حرف ها یم یرو باور کنم و سع یزیخواستم چ یکرد. نم یفقط بهم نگاه ممتأثرش  یبا نگاه ها

 .شدند یمسرم تکرار  یشد و مدام تو یکنم اما نم رونیزده بود از مغزم ب

 شیکه معن یا یپرتأسف و درموندگ یاندازه قرمز شده بود و با حالت یو منگم بهش افتاد؛ صورتش ب جیگ نگاهم
 .تونستم درک کنم آب دهنش رو فرو داد یرو اصالً نم

 ...رو که داشتم گفتم یس... سختش نکن... سوگند من... من فقط حس-

 دنیتمام بعد از کش یرحم ی. در ادامه با بدیچک یصدا اشک فرو م یچشم هام ثابت شده بود و ب مردمک
 .قلبم، رها کرد یرینه گخالص رو با نشو ریهم فشرد و ت یکه باعث شده بود مصمم تر بشه لب رو ینفس

خوام تموم شه... چون  یخوام ... م یتونم مثل قبل دوست داشته باشم. م یکنم نم یم یشه... هر کار ینم-
 ...... انگار که اون عشق فقط هوارمیعاشق رو در ب یآدما یتونم ادا ینم

 یاندازه اش حساب یب صورتش که دست خودمم هم از شدت یتو یمحکم یلیاراده باال رفت و با س یب دستم
حس شده بود چشم هاش رو بست و چونه اش رو منقبض کرد. ناباور با مچاله شدن قلب دردناکم، فقط  یب

نشستم. سرم  نیزم یوزانوهام درمونده ر ریشدن ز یشده بود و با خال نیسرم سنگ بیو عج دادمیسر تکون م
که به  ییو نفس ها دمیشن یخورد شدن قلبم رو م یدست هام گرفتم. صدا نیشده ام رو ب نیدردناک و سنگ

 .یتالطم افتاده بودند از اون همه سنگ دل

و با درد چشم  فتهیکردم قلبم هرآن ممکنه از کار ب یو احساس م ختمیعمرم رو اون لحظه ر یاشک ها نیتر تلخ
رحم  یمن ب ربدیم... هتما یو سنگ دل یرحم یزد... با ب یهم فشار دادم. هنوز هم حرف م یهام رو محکم رو

 ...نبود... اون همه ظالم نبود... نبود

گوش هام  یکه محکم رو ییخودم مچاله شده بودم و دست ها یتو ن،یزم یحالت ممکن رو نیتر گنیغم با
 یکنه، دندون هام رو یم ینیقلبم سنگ یرو یزیچ هیکردم  ینشنوم. احساس م یزیگذاشته بودم که الاقل چ

 یتموم قوام تو ختنیر اداشتم و ب یبیعج هیبزنم چراکه حس خفگ ادیخواست فر یشده بود اما دلم م دیهم کل
 یشده بودم و آماده  یکردم و از جا بلند شدم، مثل کوه آتشفان نیزم یپارکت ها هیدست، دو کفشون رو تک

 هی. گردنیکوب نشیبا مشت به سزدم و شروع کردم  یمانند غیج ادیفر یعاد ریغ یوار و با حالت وونهیانفجار، د
. با تله دیکش یم ریسوخت و قلبم همچنان ت یگفتم. گلوم م یم راهیبهش بد و ب یبلند یکردم و با صدا یم

لبش، سخت و لرزون لب  یمچ دست هام رو قفل انگشت هاش کرد و با فشار دادن دندون هاش رو یخوردن
 :زد

 ...سوگند آروم... آ... آروم-

 .زدم ادیباز فر زیخونم رو بهش دوختم و اشک ر یقرمزِ مثل کاسه  یتنفر و خشم، چشم ها با

 ...یبود بگو لعنت یشوخ هی یکه زد ییحرفا یب... بگو که دورغه بگو همه -

. روش شتریصورتش، ب یکبود شده بود و فشار دست هاش به مچ دستم ناخواسته با جمع شدن اجزا صورتش
 نشیو باز مشت به س دمیکش رونیهم گذاشت. با تقال دست هام رو از دستش ب یپلک رورو ازم برگردوند و 
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که جونم شده بود،  ین کسیباز کردم. نفر نیشده بود زبون به نفر لیکه به هق هق تبد یا هیو با گر دمیکوب
 ...قلبم نینفر

 ...یآدم پست هیخدا لعنتت کنه خدا ..ل... لعنت کنه... ت... تو -

داد که  یهم فشار م یشد و لب هاش رو محکم رو یاز قبل کبود م شتریهر لحظه ب یاز شدت ناراحت صورتش
چشم هام نگاه  یبود چرا تو ختهیبهم ر یکرد... پس اگه دوستم نداشت چرا اون جور ینزنه. بهم نگاه نم یحرف
 !...کرد ینم

 .زد یکه زدم پلک تند یداد بلند با

 هان؟ چرا؟ یکن یپس چرا نگام نم-

 نیبه بدنم هم منتقل شده بود. محکم مشتشون کردم و ا یدست هام باز شروع شده بود و حت یلعنت لرزش
که از  ینداشتم و با هر کلمه ا یقدرت چیه گهید دم،یکوب نشیرفته ام به س لیتحل یجون و آروم با انرژ یبار ب

رمقم رو  یحس. نگاه ب یو ب ودمب جیو گ دمیفهم یرفت. حال خودم رو نم یته دلم ضعف م شدیدهنم خارج م
 :ازش گرفتم و با التماس و عجز تمام لب باز کردم

 ...یری... بگو نمیکن یبد بگو که ترکم نم یلیخ یشوخ هیبود  یب... بگو شوخ-

 !بود ساکت

 یااشک ه ونیم یمعمول و شوکه ام لبخند پهن ریو با همون حالت غ الیخ یو باز هم ب دمیکش یقیعم نفس
 .ها سر تکون دادم وونهیناباورم زدم و مثل د

 ...دونم یبود... م... م یدونم شوخ یم-

کردم، چشم گرد کردم و با پاک کردن تند تند اشک هام  یرفتارم ساعتم رو نگاه یو ناهماهنگ یبا دستپاچگ و
تو انتخاب  لمشویاصالً ف نمایس میرینره خب.... باهم... باهم م ادتیفردا رو  زهیگم چ یشده م رمید یوا»گفتم:

 ...بر گهیکن ها چه چه طوره؟ پس... پس من د

و با خشم تمام در  دیو غضبناک بلند غر نیخشمگ یریاز تمام شدن حرفم با شکستن سکوتش، مثل ش قبل
 .زده بود هوار زد و غرش کرد رونیکه رگ گردنش ب یحال

 ....نگو نگو نگو یچیه گهید-

 نیزم یرو یبیمه یانداختش. با صدا نیزم یبرد و رو یکنار جا کفش یمت مجسمه حرکت دستش رو س هیبا  و
 ...من ی چارهیشد؛ درست متل قلب ب کهیافتاد و هزار ت

 یدستش رو دنیکه روش بود رو با کش یاز کوره در رفته بود و با همون خشم سمت اپن رفت و هرچ یحساب
 .پرت کرد نیزم

 یسرم گذاشتم. عصبان یکرده بود. دستم رو باز رو دایاپن تو سرم انعکاس پ یرو یها شهیشکستن ش یصدا
صورتش و عوض  یتو قیعم یدرد دنیچیزد در آخر هم با پ یو داد م ختیر یو خشمناک خونه رو به هم م
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 یخودش م بهمعده اش گذاشته بود و از درد  یزانو هاش نشست. دستش رو رو یصورتش رو کیمیشدن م
صورتم  یاشک هاس مسخ و گرمم هنوز رو کهیحس تر از قبل نگاهش کردم و بدون پلک زدن درحال ی. بدیچیپ

 .سمت در رفتم یا قهیخوردند، راه کج کردم و بعد از دق یسرم

 ً  یبعد خودم رو تو ی قهیزدم. فقط چند دق رونیکفش هام رو به پاکردم و از اون جا ب یچه طور دمینفهم اصال
 ختم،یر یاشک هم نم گهید یبه بعد حت ییجا هیاز اون جا دور شم. از  دیم که فقط بادونست ی. مدمیکوچه د

رفتم. زانوهام سست  یراه م ابونیخ یتو هوتاز عالمِ اطراف مات و مب دهیدور و بر یبودم. مثل آدم یخنث یِ خنثا
گذشتند بر  یکه از کنارم م ییهم به آدم ها یچند بار یخوردم. حت یرو تلو تلو م ادهیپ یشده بود و مدام تو

 .نثارم کردند یراهیلب بد و ب ریخورد کردم و هر کدوم هم ز

. دمیتا خونه رس یمتوجه نبودم چه طور ی. حتدمیخونه د یو باز کردن چشم، خودم رو جلو ییمایراهپ یاز کل بعد
خواست که  یودند و دلم مشده ب نیسنگ هیباز شد باال رفتم. پلک هام از شدت گر یا قهیدر زدم که بعد از دق

 ...قیعم قهیخواب عم هیفقط بخوابم. 

که به  نیآروم کامل بازش کردم و داخل رفتم. بدون ا یباز بود و با فشار مهیدر ن دم،یرو از پله ها باال کش تنم
 نیزم یتخت رو نییسمت اتاقم رفتم. با ورود به اتاق، پا میخونه ست، مستق یک نمیبب یاطراف نگاه کنم و حت

کابوس تلخ و  هیخواب باشند برام،  هیتونست  یامروز فقط م یپخش شدم و نگاهم رو به در دوختم. اتفاق ها
باورشون  دیمن رو دوست نداشته باشه... من نبا گهیوجه امکان نداشت، امکان نداشت د چی. به هزیرعب انگ

 ...کردم یم

شم. پس  داریازش ب یخواب که قراره به زود هیخوابند؛  هیکردم که اون اتفاقات فقط  یم نیبه خودم تلق مدام
تا االن هم  نکهیاون حرف ها رو زده و ا تیو عصبان ادیباختم و با اون فکر که حتماً از فشار ز یخودم رو م دینبا

دادم. امکان نداشت اون همه خاطره، اون  یم نیو تسک یشده، خودم رو دلدار مونیحتماً از گفتن شون پش
 ...ذاشتم یم دینبا یعنیروز نابود بشند...  هی یوست داشتن توعشق و د

لباسم رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. مامان از  عیدر آخر با اون فکر ها مثل برق از جام بلند شدم. سر و
دست هاش گرفته بود با رفتن سمت اپن،  یرو که تو یچا یخال وانیمن ل دنیاومد و با د یم رونیاتاق خواب ب

 «.یومدی. فکر کردم هنوز باال نشتممتوجه نشدم. در رو برات باز گذا یاومد یک»روش قرار داد و گفت:

 «.شه اومدم یم یا قهیچند دق»زدم و گفتم: یضیلبخند عر فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یطور

 ؟یخب کجا بود-

 بابا و سامان کجان؟ یجا ک... کتاب خونه. راست چیه-

 .باال پروند یا شونه

ً یدونم دق یسامان که نم- موضوع  هیدر مورد  دیآخه زنگ زد گفت با یآقا مهد شیکجا رفته اما بابات رفت پ قا
 .رفت عیباهاش حرف بزنه اونم سر یمهم

 ریغ یجلوتر رفتم و با ذوق یداد نبود و چند قدم یکه م ییکردم اما اصالً حواسم به جواب ها یمامان سؤال م از
 .هم قفل یکردم و دست هام رو تو یمعمول و مسخره خنده ا
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 گم چه طوره شام امشب رو من درست کنم هان؟ یم-

که منتظر جواب باشم داخل آشپز خونه رفتم.  نیابروش نگاهم کرد. بدون ا یچرخوند و با باال انداختن تا یسر
 «درست کنم؟ یچه طوره ماکارون»گفتم: یرفتم و بعد از نگاه خچالیسمت 

 کیکرد انگار که از اون رفتارم جاخورده بود. از  یمتعجب فقط نگاهم م نشییو رو به پا زونیآو یبا لب ها مامان
 میکردم. اون قدر حالت رفتار یها رو تند تند باز و بسته م نتیرفتم و در کاب یاش م گهیسر آشپز خونه به سر د

رو که باز گذاشته بودم آروم بست و  ینتی. در کابومدکم نگاه کردن سمتم ا هیبعد از بود که مامان  یعاد ریغ
 .دست هام رو گرفت و نگران نگاهم کرد

 شده تو چته مامان جان؟ یسوگند چ-

 .تمام بهم چشم دوخت یلرزش دست هام شده بود و با دلواپس ی متوجه

 ...صورتت هیچه حال نیلرزه؟ ا یبا توام چرا دستات م-

لرزونم  یو با خشم و چونه  دمیکش رونیدست هام رو از دستش ب عیسر یحرکت یو با خشم تو ناخواسته
 :دمیغر

 ب... به من دست نزن...دست نزن-

رو از  یماکارون یرو باز کردم. بسته  نتیتوجه کاب یکرد. ب یاش نگاهم م دهیشده بود و با چشم ها ترس شوکه
. ختیر نیو زم زیم یهم رو شترشیکه نصف ب ختمیر یقابلمه ا یدم و توداخلش برداشتم. بالفاصله بازش کر 

ناموفق که  یزدن ها تیبا کبر دستپاچهو  یآب رو باز کردم و داخل قابلمه رو پر از آب کردم. هول هولک ریش
خواستم قابلمه رو روش بذارم لرزش دست  یکه م نیباالخره جواب داد، اجاق رو روشن کردم و هم شیآخر

بر خورد قابلمه با  یشد. با صدا نیپخش زم زیها، همه چ کیسرام یهام شدت گرفت و با افتادن قابلمه رو
که نفسش  یبه طرفم اومد. در حال عیو سر دیکش یکوتاه غیج زدهگوشم رو محکم گرفتم. مامان وحشت  نیزم

 «ه؟یچه حال نیتو چت شده ا زمیشده عز یسوگندم مامان جان بگو چ»ت:به شمارش افتاده بود گف یاز نگران

 یکه لب ها یبلند شدم و در حال نیزم یسرم تکرار شدند. از رو یباز تو ربدیه یرو باال گرفتم. جمله ها سرم
دونم....  یبود م یهمش... همش... ش... شوخ»گفتم: دهیبر دهیکردم بر یم سیخشکم رو با آب دهنم خ

 « ...دونم یم

 :سرم ادامه دادم یوار و تکون دادن ها وونهید یبا قهقه ا و

 یلی... خودش گفت... آره خودش گفت... البته من هم خنمایس میبود.... آخه ما قراره فردا با هم بر یشوخ-
 ...قبول کردم عیسر

 .باورانه لب زد نا

 ؟یینمایچه س ؟یزن یحرف م یدر مورد ک یگ یم یسوگند چ-

سر کج کردم و پر بغض و لکنت  یرمق یب ینم رو همراه با اون بغض خفه کننده قورت دادم، با خنده ده آب
 :وار زمزمه کردم
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 ...... مامان خودش گفت باور کن... باورکننمایس میگم... گفت بر یرو م ربدیه.. ه-

بابا بود  یشماره  ایگرفت که گو یبرداشت و شماره ا زیم یرو از رو شیگوش یاون حالم بدون معطل دنید با
 :دیغر یو دست پاچگ یلب با نگران ریچرا که ز

 آخه؟ یدار یتو رضا چرا بر نم ییکجا-

خونه سوگند اصالً حالش  ایزود ب ییا... الو سامان کجا»گفت: یا هیرو گرفت و بعد از ثان یا گهید ی شماره
 «شد؟ ی... الو سامان... سامان چایتو رو خدا زود ب ستیخوب ن

زده  هیآشپز خونه تک یکه به ستون جلو یخودم رفته بودم و در حال یمشغول شماره گرفتن بود، باز تو دستپاچه
پرت کرد و  زیم یرو رو یخبر کردن بابا و سامان، گوش یتالش برا یا قهیدوختم. بعد از دق نیبودم چشم به زم

 .میو سمت سالن رفت میاومد رونیباز به طرفم اومد. دست هاش رو دورم حلقه کرد، از آشپز خونه ب

 ینشوند و خودش هم آشفته و دل نگرون با حرکات مضطربش مدام شماره  ونیزیتلو یمبل، جلو یرو رو من
سرد و سخت شده حاال  یبا تن فرستاد. یاش لعنت م جهینت یب یگرفت و درآخر هم به تماس ها یبابا رو م

تلخ و نامفهموم کنج  یبخندبار هم ل کی یا قهیشده بودم و چند دق رهیخ ونیزیتلو یبه صفحه  وارید یبه جا
 ی گهیسر د کیسر به  کیتمام از  ینگران کرده بود و با دستپاچگ شترینشست که مامان رو از قبل ب یلبم م

شماره اش رو گرفته بود اما جواب نداده  یمامان چند بار د،یکم طول کش هیرفت. تا اومدن سامان  یسالن م
 یشمرده اش تو یقدم ها یرو به هم زد. سامان بود. صدا نهشدن در سکوت خو دیکوب یبود و باالخره صدا

آشفته و  یخورد ظاهر شد. با سر و وضع یسالن م یکه تو یتک پله ا یبعد هم رو ی قهی. چند دقدیچیخونه پ
به من، روبهش  یسمتش رفت و بعد از نگاه مهیداد. مامان سراس کهیت واریمبهوت و منقلب به د یتحال

ها شده بود خود و به خود  ونهیم... مثل د ختیبهم ر هویدونم چش شد  ینم ؟یکرد ریدتو چرا  ییکجا»گفت:
 «.انگار بهش شوکه وارد شده مارستانیب مشیبهتره با هم ببر دهیرو جواب نم شی. بابات هم گوشدیخند یم

دونم چش  یسر خورد و نشست. نم نیزم یسامان ساکت بود و با قورت دادن صدا دار آب دهنش آروم رو اما
که به من زده بود به اون هم  ییحرف ها ربدیه دیاومد. شا یداشت و بنظر خوب نم یبیشده بود اما حال عج

 !گفته بود

 ینشست و وحشت زده با صدا نیزم یبود، جلوش رو دهیهم ترس یاببود و حس دهیاز صورت مامان پر رنگ
 دیزن ینم یچرا حرف ؟یشد یحال نیشده؟ سوگند چشه تو چرا ا یشما چتون شده؟ سامان چ»لرزونش گفت:

 « ...شده یتو رو خدا من رو نترسون سامان بگو چ

 .دیکش یکوتاه نیکه کرده بود، ه یدهنش با فکر یبا گذاشتن دستش جلو و

 ...افتاده؟ سامان تو رو خدا حرف بزن یبابات اتفاق ین... نکنه... نکنه برا-

 ریکه با خ یدر حال یآروم یداد و با صدا رونیحال بد مامان شده بود نفس متالطمش رو ب یکه متوجه  سامان

 «.ن... نه... بابا خوبه»کرد گفت: یبه من نگاه م ی
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برام مهم نبود بدونم  یکردم. اون لحظه حت یه بودم و نگاهشون مداد هیتفاوت سرم رو به مبل تک یحس و ب یب
تونه تا اون اندازه من رو شوکه کنه. مامان مشغول  ینم گهید یخبر چیدونستم ه یافتاده چرا که م یچه اتفاق

گوشم  یتو فونیبلند آ یشدم که صدا لندمبل ب یسؤال و جواب سامان بود. نگاهم رو از شون گرفتم و از رو
 یرو برداشت. پلک رو فونیانداختم، مامان بالفاصله از جاش بلند شد و سمت در رفت و آ ینگاه می. ندیچیپ

از دهن  ربدیاسم ه دنیگرفتم که با شن شیتوجه به اوضاع نابسامونه خونه، راه اتاقم رو در پ یهم گذاشتم و ب
دست هاش گرفته بود و  نیرو کامل به عقب چر خوندم. سامان سرش رو ب اهممامان سر جام خشکم زد. نگ

 .دیتمام نگاه اش رو سمت من کش یهنوز هم همون جا نشسته بود. مامان با کالفگ

 جا چه خبره؟ صداش خوب نبود، چرا اومده؟ نیبود... ا ربدیه-

 دنیسمت اتاقم قدم تند کردم. با رس عیبه خودم اومده بودم. قلبم به تپش افتاده بود و مثل ترسوها سر تازه
بغل گرفتم و همون جا پشت  ی. زانو هام رو محکم تودمیرو فشردم و با ورودم در رو بهم کوب رهیبه اتاق، دستگ

ام رو همراه با حرکت زانو هام، به عقب و  هگرفته بودم و مدام کل یعصب کینشستم. انگار که ت نیزم یدر رو
هم  یمامان و سامان تو یشدم که همراه با صدا ربدیه یصدا یمتوجه  یا قهیدق دادم. بعد از یجلو حرکت م

و برق گرفته از پشت در عقب برم. لب  دهیبه در که باعث شد مثل بچه ها ترس یبود و در آخر ضربه ا دهیچیپ
 یهمون موقع در باز شد و لحظه ا یمرطوب و ترسون به در نگاه کردم که تو یلرزونم رو با آب دهن کم یها

 یچهار چوب در ظاهر شد. درحال یخونش، تو یمثل کاسه  یو چشم ها ختهیبهم ر یبا سر و وضع ربدیبعد ه
به عقب برداشتم. انگار که ازش وحشت داشتم.  یزدم و چونه ام لرزش گرفته بود، باز قدم یکه نفس نفس م

 .سؤال کرد ربدیه روبه یپشت سرش مامان هم اومد که با نگران

 ؟یگ ینم یزیچرا چ هیچه حال نیا ؟یشد یجور نیچرا ا گهیشده؟ تو د یچ ربدیه-

دست مشت شده اش رو به طرفم دراز کرد و با  یمامان سمتم اومد و بعد از نگاه یتوجه به سؤال ها یب
 .کبودش رو تکون داد یزد لب ها یکه سخت حرف م یدر حال نیصدا دار و سنگ ینفس دنیکش

 ...شهیهم یرو تموم کنم... برا یاو... اومدم همه چ-

رنگ عقدمون  دیسف یحلقه  دنیهم گذاشت و آروم دستش رو باز کرد. با د یرو یبعد از اون حرف پلک محکم و
نگاه  ربدیبه ه ی. مامان که تا اون لحظه ساکت بود با نا باوردیگونه ام چک یتلخ کوبنده رو یمشتش اشک یتو

 «افتاده؟ یچه اتفاق ه؟یتمومش کنم چ که نیم... منظورت از ا ؟یکن یم یچه کار یدار ربدیه... ه»کرد و گفت:

تمام سنگ شد  یرحم یزدند با ب یقرمزش دو دو م یکه چشم ها یباز بدون توجه به حرف مامان در حال اما
 .چشم هام و لب زد یتو

 .شه یجا تموم م نی... همنیرابطه هم نی... امیخودمون رو گول نزن گهیبهتره د-

انداخته  نیزم یبود و رو دهیکش رونیب نهیس یافتاد. انگار که قلبم رو از تو نیزم یپام رو یکه جلو یحلقه ا و
 !کرد یپا لهش م ریبود و ز

 کارا نیا ؟یگ یم یمعلوم هست چ»ناباور گفت: یا قهیباز و شوکه نگاهش کرد و بعد از دق یبا دهن مامان
 «؟یچ یعنی
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برداشتم. هم زمان با سوزش قلب  نیزم یو شوکه نگاهش کردم و بعد از اون خم شدم و حلقه رو از رو مسخ
دستم افتادند. روبه مامان که منتظر جواب بود کرد و  یتو یحلقه  یاشکم سر خوردند و رو یدردناکم قطره ها

 «.نیهم ییخوام زندا یمعذرت م»هم گفت: یبا فشردن صورتش تو ریسر به ز

جلوتر رفتم.  یکرد. چند قدم یسؤال م ربدیاز اون اتفاق ها سرزنشگر از ه جیمشغول مجادله بود و گ مامان
اشک شده بود سمتش گرفتم، بغض آلود و با  سیخ یمساب قهیاون چند دق یدستم رو که تو یتو یحلقه 

 .دمیخفه ام نال یصدا

 ب... ب...باشه؟ اریدرش ن گهی... دیبود... د نیزم یکنم از دستت افتاده... رو... فکر... فکر رشینه... ب... بگ-

 .هم فشرد یو متأثر لب رو ریلبش سر به ز دنیصورتش و گز یدستش محکم رو دنیکش با

 ....منو ببخ یفق... فقط... اگه تونست-

خواست  ینتونست ادامه بده و حرفش رو با آب دهنش فرو داد، حرف زدن براش سخت شده بود و م گهید اما
 .شده به هق هق اعتراض کردم و ناله لیتبد یا هیخفه ام رو آزاد کردم و با داد و گر یبره که صدا رونیاز اتاق ب

 ...دی...نبایبر دی... نبایتون ی... نمیبر ی... حق نداریبر یح... حق ندار-

 یو با تکون دادن ها دیفهم یبود؛ قلب سنگ شده اش حرف هام رو نم دهیفا یموندش ب یالتماس هام برا اما
 ی رهیداده بود. خ هیشوکه شده بود و مبهوت به در اتاق تک یرفت. مامان که حساب رونیمتأثر سرش از اتاق ب

 یاجازه م دیتمام حلقش رو پس داد... ر.... رفت... اما نه، نبا یرحم یدر بودم؛ واقعا رفته بود... رفت و با ب
 ...دادم بره اون حق نداشت بره

با پس زدن اشک هام، از کنار مامان که  یا هیتوش محکم بهم فشار دادم و بعد از ثان یرو با حلقه  مشتم
بود سکوت  بیکه برام عج یزیچ رفتم. رونیبود رد شدم و از اتاق ب ستادهیکنار در ا جیبهت زده و گ یهمون جور

 !دچش شده بو گهیماجرا اما اون د یسامان بود و دخالت ندادن خودش تو

پله  یگرفته بود هنوز هم رو نییگذاشته و سرش رو پا شیشونیپ یکه دستش رو رو یتر از قبل در حال کالفه
 یشونه  یگاه کردن دستش رو رون قهیبود و بعد از چند دق ستادهیازش ا یهم با فاصله ا ربدینشسته بود و ه

خواست بره که پا تند کردم  یو م کردداشت، عزم رفتن  نیحالت تسک کهیسامان قرار داد و با فشار دادنش طور
انگشت هام گرفتم. جا خورده  ونیمچ دستش رو از پشت، محکم م یبه سمتش رفتم و با حرکت عیسر یلیو خ

و عاجزانه و با التماس بهش چشم  دیکش یم ریقلبم ت ختم،یر یصورت اشک م یبه سمتم برگشت. به پهنا
 :دمیدوختم و ملتمس نال

رو شروع  زیهمه چ میخواست یتونم... نرو ترکم نکن... ما تازه م ی.. م... من بدون تو نمربدیتو رو خدا نرو... ه-
 ...کنم نرو ی... التماست مستیحق مون ن نیا ی... بعد اون همه سختمیکن

لب، دستش  یتمام بعد از فشردن دندونش رو یرحم یگفتم قلبش مثل سنگ شده بود و با ب طور که همون
شد. سامان  یو سمت در رفت. انگار که قلبم با هر قدمش داشت از جاش کنده م دیکش رونیرو از دستم ب

 یم نییگوشش رو پا یتلفن رو کهیاومدن از اتاق و درحال رونیدوخته بود و مامان هم با ب نینگاهش رو به زم
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حرف زده بود اما چرا اون  یبا کس یتر اومد. انگار که تلفن کیشده بود، نزد یاشک یاورد و صورتش هم حساب
 !شده بود شونیهمه پر

 یحساب ختیر یوقفه اشک م یدهنش گذاشته بود ب یکالفه سامان و اون حال مامان که دستش رو رو حالت
هم تموم شدن  یتموم شده بود و همگ زیم رو دوچندان. انگار که واقعاً همه چدل یام کرده بود و ترس تو وونهید

 !اون رابطه رو باور کرده بودند

 .نگاهشون کردم و تلخ و دردناک هق زدم هیعجز و گر با

... رمیم یکن بره من از دست م یکار هیمامان نزار بره... س... س... سامان تو  دیبکن یکار هیتو رو خدا شما -
 ...ن نزار برهساما

دادن نفسش در رو باز کرد.  رونیدر گذاشت و بعد از ب رهیدستگ یکردم. دستش رو رو یزدم و ناله م یم زجه
پا و اون پا کردنش،  نیو ا یآروم و اون همه معطل یرو از قدم ها نیرفتن و ا یانگار خودش هم مردد بود برا

 !درفت اگه اون همه دو دل و مردد بو یتونستم بفهمم اما پس چرا م یم

خواستم مانع رفتنش بشه و باالخره زجه ها و التماس هام اثر کرد و از جاش  یکردم و م یسامان التماس م به
 یگذاشت و در حال رهیدستگ یرفت. دستش رو رو ربدیموهاش به سمت ه ونیمحکم م یبلند شد و بعد از چنگ

 ربدیترکش نکن... ه ین جورینه... ا یجور نیا»کون دادن سرش گفت:گرفت با ت یکه لبش رو به دندون م
 «.میرو با هم درستش کن زینه... بزار همه چ یجور نیا

لبش رو باز  یبست تا یکه چشم هاش رو م یلرزونش و در حال یچشم دوخته بودم که با صدا ربدیدهن ه به
 .کرد

 ...مینکن داداشم نکن... ما حرف زد-

 !؟یگفتن چه حرف یداشتن م یکردم اما اونا چ ینگاهشون م ریو متح جیگ

 .دمیغر ادیاندازه سمتشون رفتم و با داد و فر یب یخشم با

 !کدوم حرف ن؟یزن یحرف م یاز چ-

 :اندازه و حرکت الرزون انگشت هام ادامه دادم یب یروبه سامان با خشم و تنفر و

ها  ن؟یبا هم زد یبمونه؟ چه حرف یکن یلحن ازش خواهش م نیکنه اون وقت تو با ا یاون داره من رو ترک م-
 ا؟یلعنت نیگفت یچ

نداشت دست سامان رو کنار زد و بالفاصله با ملتهب و گداخته شدن صورتش از  دنیتحمل شن گهیکه د ربدیه
 کهیت کهی. انگار که قلبم تدیرفت. سمت در رفتم که سامان مانع ام شد و در رو با حرص به هم کوب رونیخونه ب

بغلش  یکه محکم من رو تو دمیکوب یاش م نهیو حال خارج شده از کنترل، مشت به س یوونگیشده بود و با د
هلش  یبکشم و به سمت رونیبغلش ب یکردم خودم رو از تو یگرفت. مامان هم به سمت مون اومد. تقال م

زدم اما اون رفته  یرو صدا م دربیزدم و از پشت در ه یپخش شدم. زجه م نیزم یسنگ فرش ها یدادم و رو
 !بود... واقعاً رفته بود
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سامان رو که دست  ی قهیکردم.  یو هق هق بهشون التماس م هیو مامان هم کنارم نشستند. با گر سامان
 .و با هق هق و التماس باز خواهش کردم دمیهاش رو دورم حلقه کرده بود چسب

 ...تونم ی... من بدون اون نمرمیم یمسامان بگو برگرده.... بگو برگرده به خدا من -

برگشتم  ختیر یمن اشک م یسمت مامان که پا به پا د،یلرز یهم مچاله شده بود و چونه اش م یتو صورتش
 .التماس کردم یو زار هیو رو به اون هم با گر

 .رمیم یمن بدون اون م رم،یم یکن مامان من م یکار هیمامان تو -

 «.دلم. بسه زینکن عز هینکن دخترکم گر هیگر»گفت: هیبغلش گرفت و با گر یرو تو سرم

 .تکون دادم نیرو بهش دوختم و ناباور سر به طرف میاشک یها چشم

شون  دنیبه ند یاز اون چشما بگذرم؟ چه جور یبدون اون سر کنم... چه جور یمامان... من... من چه جور-
 ...مامان یکنم چه جور

کنه. بوسه  یم هیازم گرفته بود اما از تکون خوردن شونه هاش معلوم بود که اون هم داره گرنگاهش رو  سامان
تلخم، دردمند و  یاشک ها زشیسرخ و شوکم بهش نگاه کردم و با ر یموهام زد که با چشم ها یآروم رو یا

 :لب زد هیگر ونیعاجزانه م

تونم نفس  ینم هیثان یاون... بدون اون حتبرش گردون داداشم، برش گردون... سامان من ... من بدون -
 ...بکشم.. برش گردون

رفتن صدام از خواهش  لیهم افتادند و با تحل یبود که از دهنم خارج شد. پلک هام رو ییجمله ها نیآخر نیا و
 .شدم نیو التماس، بدنم شل شد و آروم نقش زم

جونم رو  مهین یرمق پلک ها یشده بودم. ب رهیکه رو به روم بود خ یبودم و به پنجره ا دهیتخت دراز کش یرو
خورد و آروم صورتم رو نوازش  یصورتم م یباز رو مهین یپنجره  یاز البه ال یمیمال میکردم. نس یباز و بسته م

لبم  یگوشه  یکیتبسم کوچ الیخ هی ایدونستم خواب بوده  یکه هنوز هم نم یریآوردن تصو ادیکرد. با به  یم
ً یکنم دق یجا خوش کرد. فکر م که بعد  یشده بودم، روز یبستر مارستانیب یبود که تو یروز نیدوم ای نیاول قا

 دهیرو د رشیبود که تصو یداریخواب و ب یکم قرار گرفته بودم و تو هیآرام بخش  یبا کل یتاب یاز اون همه ب
کرد  یزمان صورت و دست هام رو غرقه بوسه م شده بود و هم رهیبهم خ شیاشک یها چشمو  یبودم. با نگران

 !تیواقع ایبود  الیخ هیاما 

 الیخ هیاونجا نبود و مثل  گهیچشم باز کردم د یشده بود اما وقت ادیز نم،یسنگ یباز کردن پلک ها یبرا تالشم
که عطرش  یو وَهم! اون هم در حال الیخ هی ایبود  تیدونم واقع یشده بود و هنوز که هنوز نم دیقشنگ ناپد

 یآروم شدنم بود. با لبخند لیدل نیو ا دمکر  یحس م مارستانیاتاق ب یهفته تو کیرو هم چنان بعد از گذشت 
موقع مامان همراه خانم پرستار داخل اتاق اومد. پرستار بالفاصله  نیهم یپنجره بودم که تو ی رهیمحو همچنان خ

کم بخوابه  هی دیبزار»کرد رو به مامان گفت: یسرم فرو م یُسرمِ باال یرو تو یکه سوزن یسمتم اومد و در حال
 «.جواب نداد گهیآرام بخش هم د یکرد حت یم یارقر  یب یلیخ شبید
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 :دیکرد پرس یچشمش رو پاک م یدستش اشک گوشه  یکه با دستمال تو یهم در حال مامان

 ان؟یدکتر امروز نم یآقا-

 .انیتون م ضیمر دنید یبرا گهیکمه د هیکردن  یعوض م:چرا اتفاقا اومدن، داشتن لباسشون رو پرستار

 دیآشفته ام کش یموها یرفت. مامان کنار تختم اومد. دستش رو آروم رو رونیبعد از گفتن اون حرف از اتاق ب و
 .اسمم رو صدا زد یبغض آلود یو با صدا

 .کنم یبگو خواهش م یزیچ هیدلم با من حرف بزن  زیسوگندم... عز-

 یبا دستپاچگ عیبه در وارد اتاق شد و مامان سر یبعد دکتر با تقه ا یزدم. لحظه ا یو مبهوت فقط پلک م مات
جواب سالمش رو  ییو هفت هشت ساله بود با خوش رو یحدوداً س یدکتر که مرد یرفتارش سالم کرد. آقا

 .تخت بودم انداخت یبه من که رو یداد و نگاه

 .دارهیب ضمونیکه مر نیمثل ا-

روبه  نهیمعا یسر هیچشمم انداخت. بعد از  یتو یو چراغ دیبا اون حرف به طرفم اومد. پلک هام رو باال کش و
 «.بهترشده یلیاش کردم خ نهیکه معا شیپ ینسبت به هفته »مامان با تکون دادن سرش گفت:

 .پر بغضش سؤال کرد یو صدا یاون حرف مامان بالفاصله با نگران با

 !وردهیهم به زبون ن یکلمه ا یهفته شد اما حت هیگه؟  ینم یزیزنه چرا چ یحرف م یدکتر پس ک یآقا-

 هی یمن که بهتون گفتم اون االن تو»انداخت و در جواب گفت: یدستش بود نگاه یرو که تو یپرونده ا دکتر
 دهیز دست محافظه اش رو موقتاً ا یکیزنه  یحرف نم یکیباشه  گهیجور د هیممکنه  یهرکس یشوکه بزرگه، برا

دارو  یطور استفاده  نیو هم یسردگاف یکه دختر شما سابقه  نیکه هست ا یاما تفاوت گهید یها زیچ یلیو خ
شه. در مورد حرف زدنش هم بگم که  یبه مرور زمان بهتر م دیها نگران نباش نیا یهم داشته اما با وجود همه 

قبال دکتر  دیبخوره و تشنج هم کامالً ازش دور باشه. گفت. دارو هاش رو به موقع دیتحت فشار قرارش ند یلیخ
 «داشته؟

شون  یکه منش میرفت مطب روان پزشک اما زنگ زد یبار م کی یخب چند وقت ی:به اون صورت که نه ولمامان
 یشتریتونم اطالعات ب ینم نیهم یبهشون ندارند فعالً. واسه  یگفت خانم دکتر رفتن خارج از کشور و دسترس

 .تون بزارم اریتدر اخ

دونم خودتون روانشناس  یروانشناس باهاش حرف بزنه و همون طور که م دی. فقط باستین ی:نه مشکلدکتر
و باهاش  دیرو بشن یخسته نشه ساعت یلیکه خ ی. در روز طوردیبهش کمک کن دیتون یم یلیپس خ دیهست

 .نیدونم که کارتون رو بهتر از من بلد ی. مدیحرف بزن

 .کنم یکه بتونم م یدکتر، هر کار ی:ممنون از شما آقامامان

 .رمقم زد یهم رو به من و نگاه ب یمیفشرد و لبخند مال دییتأ یبه مامان لب به نشونه  رو

 .ریروزتون بخ ضایمر یبرم سراغ باق گهیخونه. من د دشیببر دیتون یهم م گهید-
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داد. در  حیکه دکتر گفته بود رو براشون توض ییها زیچ یسر دکتر بابا و سامان اومدند که مامان همه  پشت
اون چند  ینظرشون داشتم. چه قدر که تو ریحسم، ز یتفاوت و ب یب یزدم با نگاها یکه آروم آروم پلک م یحال

بابا و  یسامان و سر و وضع آشفته اش، کالفگ یگود رفته  یشده بودند؛ چشم ها شونیوقت همه شون پر
 .مامان یها یقرار یو ب یتاب یزد و ب یدو دو م یچشم ها یکه تو یبزرگ ینگران

رفتند. مامان با کمک خانم پرستار  رونی. بابا و سامان از اتاق بمیرفتن شد یساعته، آماده  مین یاز خواب بعد
فاصله که بال میاومد رونیرو که از خونه برام اورده بود رو تنم کرد. با کمک مامان و همون پرستار از اتاق ب یلباس

 .کرد کمکم کنه یشونه اش قرار داد و سع یسامان به طرفمون اومد و دستم رو رو

 یورود یتا جلو ،یلچریو با و ستمیپاهام با یتونستم رو ینم یحس بودم که حت یجون و ب یقدر ب اون
 .جا داد نیعقب ماش یصندل یبغلش گرفت و رو یو از اون جا به بعد هم سامان من رو تو میرفت مارستانیب

جونم  یب یکردم. مامان کنارم نشسته بود. دست ها یرو نگاه م رونیدادم و ب هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم
دستم و  یبوسه اش رو یگرم یدست هاش گرفت و بعد از لحظه ا یقدرت حرکت نداشتند رو تو یرو که حت
مامان شده  ی هیگر ی. بابا که متوجه تفاوت یحس بودم و ب یاما همچنان ب دیگرم تر که روش چک یقطره اشک

بشند اما  میخواستند باعث ناراحت یخودشون نم الیمنظورش شدم، به خ یکرد که کامال متوجه  یبود، سرفه ا
خونه توقف  ینشون بدم. جلو یواکنش یزیتونم به چ ینم گهیحسم که د یو ب یدونستند اون قدر خنث ینم

بغلم رو گرفته بودند پله ها رو  ریکنه. با کمک مامان و سامان که ز بازکردند. بابا زود تر از ما باال رفت تا در رو 
 .میباال رفت

که بابا خواست راحتم بزاره و حاال  رمیکردند. مامان اصرار داشت اول دوش بگ میورود به خونه، تا اتاقم همراه با
آرام  ریخودم جمع شدم و چشم هام رو بستم و تحت تأث یتخت، تو ین هست. رودوش گرفت یفرصت برا
 .زود خوابم برد یلیکه برام زده بودند خ ییبخش ها

 الیباز همون خ دیکه شا نیموهام پلک از هم باز کردم. با تصور ا یرو یشدن دست دهینرم و کش یبوسه ا با
 یتارم چند بار دیکردن د دایوضوح پ یلبم نشست و برا یکم رنگ گوشه  یباشه، لبخند مارستانیب یقشنگ تو

 .آروم آروم جمع شد مهم نبود و لبخند الشیخ یهم فشردم؛ کامل چشم باز کردم اما حت یپلک رو

از  نکهیا یزد. برا یبهم زل زده بود و با باز شدن پلک هام لبخند پر بغض شیاشک یبود که با چشم ها رخساره
صورتم زد  یرو یهم فشرد و سمتم خم شد، بوسه ا یکنه محکم لب هاش رو رو یریاشک هاش جلوگ زشیر

 :دیلرزونش از بغض پرس یو با صدا

 ؟یخواهر ی... خوبیخ.... خوب-

 نیزم یشدم. رو رهیخ واریمحو شده بود و بالفاصله نگاهم رو ازش گرفتم و با همون حالت مجنونم به د لبخندم
قشنگت برم  یقربون اون چشما یسوگند»کرد بغض آلود گفت: یهم مکه نگا یتخت نشست و در حال نییپا
 «.دلم زیعز نهینب یجور نیکه تو رو ا رهیرخساره برات بم یتو... اله یشد یچ

 .دست هاش گرفت نیتخت رو ب یو لبه  دیسکوت ادامه دار من، لب گز با
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. سوگند ه... همه ریتفاوت نگاهتو ازم نگ یب یجور نیبزن تو رو خدا ا یحرف هیکنم  یسوگند به خدا دارم دق م-
و  ادیکه ب نیا یکرد. حت یم هیکه زنگ زده بود مدام پشت تلفن گر شیساعت پ میمادر جون ن چارهینگرانتن. ب

حالش بد  یلیخ دید مارستانیب یتو تیوضعاون  یو تو یکه تو رو اون جور نیبراش سخته. بعد از ا نتتیبب
 ...بگو خواهرم منم ر... رخساره... حرف بزن یزیچ هیبچه ها... سوگند  یدلواپستن همه  یلیشد. همه خ

 نیرو سکوت کرد و بعد از ا یا قهی. چند دقدیچک یصورتش م یمحابا رو یگفت اشک ب یکه م یهر جمله ا با
خودش رو دل  شتریکه ب یکرد و با لحن نییکرد سر باال پا یکه تند تند اشک هاش رو با پشت دست پاک م

برات  یلیخ یلیکه خ دونم یگذره، م یم نای... ه.. همه ایش یتو خوب م»بغض گفت: ونیداد، م یم یدلدار
 ..دی... شایبخند یبازم... بازم بتون دیگذره، شا یسخته اما م

چشمش رو گرفت و پوست کبود دستم رو که از  یبا فرو دادن بغض سختش قطره اشک گوشه  یبعد از مکث و
 .لرزونش فشرد یانگشت ها ریسرنگ و سرم، پر شده بود، ز قیتزر یجا

باز  ام،یامروز اما م یجا بمونم حداقل واسه  نیا نیاز ا شتریتونم ب یکنه نم یم وونهیمنو د دنتید یجور نیا-
 ...خواهر قشنگم ذارمیذارم... تنهات نم ی. تنهات نمامی یهم م

 یب یو چشم ها یبه حالت خنث یو با نگاه وردیطاقت ن کهیرشکست طو شتریاز گفتن اون حرف بغضش ب بعد
که آرومش  نیا یحت ایبه حرف هاش نشون بدم  یخواست واکنش یرفت. دلم م رونیاز اتاق ب هیرمقم، با گر
 !اطرافم یها آدمدادن  نیتسک یبرا یا زهیتونستم نه قدرت حرف زدن داشتم و نه انگ یکنم اما نم

*** 

ً یتقر بهتر  یقبل کم یمرخص شده بودم. حالم نسبت به روز ها مارستانیشد که از ب یم یسه چهار هفته ا با
که  نیا ایزدم و  یرو حرف م یحد بود که در طول روز فقط چند کلمه ا نیبهتر شدن در ا نیشده بود البته ا

 ریرفتم مس یرو هم که م یراه تنهاگردوندم و  یبرش نم گهیاورد د یاتاق م یغذام رو تو ینیمامان س یوقت
 .بود یبهداشت سیاتاقم تا سرو

حالت ممکن برام پشت هم  نیحس تر یتفاوت و با ب یب یا زهیانگ چیکه بدون ه یتلخ و عذاب آور ییها روز
ً یدق د؛یکش یروح و مرده شده بودم که فقط به اجبار نفس م یب یشدند. مثل آدم یم یسپر  یمرده  هی قا

ازشون گرفته شده بود و شب ها رو تا خوده صبح  یکه بعد از اون اتفاق ها خواب حساب ییمتحرک و چشم ها
 .سوختم یخودم م یو تو ختمیر یصدا و تلخ اشک م یب

ً یاون مدت تقر یتو زهره  میحال خودم نبودم و مر یاول که اصالً تو یبودم البته به جز هفته  دهیرو ند یکس با
 دنینشستند و با د یتخت م یرو کنارم لبه  قهیاومده بودند و هر کدوم چند دق دنمید یبرا گهید یو بچه ها

منقلب و آشفته اتاقم رو ترک کرده  یبا حال نیبار حس نیآخر یرفتند حت یم رونیاز اتاق ب هیاون حالم با گر
اومده  دنمید یبار هم سحر برا کی یحت نمیرو بب ینخواستم کس گهیبه خودم اومدم د یهم که کم یبود. زمان

 دهیخواست در رو براش باز کنم شن یپر بغض و التماس هاش رو از پشت در اتاق که ازم م یبود که فقط صدا
هم که نتونسته بودم از خودم دورش کنم و با  یمامان رفته بود. تنها کس یها اربودم و بعدش هم که با اصر 

ً یهام تقر یتفاوت یتمام ب  یرو که مامان برام تو ییاون غذا یزد رخساره بود و با اصرار ها یهر روز بهم سر م با
 .کردم یاورد تموم م یاتاق م
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بغلم گرفته بودم با باال اوردن  یکه زانو هام رو تو ینشسته بودم و در حال نیزم یرو کمیاتاق نسبتاً تار ونیم
شد،  یقات هم غرق اشک مداشتم و اکثر او یدست محکم نگهش م یکه شب تا صبح تو یمشتم به حلقه ا

ً یشده بودم. تقر رهیخ  ینم یاسمش رو هم از کس یحتخبر بودم و  یشد که ازش ب یماه م کیبه  کینزد با
اوردند دور  یم ادمیکه خاطره اش رو به  ییها زیکردند من رو از اون و چ یم یسع ییجورا هیو همه  دمیشن

 یدونستند تمام خاطراتش تو یکرده بودند من رو از خاطراتش دور کنند اما افسوس که نم یکنند. در واقع سع
و سوگ دار به قلب  نهیدست به س یمیمراسم ترح یام کنارهم جمع شدند و مثل حضور توقلب مچاله و مرده

 .کردند یاحترام م یمرده ام ادا

 !افتاده بود؟ یتفاقبودم و سر در گم؛ چه ا جیها گذشته بود و هنوز هم گ هفته

 !بودم؟ دهیصفر رس یبه اون نقطه  یجور چه

 ییاون جدا لیکردم. چرا ولم کرد؟ دل یسرم دوره اشون م یسؤال بود که هروز تو یذهنم کل یهنوز هم تو و
 !بود؟ یرحمانه چ یب

 !شده بود؟ رمیدامن گ یاون جور یک نینفر

 !کدوم گناهم بود؟ تاوان

کرد و  یکه هرشب موقع مرور خاطرات احساساتم رو شبانه قتل عام م یزیبراشون نداشتم و چ یجواب چیه اما
نکرده بودم و هنوز هم  دایرفتنش پ یبرا یلیبود که هنوز دل نیسوزوند ا یشده ام رو م کهیقلب شکسته و ت

 !رفته باشه نیکه اون حس نابِ عاشقانه اون قدر راحت نابود شده و از ب رمیتونستم بپذ ینم

 !رحمانه باور نکرده بودم یرفتنش رو اون جور ب هنوز

عقل درمونده و عاجزم مشغول شده بود و بعد از رفتنش،  یتلخ تر از اون هم قلب شکسته ام بود که به دلدار و
 ...که خودش هنوز هم داغ دار عشق بود یبهش فکر نکنه، درحال گهیکه د دادیم یشبانه روز عقلم رو دلدار

دوستم  گهیکه گفته بود د نیرو تونستم باور کنم جز رفتنش رو، جز ا یزیچ یو هرچ دیلنگ یکار م یجا هی ماا
 !نداره

 !آسون بود یعشق نیامکان نداشت... مگه دست شستن از عشق اون هم همچ نه

 !زدم یفقط خودم رو گول م یجور نیهم ا دیشا

اوردم  یم ادیدر حقم کرده بودند به  یرحم یب تیدر نها هیرو که بق یمشتم مدام کار ینگاه کردن به حلقه تو با
و دردناکم  چارهیگرفت و با سوزش چشمم، قلب ب یصورتم راه م یچشم هام، رو دنیکه با جوش یاشک لیو س

 . اما چرا اون کار رو با من کرده بودند؟دیکش یم ریت یحساب

 ً  !از من رو امضاء کنه؟ ییجدا یبرگه تونسته بود با اون همه عجله  یاون چه طور اصال

 !رحم و سنگدل باشه یتونست اون همه ب یم یطور چه
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 نیبه ا دنیبخش میتحک یازم اثر انگشت گرفته بودند برا طیشرا نیبدتر یکه تو هیرحم تر از اون بابا و بق یب و
 !...گناهم یو مرگ صدر صد قلب ب ییجدا

 !خواست یمن رو نم گهید یکرد وقت یم یچه فرق اما

 ً عشق بودم  یکه پس زده  تیواقع نیبه دست مشعوق پس زده شده بودم... و ا یکرد وقت یم یچه فرق واقعا
 .و اشک ختمیر یخورد و با درد و ناله اشک م یسرم م یتو یهر لحظه مثل پتک

پر  یاشک هم رفتن پلکم قطره یخودم جمع شدم. با رو ینشسته بودم، آروم آروم تو نیزم یکه رو یجور همون
کرد و دلتنگ بودم... عاجز و ناتوان در برابر  یوجودم عطرش رو تمنا م یگونه ام راه گرفت؛ ذره ذره  یدرد رو

مقابل چشم هام، خنده هاش...  اشاوردن چهره  ادیرحمانه که هر لحظه با به  یب یِ اون احساس دلتنگ
مردونه اش  یبازو ها نیشد و طاقتم طاق. هر لحظه خودم رو ب یم دهیصداش... صداش و صداش، نفسم بر

شد. حس گرفتن دست هاش،  یم ریتلخ اشکم سراز یکردم و همراه با لبخند یآرزوم بود، حس م تیکه نها
 یکه هر لحظه و برا یکرد و حس لمس صورتش... و امان از دلتنگ یم رمیغافلگ شهیکه هم ییحس بوسه ها

 ...کنه یکشه و زنده م یشدت آدم رو مهزار بار و با همون 

کردن مواد و آروم شدن به در و  دایپ یو برا رهیدرگ ادیکه با اعت یطاقتم کرده بود و مثل آدم یب یحساب یدلتنگ
شده بود، خودم رو به کمد لباس  فیهم ضع یکه حساب فمیاز جا بلند شدم و با کشوندن بدن نح زنه،یم وارید

 .هام رسوندم

و با  شونیلرزون شروع به گشتن کردم. پر ییزانو هام نشستم. با دست ها یکمد رو باز کردم و رو بالفاصله
کردم و باالخره  یم داشیپ دیزدم، با یداخلش رو چنگ م یو لباس ها ختمیر یتمام کمد رو بهم م یدرموندگ

قرمز  ین چهارخونه . هموردمک داشیپ گه،ید یلباس ها یاز طبقه ها رو یکی یگشتن، تو یهم بعد از کم
خاطره  نیو قشنگ تر نیکه آخر یرهنیشده بود. پ نیخوشم باهاش عج یخنده ها و روز ها نیکه آخر یمشک

آب شده بودم و کشون  سیپناه خ یب یبچه گربه  هیکه مثل  یکرد، همون روز یم یآور ادیرو برام  میزندگ ی
موهام رو برام خشک کرده بود، شونه زده  فیآروم و لط ود؛باال برده ب یکشون من رو دنبال خودش به طبقه 

 یکردنمون... خواب آرومم تو یبود... آشپز دهیناخن هام کش یالک قرمز رنگم رو رو یفرچه  یبود... با چه دقت
خوش رنگ و  یالسایگ دنیخودش دزد یبامزه  رییبه تعب ایو پشت هم  ییهوی یآغوش امنش و اون بوسه ها

 ...هیهمسا اغخوش طعم از ب

 رهنیها پ وونهیسوزوند. مثل د یو اشک صورتم رو م دیکش یم ریت شهیشون قلبم مثل همهر کدوم یادآوری با
صورتم بردم و محکم بو کردم؛ محکمِ محکم...  کینزد یبغلم گرفتم و بعد از لحظه ا یرو چنگ زدم و محکم تو

 ...لحظه به خدا نکردم و التماس و ِشکوه هام او یلب ناله م ریاشک بود و ز سیصورتم خ

اصالً  دیلرز یکه با هام کرده بود هنوز هم قلبم براش م یبا وجود کار یکردم وقت یفراموشش م یچه طور آخه
 شدم؟! چرا؟ یچرا ازش متنفر نم

زانو هام  یم رو توتابم نداشت. توان یدادن به قلب ناآروم و ب یبرا یجواب چیه یهربار عقلم با سرافکندگ مثل
بغلم  یرو تو رهنیکه پ یاز جام بلند شدم و سمت تختم رفتم. در حال نیزم یکردن شون رو کهیو با ت ختمیر

 یحساب دنشیمچاله شدم. عطش د دمخو یتخت رفتم و تو یگرفته و محکم به خودم چسبونده بودم باز رو
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تونست  ینم یا گهید زیچ نیمجسم کردم و جز ا یبود، چشم هام رو بستم و صورتش رو کم دهیاومونم رو بر
رو  میگوش یعکس ها یچون همه  نمیتونستم عکس هاش رو بب ینم یبخش قلب داغ دارم باشه؛ حت یتصل

دست برداشته بودند فقط از  یآلبوم بودند، از جلو یوعقدمون رو هم که ت یعکس ها یپاک کرده بودند و حت
هم که شده  قهیچند دق یخواست برا یگرفتند. دلم م یرو هم ازم م خبر نداشتند وگرنه همون رهنیاون پ

محال و مطمئن بودم اگر  هیآرزو بود،  هیاما آروم گرفتنم فقط  رهیکم آروم بگ هیقرارم  یو حداقل قلب ب نمشیبب
تر  صیکنه. حر یم یقرار یشم و باز قلبم ب یتاب تر م یاز قبل هم ب چ،یشم ه یآروم که نم نمشیباز هم بب

چهارخونه  د،یچک یم شیقرمز مشک یچهارخونه ها یکه رو یاشک یکردم و قطره ها رهنیشروع به بو کردن اون پ
 .تک تک شون خونه کرده بود یکه عشقم تو ییها

اتاق شدم  رونیاز ب ییصدا یمتوجه  یکردم که با گذشت زمان کوتاه یو ناله م دمیچیپ یتخت به خودم م یرو
 یبرا یسامان شدم که انگار داشت به کس یصدا یبود. خوب که دقت کردم متوجه  اومده یانگار که کس

طور سامان بودم که  نیهممامان و بابا و  یشاهد پچ پچ ها یاون مدت هرز گاه یکرد. تو ینشستن تعارف م
که آروم سامان  یبار هم صدا نیکردند و موضوع رو به کل عوض و ا یحرفشون رو قطع م دندید یتا من رو م

که  نیحس یبعد صدا یکردم و لحظه ا زیزد. گوش ت یحرف م یاورده بود و با کس نییعمداً تن صداش رو پا
 دیبار اما با نیتخت نشستم. ا یزدم و آروم رو س. با پشت دست اشکم رو پدیچیگوشم پ یگفت تو یسالم

حتماً ازش خبر داشت.  نیگرفتم. آره حس یم ربدیاز ه یخبر یطور نیا دیشا یاوردم و حت یسر از کارشون در م
شکمم  یکه تو یتخت سمت در کشوندم. ضعف داشتم و با درد یو پر دردم رو دنبالم خودم از رو فیتن نح

 یو با رو دمیکش قینشستم. چند تا نفس عم نیزم یسوزناکم گذاشتم و آروم رو همعد یبود دست رو دهیچیپ
 یبه در دادم، گوشم رو بهش چسبوندم و همون لحظه صدا کهید کردم. تهم گذاشتن پلک هام با فشار، درد رو ر 

 «باال؟ یومدیهمه اصرار کردم ن نیچرا ا»که گفت: دمیسامان رو شن

 نم،یوضع بب نیا یخوام سوگند رو تو یچون... چون نم»و آروم در جوابش گفت: گنیغم ییکه با صدا نیحس و
 «.نمیرو نب یکی نیکشم حداقل ا یاز اون ور دارم زجر م یکاف یبه اندازه 

لرزش  یکه گاه ییکه زده بود نشدم و گوشم رو محکم تر به در چسبوندم. سامان با صدا یمنظور و حرف متوجه
 :کرد و بغض کامالً توش مشهود بود ادامه داد یم دایپ

ا دادن زدن اسمش کرد و ب یچشممه. چند روز اول که شبا تا صبح ناله م یکه هروز جلو یبگم؟ من یپس من چ-
 .دیپر ینصف شب از خواب م یها هیو گر

 .دیکش یبلند و پرسوز آه

چشماش نگاه کنم  یتونم تو یبودم. نم یچند وقت همه اش از خونه فرار نیکم اوردم، باور کن ا گهید نیحس-
پر  شهیهم یشده اش، با چشما کهیکار کنم؟ با قلب ت یقرارش چ یکار کنم تو بگو، تو بگو با دل ب یچ نیحس

 ...کار کنم یچ ن؟یکار کنم من حس یاز اشکش... چ

خواستم  یشرمنده داداشم نم»که متأثر گفت: نیپر از غمِ حس یکرده بود و صدا دایباز از بغض لرزش پ صداش
 «.ناراحتت کنم

 .دیکش یپوف
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 .نیشه کرد، بش ینم شیکار-

 :اسم سامان رو ناله وار زمزمه کرد نیسکوت بود که باالخره حس یا قهیدق چند

 ...یسام-

 جانم؟-

 .سامان یلی، خداغونه یلیبشه؟ خ... خ یتهش قراره چ-

کشم  یم یچه عذاب یدون ینم»گفت: یآه دنیبغض آلود سامان که در جوابش بعد از کش یباز هم صدا و
 «.خفه ن،یشم حس یبراش بکنم، دارم خفه م یتونم کار ینم یوقت

حال  نیتو که از ا شینگو من اومدم پ یجور نیحرف نزن تو رو قرآن ا یجور نیا گهید یکی:سامان تو نیحس
 ...امیخراب در ب

 :ادامه داد یبا مکث و

 .همه لج کرده نیدونم چرا ا یبشه، نم یراض دیبا میباهاش حرف بزن دیما با-

 .کنه یاست گوش نم دهیفا ی:بسامان

 .باهاش حرف بزن گهیبار د هیکنم  یخواهش م گه،یبار د هی:سامان تو باهاش حرف بزن، نیحس

 یگفت در جواب اصرارهاش برا یسامان که کالفه باشه ا یو بعد از اون هم صدا یا قهیچند دق یباز سکوت و
 .هیچ دونستمیکه هنوز نم یموضوع

بار  نیداداشم. ا یمرس»و درجواب سامان گفت: دیکش یشده بود و آه بلند یهاشون انگار که مسر دنیکش آه
 «.میکن شیراض دیهرجور شده با

خواست منتظرش باشه که لباس عوض  نیصحبتشون عوض شد و سامان از حس ن،یبعد از اون حرف حس و
 یحرف م یهم جاخورده بودم اما راجع به چ یبودم و حساب جیبرند. واقعاً از حرف ها شون گ رونیکنند و باهم ب

 !بود ربدینکنه منظورشون ه ؟یزدند؟ راجع به ک

 !چرا حرف هاشون اون قدر مبهم و گنگ بود؟ یکردن یچه راض اما

چرا حرف  ایدست هام گرفتم، خدا نیرو ب نمیرو به انفجار بود و محکم سر سنگ الیاز اون همه فکر و خ مغزم
 !رو آخه؟ یچکردند،  یرو از من پنهون م ی... اون ها چدمیفهم یهاشون رو نم

و سامان فکر  نیحس یبه حرف ها ریدرگ ی. با ذهندمیتختم خز یو کالفه چند ضربه به سرم زدم و باز تو یعصب
و  یاراد ریبه در غ یکردم و با ضربه ا یو شوکه ام سپر یهمون حالِت سرگشتگ یرو تو یساعت میکردم. ن یم

بالشتم گذاشتم که لحظه  ریرو ز تخت یرو رهنِ یزدم. بالفاصله پ یترسون شونه هام رو جمع کردم و پلک تند
رو، تنها خاطره  شیادگاریکه تنها  نیاز ا دم،یترس یم رندیکه اون رو هم ازم بگ نیبعد مامان داخل اومد. از ا یا

 ...دمیترس یواقعاً م رندیمونده رو ازم بگ یباق ی
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و غم  شونیدوشش. با حالت پر یهم رو فشیتنش بود و ک رونیاومده بود چون لباس ب رونیکه از ب نیا مثل
 .زد یبوسه ا میشونیپ یصورتش سالم کرد و سمتم اومد. خم شد و رو ینشسته تو

 ارم؟یبرات ب یزیچ یستیمامان جان؟ گرسنه ن یخوب-

کار داشتم از سامان خواستم تا  ییجا هیاومدم  ریببخش د»تکون دادم که گفت: یمنف یرو به نشونه  سرم
 «تو اومده بود؟ دنید یبرا نیحس نمیرفتن. بب نیبمونه االنم که با حس شتیپ امیب

 .دیبالشت گذاشتم که از جاش بلند و شد و پتو رو آروم روم کش یبدم سرم رو باز رو یکه جواب نیا بدون

 .یکه بخور ارمیدرست کنم بعد هم دارو هاتو م یزیچ هیشام  یبرا رمیم-

از  عیسرم افتاده بود سر یکه تو یکه مامان رفت با فکر نیرفت. هم رونیحالت مغموم و ناآرومش از اتاق ب با
 .اوردم یسر در م هیاز قض دیتخت نشستم. هر جور بود با یجام بلند شدم و دو مرتبه رو

امان لباسش رو عوض کرده بود و دوش گرفتن از اتاقم خارج شدم. م یکمد برداشتم و برا یام رو از تو حوله
 یجلو دنمیآشپز خونه مشغول شده بود. با د یدکتر، تو یحرف زدن با من طبق گفته و خواسته  یبعد از کم

دستم  یتو یاومد. به حوله  فمقابلمه گذاشت و به طر  یدستش بود رو یرو که تو یدر حمام بالفاصله قاشق
 یخوایم یایم رونیب ضیمر یرنگ و رو نیکم از ا هیم؟ خوبه حما یریم»محو گفت: یکرد و با لبخند ینگاه

 «کمکت کنم مامان جان؟

خب برو مامان جان منم  یلیخ»تکون دادم که گفت: یمنف یبه نشونه  یتلخ دهنم رو آروم فرو دادم و سر آب
 «.یکنم کنار داروهات بخور یغذاتو حاضر م

قطره  نیگرمم ب یسرد زدم. اشک ها یدر حمام رو باز کردم و داخل رفتم. تن خسته و رنجورم رو به آب یحرف یب
 نیکردم نفسم سنگ یقطعاً همون بود و حس م هیحالت گر نیو بدتر دندیچک یصورتم م یآب سرد رو یها

 ...و اشک هیگر ونیسخت م یها دنیو نفس کش ادیشده و باال نم

آب سرد قرار گرفتن از حمام خارج شدم. مامان پشت اوپن نشسته بود و  ریز یا قهیدقاز گذشت پونزده  بعد
خوب نبود. اون روز  یلیسنگ اوپن گذاشته بود چشم هاش رو بسته بود. انگار که خ یکه سرش رو رو یدرحال

 یهم قرار دادم و با بستن حوله  یوداغون تر. آروم در رو ر یکیاز  یکیبود و  نیهم انمیاطراف یها حال همه 
 .تر دور موهام، سمت اتاقم قدم برداشم کیکوچ یحوله ا دنیچیام و پ یتن

 سمیخ یبرش داشتم که موها یو با حرکت دمیسرم عقب کش یرو از رو نشستم، حوله یصندل یرو نهیآ یجلو
به غم نشسته و ماتم  یچشم ها. ختندیبازم، دور و ورم ر یو سر شونه ها زیم یآب رو یقطره ها دنیبا چک

چندسال  یکردم به اندازه  یکردم، حس م رتیخودم ح دنیاز د یچند لحظه ا یدوختم؛ برا نهیزده ام رو به آ
 ریدختر جوون اما پ هیلبم نشست؛  یتلخ رو یلبخند نه،یآ یپژمرده تو ریاون تصو دنیو شکسته شدم. از د ریپ

انگشت  ریز یو به نرم دمیکش سمیخ یموها ینداشت. دستم رو رو ییآرزو گهیجز مرگ د دیو دل مرده که شا
 ییرحمانه به قلبم هجوم اورده بود؛ دلتنگ دست ها یکه ب یهام لمس شون کردم و باز هم همون حس دلتنگ

 یعاشقانه و پر محبت... حت ییشد، دلتنگ نوازش ها یم دهیموهام کش یزمخت و مردونه که نوازشگرانه رو
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کوبوندند و اون لحظه  یصورتم م یتو یمحکم یلیمثل س یهم خاطرات رو به شکل دردناک سیخ یاون موها
 .شد یداغ و سوزان م شیآت یصورتم مثل کوره 

 ارم؛یب ادینوازش هاش رو به  نیکردم آخر یم یو سع دمیکش یموهام م یچنان آروم آروم دستم رو رو هم
نمونده بود و باز هم  یازشون برام باق یزیکه که جز حسرت لمس کردن و گرفتشون چ یینوازش دست ها

 جانیمست ضربان ه ربار خنده سر داده بود و سرخوش و س نیآخر یکه قلبم برا یهمون روز پر خاطره، روز
 ...دیکش یکه قلبم زنده بود و نفس م یشده بود؛ روز نییباال و پا یقیعم یِ زده اش با شاد

که قرار بود شاهد جوونه زدن  یاز فکر کردن به اون روز، آروم آروم لب هام رو باز کرد؛ همون بارون بهار یلبخند
و ذوبش کرده بود. لبخندم با به  دهیاون عشق بار یمذاب رو یپر ماجرا و سخت باشه اما انگار که مواد یعشق

اون وضع بعد از باز  یتو دنمیو با د بودمشده  دهیتر شد؛ مثل موش آب کش قیاوردن هر لحظه اش عم ادی
باال برده  یکردن بند کفش هام که از ذوق نفسم به شماره افتاده بود، دستم رو گرفته و همراه خودش به طبقه 

 ...بچه گربه برام خشک کرده بود هینشونده بود و موهام رو با دقت مثل  یصندل یرو نهیآ یبود. من رو جلو

درد و حسرت به  یقلبم احساس کردم. هجوم دوباره  یرو دیشد یقطره اشکم سوزش ختنیزدم و با فرو ر پلک
و  دیکش یم ریاندازه ت یطاقت بودم، قلبم ب یب دنشید یکه چه قدر واسه  "آخ"و مغموم و  یاشک یچشم ها

 یالق روگرفته بودند و مثل ش قترحمانه از لبخندم سب یگرمم که ب یشده بود و باز اشک ها ریباز هم بهونه گ
سوزناک دلم رو سر  یخدا نجوا شیپ یپر درد ناله کردم و با گلگ یشدند. با عجز و دل یم دهیصورت داغم کوب

 .دادم

با نگاه کردن به  یحت یجور نیکه ا یکرد یپردرد پاک م یکاش الاقل حافظه ام رو از اون همه خاطره  ایخدا»
 یانداخت یاز کار م یلحظه ا یقلب نا آرومم رو برا نیکاش ا یا ای فتهیقرارم ن یبه دلم ب شیآت نهیآ یخودم تو

 «...نکنه یتاب یو ب رهیکم قرار بگ هیکه حداقل 

اون مدت  یکبود شده بود و چه قدر که تو یهم حساب رشونیو ز زیاون مدت، ر یتو ادیز هیهام از گر چشم
 یزد. دلم نم یم یشل شده بود و رنگم به زرد نییشده بودم. گونه هام رو به پا شهیتر از هم فیالغر و ضع

 .دید یم یمن رو اون جور دی... نه نبانهیاون وضع من رو بب یو تو یخواست اون جور

برداشتم و با حرص موهام رو شونه زدم و بعد از اون  زیم یرو با لرزش دست هام و حرکات تندم از رو برس
ً یسر  یکردم. کمد رو با نگاه ها یرو انتخاب م نشیتر کیش دیبا رفتم. یاز جام بلند شدم. سمت کمد لباس عا

که دور  یرنگ دیسف یو در آخر مانتو مو رو کرد ریشد، ز یخارج م امینیکه از ب یتند یجستجوگرانه و نفس ها
مچ پا بود از داخل  یکه تا رو یو نود سانت یخی نیکار شده بود، همراه با شلوار ج یو لبه هاش نوار مشک قهی

 .و لباسم رو عوض کردم دمیکش رونیکمد ب

مچ پام ثابت موند؛ مچِ  ینگاهم رو یلحظه ا یخوب بود و برا زیبه خودم انداختم همه چ ینگاه یقد نهیآ یتو
 دید یمن رو م یکردند اما نه اگه اون جور یاندازه جلب توجه م یچشم بود و ب یتو یحساب دمیسف یپا ها

و مجنون، با  یمعن یب یشد چون شلوار کوتاه رو اصالً دوست نداشت و بعد از خنده ا یم یم عصبانحتماً از 
 یمیمال شینشستم و آرا شیآرا زیم یجلو دمیکه لباس پوش نی. همدمیکش نییشلوارم رو پا یوسواس پاچه ها
شدم و  مونیپش عیسر یلیاما خ دمیلب هام کش یبود برداشتم و محکم رو زیم یرو که رو یکردم. رژ قرمز رنگ

دونستم که اصالً از رژ پر  یرو هم م نیبالفاصله پاکش کردم، ا زیم یور یاز جعبه  یدستمال دنیکش رونیبا ب
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خودم که  هیو تصورات احمقانه و تو خال الیکردم. با خ یناراحتش م دیپس نبا ادیخوشش نم غیرنگ و ج
دادم و  یانجامش م دیکار مونده بود که با هیر شدم. فقط ابر ها به رقص درم اورده بودند، حاض یسرمست تو

ماه بهم داده  کیام رو که مامان باالخره بعد از گذشت  یخروج از خونه. گوش یبرا یکار آخر بود؛ بهانه ا نهمو
 دهیرو گرفته بودم که خاموش بود و تازه فهم ربدیه یشماره  یدو بار یکی یبرداشتم. حت زیم یکشو یبود از تو

 !راحت بهم پسش داده بودند الیبودم که چرا با خ

 :که برداشت، ناباورانه لب زد دینکش هیاز ثان یرخساره رو گرفتم، به کسر ی شماره

 ؟ییالو... سوگند تو-

 :پر ذوق و بغض آلود گفت یگفتم که ب "یآره ا" آروم

 رو بهت داد؟ تیگوش یک نمیبب زمیعز یقربونت برم خوب یاله-

 :که جواب سؤالش رو بدم گفتم نیا بدون

 .رونیب میخوام باهم بر یم-

 :دیکرد و پر تعجب پرس یمکث

 ؟یرونیمتوجه نشدم چه ب یچ-

 :و خوب نشون دادن صدام، گفتم یمصنوع یجلوه بدم با خنده ا یکردم خودم رو عاد یم یکه سع یحال در

 ؟یایکم هوا بخورم م هیخواد  یدلم م رون،یخونه برم ب یهمه حبس بودن تو نیخواد بعد از ا یخب دلم م-

ً یسر یلرزون یزد و با صدا یصداش موج م یتو یو خوشحال ذوق  :گفت عا

 .دلم زیعز امیم گهیکمه د هی... ی ام،یباشه م-

دوشم  یرو رو کمیرنگ و کوچ یمشک یرو قطع کردم. کوله  یگوش شیکج به اون همه زودباور یزدن لبخند با
 .خارج شدم رونیاز اتاق ب قیچند تا نفس عم دنیانداختم و بعد از کش

 ییها زیکاغذ چ یکه خودکار رو گرفته بود رو یبود با دست زیم یچشمش به لپ تاپِ رو هیکه  یدر حال مامان
آشپزخونه و از  یدر اتاق و بهم خوردنش، نگاهش از تو ینوشت. با صدا یچهره اش تند تند م یِ شونیرو با پر

پرسشگرانه و  یا قهیکرد و بعد از دق یو جا خورده نگاهم م ریشد. متح دهیم کشلپ تاپ سمت یصفحه  یرو
 :دیمتعجب از همون جا پرس

 ؟یریم یکجا دار یعنی... یسوگند کجا؟ -

 اشیتصنع یکردم با همون لبخند که حت یم یکه براش نقش باز یلبم نشوندم و در حال یرو یساختگ یلبخند
 .اومد، جواب دادم یلبم م یهم به جون کندن رو

 .رونیب میریبا رخساره م میدار-



 

 
1509 

 کیاپن رها شد و با خارج شدن از آشپزخونه به سمتم اومد. با نزد یرو یبرگه ها یدستش، رو یاز تو خودکار
گرفت.  یرو برداشت و شماره ا یتلفن رفت. گوش زیو نامطمئن نگاهم کرد و بعد از اون سمت م جیشدنش، گ

. ستادمیا یمنتظر کنار الیخ یاز حرفم مطمئن بشه. ب خوادیو م رهیگ یرخساره رو م یدونستم شماره  یم
 .رو به گوشش چسبوند یگوش ینگاهش به من بود که بعد از لحظه ا

 جا؟ نیا یایم یخواستم... خ... خب آره، دار یم ؟یالو... سالم رخساره جان خوب-

-... 

  ...گهید زهیچ هیخواستم مطمئن بشم و  یباشه، نه نه فقط م-

 :گفت یخواست بزنه، خورد و بعد از مکث یرو که م یبه من حرف یدر ادامه با نگاه و

 .آره. باشه رخساره جان فعالً خداحافظ ه،یمنظورم چ یدون یخودت که بهتر م-

از اون حالم  دنیالزم رو به رخساره بکنه که مواظبم باشه چون همچنان از د یها دیخواد تأک یدونستم م یم
 :به سمتم برداشت. مردد لب زد یشوکه و ناباور بود. تلفن رو سر جاش گذاشت و قدم

 .رخساره تو راهه... فقط مراقب خودت باش خب-

 .گرفت یکردم که مضطرب انگشت هاش رو به باز دییتکون دادن سرم تأ با

 ام؟یخودمم باهاتون ب یخوا یاصالً م-

 «.رمیخب پس منصرف شدم اصالً نم یلیخ»و قهرآلود گفتم: دمیهم کش یاون حرفش اخم هام رو تو با

 «.باشه صبر کن»گرفتم که گفت: شیکردنم راه اتاقم رو پ یبا گفتن اون حرف و نقش باز و

که داشت فرو داد.  یرو بهم دوخت و آب دهنش رو با استرس دشی. نگاه مشوش و پر ترددمیچرخ سمتش
 .شون شده باشم و اون همه ترسونده باشم شون یگرانشد تا اون حد باعث ن یباورم نم

 مگه نه؟ یکن ینم یکه کار اشتباه دونمیدونم که... م یم-

حال بد دور باشم، باور  نیخوام از ا یمنم م»بخش و آرامش خاص کالمم گفتم: نانیاطم یجواب با لبخند در
 «.مورده یب تونینگران دیکن

 .هم فشرد یرو یلب

 .باشه-

 .دوشم جا به جا کردم یام رو رو کوله

 .نییخونه ست، برم پا کهیرخساره برسه گفت نز گهیپس من برم. االنه که د گهیخب د-

 .هم نگران بود هنوز

 .یبخور دی. بعدشم داروهاتو بادیریباال بعد م ادیخب بزار ب-
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به چپ و  یکنم سر رفتار یکردم به خودم مسلط باشم و عاد یم یکه سع یکم دستپاچه شدم و در حال هی
 .راست تکون دادم

 .گردمیدر منتظر بمونه. مونده تا ساعت داروهام زود برم یگفتم که جلو یعنینه.. نه -

کردم. هنوز از خوب بودن حالم مطمئن  یازش خداحافظ یهول هولک یبا اون حرف سمتش رفتم و با بوسه ا و
و  دیسف یبود بهم نگاه کرد. کتون ینگرانش که سراسر دلواپس یدر همراهم اومد و با چشم ها ینبود و تا جلو

 دیانداختم، با ی. به چپ و راست نگاهندمکوچه رسو یرفتم. خودم رو تو نییاسپرتم رو به پا کردم و از پله ها پا
 یتکردم و وق دنیبلندم شروع به دو یشدم و با گام ها یاز اون جا دور م عیاومد سر یکه رخساره م نیقبل از ا

که از کنارم  یها جا خورده و کنجکاو به هر کس دهیکامالً از خونه دور شدم قدم هام رو آروم تر کردم. مثل آدم ند
شده  بیبرام عج زیهمه چ یبودم حساب ومدهین رونیکه از خونه ب یماه کی یکردم. تو یم یشد نگاه یرد م

 بمیج یخورد، از تو یام مدام زنگ م یاشتم. گوشد یکردم و قدم بر م یرو نگاه م هیبق رونیبود، سر گشته و ح
 .گذاشتمش بمیج یخاموش رو فشار دادم و باز تو یکه به صفحه اش نگاه کنم دکمه  نیاودمش و بدون ا رونیب

بلندِ پسر  یرو و عبور عابر ها از کنارم، خنده و قهقه ها ادهیپ یسنگ فرش ها یبا برداشتن قدم هام رو همراه
 .و سر باال گرفتم ستادمیو ناخودآگاه ا دیچیگوشم پ یتو یو دختر

و با  کردمیرو نگاه م یا قهیچند دق رهیخ رهیکه دست تو دست بودند خ یخودم نبود و به هر پسر و دختر دست
شدند؛ دست تو دست  یچشم هام مرور م یرفتم و خاطرات جلو ینه چندان دور م یانگار به گذشته  دنشونید

 ...درست مثل اون ها میبلند و سرمستانه سر داده بود ییو قدم زده و خنده هاها ر ابونیبا هم خ

 !حلقه رفته بودند دیخر یبرا دیبودند؛ شا ستادهیا یطال فروش یمحو لب هام رو گرفت، جلو یلبخند

سرش رو  دیخند یکه م یهم بود؛ پسر جوون در حال یمحکم و چفت شده شون تو یحاال به دست ها نگاهم
دوست  یدست گرفته بود برد و با لوند یکه کنارش بود و دستش رو تو یفیگوش دختر کوتاه قد و ظر کینزد

 یکم رنگ گوشه  یندباز لبخ یلحظه ا یگفت. برا دم،یفهم یرو که از حالت و حرکت لب هاش م یدارم عشم
وجودم  یبزرگ تو یماندازاه تمام وجودم رو گرفت. خش یب یلبم جا خوش کرد اما بالفاصله محو شد و تنفر

آن خودم رو  هیاز کنترل خارج شده بودم و فقط  یشعله ور شده بود و انگار که حالم دست خودم نبود و حساب
 یکه از خشم و نفس ها یکردند و در حال ینگاه م هم. جاخورده و پر پرسش بستادمیروشون ا یکه جلو دمید

دست اون دختر  ختهیها افسار گس وونهیمثل د یشد بعد از نگاه یم نییام باال و پا نهیپر تنفر و صدا دارم، س
و مغضوب به چشم  نیخشمگ یو دست هاشون رو از هم جدا کردم. با نگاه دمیکش رونیرو از دست پسر ب

از همه اون دختر. پسره  شتریشوکه شده بودند و ب یو واج پسر نگاه کردم. حساب اجه ی افهیمتعجب و ق یها
 .دیغر تیبا عصبان یا قهیشده بود بعد از دق یهم شاک یکه حساب

 !شده؟ یخانم چ هیچه کار نیا-

بغض آلودم که حرص و  یگرفته بود. با صدا یشدند و قلبم تپش تند یم دهییهم سا یهام با لرزش رو دندون
 دادمیانگشتم رو لرزون حرکت م کهیدختر دوختم و درحال ریمتح یزد نگاهم رو به چشم ها یتنفر توش موج م

 :خفه کننده و لکنت لب زدم یبا بغض
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 یو م ذارنیداغونت کردن م ی... همه شون... وقتنیطور نیگه ه... هم شون هم یگه... دروغ م ید... دروغ م-
 ...رن یرن..م

 یو فکر تیکه با عصبان یزده و در حال رتیشد به قلب دردناکم. دختر ح شتریتلخ صورتم رو گرفت و ن یاشک
گرد شده  یبه اون پسر که با چشم ها جشیفشرد، پرسشگرانه با نگاه گ یهم م یب هاش رو روکه کرده بود ل

 .رو به دختر کرد ریتح یاز رو یکرد، چشم دوخت. ناباورانه و با خنده ا یاز تعجبش نگاهم م

شناسمش تا حاال  یمن که گفتم همه رو گذاشتم کنار باور کن نم یکن ینه عشقم به خدا اشتباه فکر م-
 .نداره یست به نظر که حالت عاد وونهیفکر کنم د ینیب یمگه وضع و حالش رو نم میبر ایولش کن ب دمشیند

نفس  طیتوجه به اون مح یدر حال حرکت به سمتمون برگشتند و ب یکه چند تا از عابر ها ینسبتاً بلند یصدا با
 .دمیفوت کردم و سرش داد کش

 ...ستمین ونهی... دستمین وونهیمن د-

 .تکون دادم نیبه سمت دختر برگشتم. ملتمسانه و با بغض بهش نگاه کردم و سر به طرف یبا عجز و درموندگ و

کنن، د... دستاتو.... دستاتو  ی.. عا... عاشقت متیذارن تو زندگ یگن، آ... آروم پا م یهمه شون دروغ م-
حسرت و  یاما بعدش تو رو با کلولشون کنن اما...  یروز هی یکن یوقت فکرشم نم چیکه ه رنیگ یم یجور

 یدستت... خاطره ها یمونده تو اعطر ج هیو  یمون یذارن و تو م یم ی... دستاتو خالرنیذارن و م یخاطره م
 ...کشتت یم دنشیکشتت، هروز حسرت د یمرده تو قلبت... م

و نگاه  تیکرد که پسره با عصبان یتمام بهم نگاه م ی. دختر با دلسوزدیچک یصورتم م یمحابا و تلخ رو یب اشک
 .غضب آلودش بهم تشر زد

 !زده به سرش گهیم یچ ستیکارت اصالً معلوم ن یبرو پ-

رنگ گرفته از تأثر بهم زل زده بود و بعد از  یهمچنان با ترحم و نگاه زد،یهم صداش م لوفریدختره که ن اما
 «.ستیحالش خوب ن ینیب یاً، مگه نملطف دیام»بود گفت: دیاسمش ام ایرو به پسر که گو یا قهیدق

 .رو به نامزدش کرد یبه من انداخت بعد از گفتن ال اال الله ا ینگاه

 رمیجا گذاشتم م یطال فروش یپولم رو تو فیمنتظر باش من فکر کنم ک نیخب عشقم تو برو تو ماش یلیخ-
 .رو هم ول کن وونهید نیا ارم،یب

در  یو تکون سر یا «یآخ»من بود با گفتن  یکه نگاه پر ترحمش هنوز رو یتکون داد و در حال یسر دختر
ها شده  چارهیب هیتا اون حد شب یعنی "یآخ"رفت. گفته بود  ابونیمن بود، سمت خ یهنوز نگاهش رو کهیحال

 !بودم؟

که از جنس رفتنن...  ییجهت خاطره نسازه، خاطره نسازه با آدما یخود و ب یخواستم ب ی... اما من فقط ماما
 ایبدرقه کردن  یبرا ستادیا یقلب م شد،یمحسوب م یقلب ستیاوقات ا یآدم گاه هیاز جنس مرگ... رفتن 

 یزانو نشست و چنگ زد به پاها ینشست، رو ستادنینگه داشتنش اما قلب من بعد از ا یهم التماس برا دیشا
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تکرار بشند، فقط قرار بود مرور شند و  گهیقرار نبود دکه  یکه عزم رفتن کرده بودند خاطرات یرحم خاطرات یب
 ...حسرت شیشعله ور تر کردن آت یجون من از تن، برا یذره ذره  دنیکش رونیب یمرور برا

 آن قلب را برگردان ایبرگرد  ای

 ...آتش را بنشان نیا ای نیبنش ای

روح  هیو  یخال ی نهیس هیمثل من با  گهیدختر د هیبمونه و الاقل  اشنهیخواسته بودم که قلب اون تو س فقط
 ....پر از تأثر ییبودم جز نگاه ها دهیند یزیمرده شب رو صبح و صبح و رو شب نکنه... اما جز ترحم چ

تند و  یمضدرب شده بودم و پلک زدن ها یکردم تازه متوجه کارم شده بودم، کم یزدم و به اطرافم نگاه پلک
سرم  یاون دختر همچنان تو "یآخ"کردند.  یمتعجب نگاهم م یعابر ها کم یکه بعض یفرو دادن آب دهنم وقت

 دمیام کش یشونیپ یرو محکم رو ستمکرده بود. د تمیشد، چه قدر که طرز نگاه اون دختر و لحنش اذ یم دهیکوب
م بهم که داشتم حال یگرفتم. از اون حال و روز احمقانه ا داد،یرو که افت فشارم رو نشون م یعرق یو دونه ها

 !گفتم. آخه چرا اون کار رو کرده بودم راهیو زمان رو بد و ب نیهم قرار دادم و زم یخورد و پر حرص لب رو یم

که  نیشدم مثل ا ییصدا یبرداشتم که از پشت سر متوجه  یکردم چند قدم یکه خودم رو سرزنش م یحال در
بود که راهشون رو سد کرده بودم و از  شیپ ی قهی. همون پسر چند دقدمیزد. به عقب چرخ یصدام م یکس

تر  کیاومد و نزد نییپا ینگس یزدن اطراف از پله  دیاومد. متعجب بودم و جاخورده. با د یم رونیب یمغازه ا
که  یبه اطراف انداخت و طور یکردم که نگاه مضطرب یرمق پلک هام، نگاهش م یشد. پرسشگرانه و با حالت ب

اوردن دستش، سمتم گرفت.  نییرو با پا یکارت زیر یمضحک و چشمک یخنده ا از اوضاع مطمئن شده باشه با
دستش بود نگاه کردم شماره  یکه تو ی. به کارترمیرو بگ رتنگاهش کردم که ازم خواست کا جیهاج و واج و گ

نگاهش  رت،یگشاد شده ام از ح تینها یب ینامرتب روش نوشته شده بود. با چشم ها یلیو خ یبا رنگ آب یا
 ...منه حاال که تو هم خوشت اومده یشماره  نیها، ا یخوشگل»داد و گفت: لمیتحو یچندش یکردم که خنده 

» 

لرزونم  ی. مثل مرغ سر کنده شده بودم و با لب هادیجوش کبارهیخواست عق بزنم و معده ام  یرفتارش دلم م از
 یم یآدم چه طور هیدشش ثابت موند، آخه و چن هیکر یخنده ها یبگم. نگاه متأثرم رو یزیداشتم چ یسع

 !تونست اون همه پست باشه؟

موجود  هیو حالم بدتر شد. انگار که  دیجوش شتریدستش افتاد، معده ام ب یتو یچشمم به حلقه  یلحظه ا یبرا
بودنش باعث شده بود  فیو کث یشد و اون همه پست یازش چندشم م یبود حساب ستادهیرو به روم ا فیکث

 .زدم لبخشم  تیحالم از جنس مخالف بهم بخوره. با شدتِ تنفر نگاهش کردم و با نها

 ...خدا لعنت تون کنه... خدا ازت... خدا از تون نگذره-

دستش با همون  یتو یدو رگه و لرزون شده بود و با نگاه دوباره به حلقه  تیاز شدت خشم و عصبان صدام
 «.پست هیخدا ازت نگذره عوض»:تنفر و حرص گفتم

شده  یریاش بزنم و اون رفتارم براش سوء تعب نهیکرد دست رد به س یفکر نم دیکرد شا یخوره نگاهم م جا
کردم. مجدداً  دنییرو شروع به دو ادهیپ یتو نمیتونستم اون جا بمونم و با گرفتن نگاه خشمگ ینم گهیبود. د

زدم و به سمت درخت  یم نفسنفس  یام نشسته بود گرفتم. حساب یشونیپ یکه رو یعرق سرد زیقطرات ر
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. با فکر کردن به اون ادیکم جا ب هیزدم تا حالم  هیرو بهش تک یا قهیرو بود رفتم. چند دق ادهیپ یکه تو یبزرگ
. آخه چه طور تونسته دمییسا یهم م یرفتم و با حرص دندون رو یم یوونگیکه کرده بود تا مرز د یپسر و کار

 !چشم داشته باشه گهید کسبود با وجود اون دختر باز هم به 

 !شد؟ ی... مگه مم

 !داشت؟ یحیاون همه پست بودن چه توج اما

باشند، با پروندن ابرو  دهید یبیعج زیکه انگار چ یمتعجب از اون حالم طور یتفاوت و گاهاً با نگاه یها ب عابر
کم احساس  هیکه بهتر شدم دوباره راه افتادم.  قهید از چند دقکردند. بع یو شونه رو به باال از کنارم گذر م

که آسمون هم دلش  نیبود و پر ابر؛ مثل ا رهیت منازک بود. به آسمون نگاه کرد یکردم و لباسم کم یسرما م
قطره  یا هیو بعد از ثان دیچیگوشم پ یتو یفیرعد و برق خف یصدا یلحظه ا یمثل من تنگ و گرفته بود. برا

صورتم نقش بست،  یکه جلو یریصورتم نشستند. چشم هام رو بستم و تنها تصو یسرد بارون آروم رو یها
 لمیف هیکه مثل  یلعنت یو باز هم اون همه خاطره  میبارون داشت ریکه با هم ز ییااون بود و عاشقانه ه ریتصو
باغ که به خاطر  یتو یمرتض یزدهام... و همون روز نام یونگیهاش، د یوونگیرفتند؛ د یچشم هام رژه م یجلو

ببخشمش... به  کهبود و منتظر بود  ستادهیا دیاون بارون شد یاتاقم تو یپنجره  ریقهر بودنم تا چهار صبح ز
حصار  ونیحلقه شده اش دور کمرم و بودن م یاون بارون و سرما.... دست ها یگرمش تو یها دنیآغوش کش

 ...مردونه اش یتنگ بازو ها

. دیچک یصورت م یاشکم، رو یزالل بارون، قطره ها یکرده بود و همزمان با قطره ها دایراه خودش رو پ اشک
 ریبودند. ز دهیکش شیباره به آت کیکه قلبم رو  یبار مردم و زنده شدم، مردم از خاطرات نیهزارم یاون لحظه برا

 :لب دردمند و با عجز زمزمه ناله کردم

رو که  ییدستا ریبدون اونو ازم... بگ یزندگ ریجوونمو، بگ نیا ریبگ ایتحمل کنم... خدا دیبا نارویا یتا ک ایخدا»
 ایتپه... خدا ینم یا گهیکس د چیه یرو که جز اون برا یزده ا خیدست اون توش نباشه... از کار بنداز قلب 

 «...جوونمو ریبگ

ها  وونهیمثل د شهیکه هم یت به بارونبار نسب نیهام رو از هم باز کردم و باز هم همون حس تنفر، ا پلک
رو  ایدن یبردم و تمام لذت ها یلذت م رشیشدن ز سیو خ ستادنیکه از ا یکردم، بارون یم یعشق باز رشیز

 ...و گرمم شده بود عاشقانه یبوسه ها نیکه شاهد اول یخودم توش خالصه کرده بودم... اون بارون یبرا

 یاون بارون، تو رینشدن ز سیخ یبا عجله و برا یشده بود. عده ا لیتلخ و سوزناک تبد یام به هق هق هیگر
خاطرات محاصره شده بودم. انگار که  نیو رفت و آمد بودند و من تک و تنها ب دنیرو در حال دو ادهیو پ ابونیخ

 ...و باز به خدا گله کردم دمیو نال دمیشد و به نفس نفس افتاده بودم، نال یقلبم داشت از جاش کنده م

مغازه  نیاون بارون و هجوم اون همه خاطره رو نداشتم و بالفاصله خودم رو داخل اول ریز ستادنیتحمل ا گهید
 یدر حال فرارند به اون مغازه  یکس ای یزیکه از چ دهیترس یرو بود، رسوندم. مثل آدم ها ادهیپ یکه تو یا

حدوداً  یاول سر خوردم. فروشنده که مرد ی هپل یدادم و رو کهیت یسنگ واریپناه برده بودم. به د یلباس فروش
 :دیبه سمتم اومد و هاج و واج پرس مهیاون حالم سراس دنیو پنج ساله بود با د یس

 اومده؟ شیپ یدنبالتون کرده مشکل یشده خانوم کس یچ-
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سرم . دیکش رونیبه ب یمغازه رفت و سرک یا شهیدم سمت در ش ینم یجواب دید یکردم و وقت یم هیگر فقط
و پرحسرت از ته دل  ظیغل ی. آهختمیر یتمام اشک م یِ چارگیدست هام گرفته بودم و درمند و با ب یرو تو
چونه ام  دند،یبغلم، چک یجمع شده تو یِ کوله و دست ها یاشکم تند تند رو یبا پلک زدنم قطره ها دمیکش

ً ینداشت و قلبم شد یاشک هام تموم یو سرسره باز دیلرز یم بود...  یچه مجازات نیا ایسوخت؛ خدا یم دا
 !کشنده بود یمشت خاطره  هیفقط  امیو جوون یسهم من از زندگ یعنی

و زنده  رمیرحمانه بم یقرار بود صد بار ب شونیادآوریرفتم با  یمعرفت که هر جا م یب هیمشت خاطره از  هی
سنِ کم مرگ  نیا یتو ستیانصاف ن ...ستیخودت که انصاف ن یحق من نبود به خداوند نیا ایبشم...! خدا

من  فیبچشه... نه... قلب ضع ستهرو کامل نتون یمنه جوونِ پر آرزو که هنوز هم طعم خوش یآرزو تیبشه نها
 ...درد آور رو نداشت ینداشت، طاقت مقابله با اون همه خاطره  یطاقت نیهمچ

 یفرار م یاز کس دیگ ینم یزیانوم چرا چخ»هام گفت: هیاز اون همه گر ریباز به طرفم اومد و متح فروشنده
 «د؟یکن

 !دادم یم یگرفت اما چه جواب یشتریام شدت ب هیکه کرد گر یسؤال با

 !و پا به فرار گذاشتم زونمیگر دمشیپرست یعاشقانه م یروز هیکه  یتونستم بگم از خاطرات کس یم یطور چه

زدم...  یسفت و سختش نبود حرف م یاستخون ها ونهیم یقلب گهیکه د یخال ی نهیس هیاز نبود  یطور چه
 ! ...گفتم یاز به سوگ نشستن عشق و زنده به گور کردن احساسم م یچه طور

 دیلرزیآسان نم نیچن نیمن ا قلب

 ...دیارز ینم شیاما به غم ها عشقت

 دنیند و با دکردم که همون لحظه دوتا خانم هم وارد مغازه شد یم هیگر یآروم و با عجز و درموندگ همچنان
 یخبر یرو سؤال کردند که اون آقا هم با ب لشیفروشنده دل یاز آقا یا قهیزده و متعجب بعد از دق رتیمن ح

گم چه طور شما ازش  یداخل، م اومد هیبا گر هوی دمیدونم واال فقط د ینم»باال انداخت و گفت: یشونه ا
 «.دیدون یبهتر م دیبه هر حال شما خانوم دیبپرس

 یچ»چهره اش بود گفت: یکه تو یو تأثر یاز اون دو تا خانم مسن به سمتم اومد و با ناراحت یکیاون حرف  با
 «شما؟ یکن یم هیچرا گر زمیشده عز

هم گذاشتم  یدرد پلک هام رو محکم رو تیشد، با نها یم نییام از هق هق باال و پا نهیو س دیلرز یام م چونه
زدم. فروشنده و اون دوتا  رونیصبر کردن از اون جا ب یو مثل برق گرفته ها از جام بلند شدم و بدون لحظه ا

و  دمیآب فقط دو یجمع شده  یچاله ها یرومحکمم  یزدند اما پا تند کردم و با قدم ها یخانم مرتب صدام م
 .از اون جا دور شدم

و  میکه وجب به وجبش رو با هم راه رفته بود ییها ابونیرفتم، خ یه مها را ابونیخ یو سرگشته تو رونیح
 ینحس که از حسادت نتونسته بودند قدم ها یها ابونیعاشقانه مون شده بودند، اون خ یشاهد قدم ها

حسد  یها هیسا ونهیم مونانداخته بود و حس هیقلب هامون سا ینگاهشون رو یو شوم دینیما رو بب یدونفره 
 .و زوال رفته بود یرو به نابود گم شده و
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 یهمراهت به نابود یرا برد ایدن

 !...یغم شد، مگر تو چند نفر بود ایدن

و خشک شدن  هیبعد از اون همه گر شهیبند اومده بود. مثل هم گهیشده بود و بارون هم د کیتار کیتار هوا
اطراف، مات و مبهوت فقط رو  ی ایاز دن دهیرفتم و بر یبه سراغم اومده بود. راه م یدیاشک هام، سردرد شد

و لرزونم رو  فینح یبشه، بازو ها ردمس یاون هوا باعث شده بود حساب یکردم. راه رفتن تو یبه رو رو نگاه م
 یجوشان شد و رو یچارگیو ب یکس یکه خشک شده بود باز از اون همه ب یبغلم گرفتم و اشک یمحکم تو

بلندم االکلنگ  یگرم کردند، مژه ها یلحظه ا یکه داشتند صورتم رو برا یحرمبسته ام غلغل کرد و با  خیصورتِ 
 یباره دلم گرفت؛ دلم از اون همه ب کیاومدند.  یصورتم فرود م یرو یلکاون اشک ها شده بودند که با هر پ

اون  یمردونه  یکه فقط به دست ها ییخودم گرفت، از حصار شدن دست هام دور بازو ها یِ کس یو ب یپناه
 عادت کرده بودند،

امنم شده بود، دلم گرفت و دلتنگ  یخونه  یروز هیکه  یاون آغوش یگرما یخودم به جا دنیبه آغوش کش از
محکم دورم  وارید هیکه مثل  ییدست ها یمن بودند فقط من؛ برا یروز برا هیشدم که  یدست ها و آغوش

 .اوردم یم ماون آغوش پر حرم نفس ک یتو جانیشدند و از ه یحلقه م

 بعد از تو یلعنت به شب ها لعنت،

 که ماند از تو یدرد به

 یرسیدادم نم به

 بانهیآواره شد خانه، ماندم غر یرفت

 ...یکس یبه ب لعنت

 یکیخلوت و سوت کور شون که تار ابونیخ ی. تودمیعمه رس یخونه  یکیاون حال متالطم و متوحش تا نزد با
از سر ذوق لب هام  یفاصله داشتم. لبخند دنشیو فقط چند متر تا د داشتمیسر تا سرش رو گرفته، قدم بر م

محکم  نیزم یو پاهام رو ستادمیا مباره سر جا کیدادم و اما  یشتریکش داد. به قدم هام سرعت ب نیرو به طرف
کوب  خیرو بود م ادهیپ یکه تو یهمون جا کنار درخت دم،یکه د یزیاز چ رتیو ح یرگیبا خ دند؛یشدند و چسب

 ...رو باور کنند یزیخواستند چ یشدم. ماتم برده بود و چشم هام نم

که از  ظیغل یبود و دود یگاریدستش س هی یداده بود؛ تو کهیت نشیعمه به ماش یخونه  یبود که جلو سامان
فرو برده  بشیج یاش رو هم تو گهیدست د خورد،یو تاب م چیسرد پ یاون هوا یمحکمش، تو یکام گرفتن ها
 !گاریکرد. سامان و س یرفتارش بود، لگد م یکه تو یمشهود یپاش رو با کالفگ ریبود و سنگ ز

 نیسر ا ربدیبار هم با ه کی یکرد حت یمنع م دنشیکه همه رو از کش یشد؟! اونم کس یخنداره بود مگه م هه
 !تونسته بود برخالف حرف هاش عمل کنه یموضوع بحثش شده بود پس چه طور

 !کرد یکار م یجا چ نیاصالً ا نکهیتر ا بیبود و عج بیعج
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هنوز هم  یعنیبودم و مشوش؛  رونیپا له کرد. ح ریانداخت و ز نیزم یرو بعد از تموم شدنش رو گاریس لتریف
 باهاش در ارتباط بود؟

ر حق من روا تمام د یرو با نامرد ییظلم و جفا نیکه همچ یتونسته بود، اون هم وقت یچه طور ،یچه طور یول
کرده بود هنوز هم حرف بزنه و  کهیت کهیکه قلبم رو ت یتونسته بود با قاتل قلب من، با کس یکرده بود، چه طور
 !...رابطه داشته باشه

شد از  یم نییو نفرت باال و پا تیکه از شدت عصبان ییو با نفس ها دیوجودم زبونه کش یتو یدیشد خشم
افتاد.  نیزم یبلند رو یا هیباز شد و سا یآروم یکردم که همون لحظه در خونه با صدا یاون فاصله نگاهش م

که  ییافتاده و چشم ها ارهبه شم یقلبم تپش گرفته بود و دست و پاهام شروع به لرزش کردند و نفس ها
قرار بودم  ی. بنمیتونستم بب ینم یزیبلند چ یا هیسا هیبود و جز  کیزدند. کوچه تار یدو دو م یناباورانه حساب

ام رو که انگار فلج شده  یلعنت یاون پاها ستیبا یاما اول م دمشید یم دیزده... با جانیو نا آروم، دلتنگ و ه
شد خودش بود، آره خودش  یکردم. باالخره قدم از قدم برداشتم. باورم نم یم اجد ده،یچسب نیبودند و به زم

 !بود

خورد  یاون نور کم آروم تکون م یسامان تو یبود و لب ها ستادهیسر، پشت به من ا ینقاب دار رو یکاله با
که به زور تعادلش رو حفظ کرده بودم، جلو رفتم.  یو با بدن زونی. اشک ردمیشن ینم ییاما از اون فاصله صدا
برداشتم و تکه  جیرو گ یقرارم شده بودند. قدم بعد یاز ضربان تند و نامنظم قلب ب یکسیخنده و اشک با هم م

برده اسمم  دهیآن سامان سمتم سر چرخوند. ناباورانه و بر هیافتاد که  نیزم یو کوله ام رو دیپام غلت ریز یسنگ
خدا که با  یکرد، به خداوند دایپ یباره لرزش کیاسمم تنش  دنیبود که با شن ربدیرو صدا زد، نگاهم سمت ه

 !دیلرز بتیاون ه

بود، تپش قلبِ متوحشم گوشم رو پر کرده بود و صورتم از  ستادهیکه به سمتم برگرده همون جا ا نیا بدون
شده بود. سامان  قیوجودم تزر یذره ذره  یرو تو دارید یروز ها نیاندازه داغ و همون تب و تاب اول یب یجانیه

 !بود الیخ هیفقط  ایداشت  تیواقع اماکردنش بودم  یکرد. در حال بررس ینگاه م ریو تح یرگیکه فقط با خ

بلند و صدا دار و لرزش شونه هاش پا به فرار  ینفس دنیصدا زدن اسمش با کش یکه لب باز کردم برا نیهم و
رسوند. مات و مسخ فقط نگاه  اطیرفت خودش رو داخل ح اطیح نیگذاشت و بالفاصله سمت درِ بزرگ و آهن

 !م فرار کرد چ... چرا؟شده بود اما چرا از  ریکردم اشک هام سراز یم

که  ییها زیبشدت نا آرومم رو به سامان دوختم که آب دهنش رو سخت و صدا دار فرو داد. هضم اون چ نگاه
چنگ  نیزم یاز رو یبه عقب برداشتم و کوله ام رو با حرکت یبودم برام سخت بود و نا باور. قدم دهیبا چشم د

جلو قدم برداشتم. همچنان شوکه  سمتشدم و  الشیخیافتاد، ب نیزم یدستم سر خورد و رو یزدم که باز از تو
ثابت شده، با لرزش لب هام و  یو مردمک یناباور یاز رو یبه سامان چشم دوخته بودم و باالخره بعد از نگاه

پشت  دم،یشن یتندش رو از پشت در م ینفس ها یبالفاصله سمت در رفتم. صدا نیسرم به طرف یتکون ها
 !بود ستادهیدر ا

تندش  ینفس ها یکرد و صدا یباره شست. در رو باز نم کیکه صورتم رو  یاشک لیو س دمیمشت به در کوب با
 .دمیمحکم به در نال ینشستم و با ضربه ها نیزم یو عجز پشت در رو هیآروم و قرار رو ازم گرفته بود. با گر
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 .درو بازش کن نیب... باز کن، تو رو خدا در و باز کن... ا-

مانندم پشت در  غیپر ناله و ج یو صدا هی. با گردیکش یسوخت و از درد و سوزش زبونه م یاز بغض م گلوم
 یکرد از رو یم یبه طرفم اومد سع عیسر یلیاون حالم خ دنی. سامان با دکردیداد زدم و التماس کردم اما باز نم

 .و پردرد هق زدم دمیر کوبد بهپسش زدم و محکم تر  هیدر بلندم کنه که با خشم و گر یو جلو نیزم

 نمتیبب قهیخوام ترو خدا بذار چند دق ینم یچیه گهید نمتیبب قهیتورو خدا بازش کن... ف... فقط چند دق -
باز کن منم، من سوگندت باز کن قربونت برم باز کن م... منم  ربدیکنم ه یالتماست م رم،یم یدا... دارم م

 یشد چ... چرا ولم کرد یپس چ میا هتونه ازت جداش کنه، ا... اما االن که زند یفقط مرگ م یکه گفت یکس
 ...چرا... باز کن در رو یلعنت یچرا رفت

کرد آرومم کنه و با  یم یزدم. سامان سع یو زار م دمیکوب یرمق سرم رو به در م یرفته بود و ب لیتحل صدام
 ی قهیبهش نگاه کردم و با گرفتن  یدم که با درموندگبلن نیزم یخواست از رو یحصار کردن بازوهاش دورم م

 .تلخ لب زدم یملتمسانه و با اشک رهنشیپ

سامان، دادا... داداشم تو بگو، تو بگو  رمیبه خدا م نمشیبب قهیدر رو، فقط چند دق نیت... تو بگو باز کنه ا-
 .داداشم تو بهش بگو بازش کنه

 .که چونه اش رو لرزون کرده بود عاجز تر از من نگاهم کرد یو با بغض نیغمگ

 .گهیپاشو د داغون نکن منو یجور نینکن... المصب ا یجور نیدلم نکن ا زیپاشو دردت به سرم پاشو عز-

سست و لرزونم  یبا پاها دهیخم یرمق و با اندام یدستش گرفت و از پشت در بلندم کرد. ب یبازوم رو تو و
اومدنش  لیموهام زد که چشم از در گرفتم و به سمتش برگشتم، هنوز هم دل یرو یآروم بوسه اقدم برداشتم. 

 !کار داشت یدونستم، چرا اومده بود اصالً باهاش چ یرو به اون جا نم

که دندون هام بشدت  یانداره در حال یب یخونم نگاهش کردم؛ با حرص یمثل کاسه  یو با چشم ها نیخشمگ
محکم  شونیو به عقب هلش دادم. ناراحت و پر دمیاش کوب نهیشدند با کف دست به س یم دهییهم سا یرو

سوگند »گفت: نشیو غمگ سو با نگاه پر التما ستادیهم گذاشت و با حفظ کردن تعادلش باز مقابلم ا یچشم رو
پاسخ از مامان  یتماس ب ینگرانت شدن چون کل یتا االن حتماً حساب نایمامان ا میبر ایقربونت برم، ب میبر ایب

 «.مهیگوش یصفحه  یرو

چرا اومده »گفتم: ونیگر یو چهره  ادیو با داد و فر دمیاش کوب نهیکه داشتم باز به س یهمون خشم و تنفر با
 یکه باهاش در ارتباط یاون آدم ،یهست یت... تو چه جور برادر یکار داشت یجا چ نیا نیچرا؟ ا نشیبب یبود

 « ...خواهرت کردکار ممکن روبا منِ  نیبدتر

 :و با هق هق ادامه دادم ختمیاشک ر تلخ

 !شینیب یاو... اون وقت تو هنوز هم م ،یفهم یمنو نخواست پسم زد، پسم زد م-

 .باز به عقب هلش دادم و

 ...خدا ازتون نگذره نیپاره کرد کهیو تقلبم نینابود کرد ومیخدا ازتون نگذره که زندگ ،یواقعاً تو چه طور برادر هست-
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جون شدم. مچ دست هام  ینفس کم اوردم و ب گهیگفتم که د راهیو بهش بد و ب دمیاش کوب نهیقدر به س اون
 نهیس یکرد آرومم کنه و باز با درد سر رو یم یسع د؛یبغلش کش یباره تو کیدستش گرفت و  یرو محکم تو

 اش گذاشتم و هق

 .زدم

زدم. پر از نفرت و انزجار بودم نسبت به  هیو آروم بهش تکبود و سر دردناکم ر شهیش یرو یبه بخار ها نگاهم
تونستم  یرو نم یواشکی داریاون د لیخواست نگاهشت کنم چون هنوز هم دل یسامان و اصالً دلم نم یهمه حت

محضر جا  یو روز طالق تو دهبو لیگفت اومده شناسنامه اش رو که دست وک یبفهمم البته خودش که م
 !گذاشته بهش بده

لحظه به سمتش برگشتم اما باز هم با تنفر چشم ازش گرفتم و فقط  هیسر بلند کردم و  لشیزنگ موبا یصدا با
 .زد یباران زنگ زده بود و با اون حرف م ایکه گو دمیصداش رو شن

 یبود حت نیماش یتو می. نه گوشیدون یخودت که بهتر م ستمیبدک ن یه زم،یسالم باران جان ممنون عز-
 .مامان و بابا رو هم که اون همه زنگ زده بودند ندادم یجواب تلفنا

-... 

 رمیتونم حرف بزنم، م یمن االن نم نیباشه، بب نهیرو بب یکه بتونه کس ستین یطیشرا یچون تو ستین یازین-
 .ممنونم خداحافظ زمیزنم فعالً عز یزنگ م یخونه اگه خواب نبود

 یم شهیاون سکوت به ش یساعتم تو یآروم عقربه ها کیت کیت یهام رو بسته بودم و سرم رو با صدا چشم
 .داد و سکوت رو شکست رونیب ی. نفسدمیکوب

 .ینیرو بب یدلت نخواد کس دیاما گفتم شا نتتیخواست بب یباران بود دلش م-

طور  نیمامان زنگ زد و هم یبه خونه چند بار دنینگاهشم نکردم. تا رس یبودم که حت گنیقدر ازش خشم اون
نباشه.  یزیداد و از رخساره خواست که برگرده خونه و نگران چ نانیرخساره که سامان از حالم بهشون اطم

 «.میدیشو رس ادهیپ»کنار گوشم گفت: یآروم یخونه توقف کرد و با صدا یجلو

و به سمت در رفتم. زنگ رو محکم فشار  دمیرو بهم کوب نیشدم و با حرص در ماش ادهیپ نیتفاوت از ماش یب
و با ورود به خونه بدون توجه به نگاه  دمیرو از پله ها باال کش فمیدر باز شد. بدن نح یدادم که بعد از لحظه ا

و پرسون دنبالم اومد. در اتاقم رو باز کردم و  ننگران بابا و مامان سمت اتاقم رفتم. مامان نگران و پرسو یها
و قفلش کردم.  دمیدر رو پشت سرم محکم بهم کوب ،یداخل رفتم با پرت کردن کوله ام به طرف که نیبعد از ا

سمت به سمت  کیاز  یباز کردن در. با گالفگ یو التماس هاش برا دمیشن یمامان رو از پشت در م یصدا
 یاز اون همه افکار متوحش و اون هم اتفاق گنگ و مبهم که نم دیترک یداشت م زمرفتم، مغ یاتاق م ی گهید

 میاوردن ن ادیشده بود و از قبل هم کالفه ترم کرده بود. با به  دی. سردردم تشدارمیتوتستم ازشون سر در ب
بود تا  مونده گهیکمه د هیکم فقط  هیسوزناکم خارج شد، فقط  ی نهیاز س یظیآه غل ربدیه دنیساعت قبل و د

 ...اما نشد... نشد نمشیبب
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 یسرنوشت نیو طالع نحسم که همچ یدو دستم محکم چنگ زدم و به اون همه بدشانس نیحرص موهام رو ب با
دوباره.  یدنیبار یجوشانم برا یبرام رقم زده بود، لعنت فرستادم و باز هم چشم ها یرحم یرو اون همه با ب

داشتند که در اتاق رو باز  ارو هنوز اصر  دمیشن یدر مطور سامان رو از پشت  نیمامان و هم یهمچنان صدا
گوشم گذاشتم اما هر لحظه  یخواست صداشون رو بشنوم و دست هام رو محکم رو یدلم نم یکنم. حت

خواست در رو باز کنم. نفسم  یبابا که اون هم م یبعد هم صدا یشد و لحظه ا یصداشون بلند و بلند تر م
شد و  یم دهییهم صدا دار سا یدندون هام رو یکالفگ وشد و از اون همه صدا  یم دهیام کوب نهیتند تند به س

 یاز دست داد نداشت، آدم یواسه  یچیه گهیآدم مرده که د کی ریتصو دم؛ید نهیآ یخودم رو تو ریآن تصو کی
 یم یاون رو از قلبش کنده و از عشقش جدا کرده بودند. قلبم به طرز وحشتناک زاشیکه خانواده اش و عز

 شهیدادم و دستم رو به طرف ش رونیرو تار کرده بود و با خشم نفسم رو ب دمیاشک د د؛یکش یم ریسوخت و ت
 کی یبیمه یبا صدا نهیپرتابش کردم که آ ی نهیبود بردم و محکم و با ضرب به سمت آ زیم یکه رو یعطر ی

چون  مخواست ساکت شون کن یدلم م دیرس یپشت در نگران تر از قبل به گوش م ی. صدا هاختیباره فرو ر
بلند خواستم که  یدادیکف دست هام و داد و ب دنیداد. به سمت در رفتم و با کوب یصداشون آزارم م دنیشن

ها شروع  وونهیساکت بشند و از اون جا برند. کنترلم رو از دست داده بودم و حالم دست خودم نبود و مثل د
کرد که در رو براش باز کنم اما همچنان  یم اسالتم هی. مامان با گرختنشیاتاق و بهم ر لیکردم به شکوندن وسا

ضرب و با هل دادن بابا  کیدر  یشکوندم و بعد از لحظه ا یو م ختمیر یرو به هم م زیو خشم همه چ ادیبا فر
کردند مانعم بشند. پسشون زدم و وحشت زده به عقب  یم یو سامان باز شد. هر سه به سمتم اومدند و سع

 رونیداد زدم و خواستم که از اتاق ب هیشده بود، با گر بیبا هم ترک زیهمه چ نفرتقدم برداشتم؛ اشک، ترس، 
 «.آروم باش آروم باشم سوگندم آروم»برند. بابا آروم سمتم قدم برداشت و با لحن آروم و محتاطانه اش گفت:

کردم سعد داشتم  یتقال م یکه حساب یبغلم گرفت که با خشم و نفرتم درحال یآن تو کیر شدنش ت کیبا نزد و
 .زدم غیوج دمیداد کش هیبکشم، با انزجار و گر رونیخودم رو از بغلش ب

 ایاز همه تون منتفرم متنفرم لعنت نمیکدومتون رو بب چیخوام ه یبه من دست نزن ب.. به من دست نزن نم-
 .متنفرم

داشت. بالخره خودم رو از  یچهار چوب در قدم بر م یو سامان مثل مرغ سر کنده تو ختیر یاشک م نماما
و  ختمیزار زدم و اشک ر نیزم یسر خوردم. با نشستن رو نیزم یو رو دمیکش رونیحصار و آغوش بابا ب

جون تر از قبل  یب. ودچشم هاش تر شده ب گهیبابا هم د یزجه زدم. حت یچارگیکردم؛ با عجز و ب نشونینفر
و  ختندیزد. هر دو کنارم نشستند و پا به پام اشک ر یم رونیداشت ب گهید هیشده بودم و چشم هام از اون گر

 .زدیبار چنگ م کی قهیو موهاش رو چند دق دیکوب یسامان با مشت محکم به در م

 یام که گز گز م یشونیپ یرو رو کم بخوابم. دستم هیکرده بود تونسته بودم  زیکه دکتر تجو ییآرام بخش ها با
دست هاش گرفته  یکه سرش رو تو یسوخت گذاشتم؛ چشم هام رو آروم باز کردم. سامان در حال یکرد و م
. چشم دیگرفت و سمتم چرخ االسرش رو ب عیو صداش کردم که سر دمینال فیتختم نشسته بود. خف یبود لبه 

 :زمزمه کرد یگیو نا آرومش رو بهم دوخت و با لحن غم یپر از نگران یها

 جونم؟-
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کنم که دستش رو سمتم اورد و با  هینشستن تک یکردم به بالشتم برا یتخت جا به جا شدم و سع یرو
 نیوقته ا یلیخ»کم جون گفتم: یقرار نگاهم کرد که با لبخند یگذاشتنش پشت سرم بهم کمک کرد. منتظر و ب

 «؟ییجا

کم استراحت کنه  هیتا حاال مامان باال سرت بود گفتم اون بره  شبیاز د»دستش گرفت و گفت: یورو ت دستم
 «قربونت برم؟ یبمونم خوب شتیو من پ

 «ازت بکنم؟ یخواهش هیتونم  یم»شد گفتم: یتکون دادم و با همون لبخند که کم کم محو م یسر

 یخودم رو م یتالش ها نیآخر دینداشتم و با یکرد. راه دییکالفه اش رو فوت کرد و با تکون سرش تأ نفس
اوردم تمام فکر هام رو کرده  یدلم رو به زبون م یخواسته  دیبار با نیآخر ینه... برا ایداد  یجواب م ایکردم 

شکافتم  یم دیرو هم با دیاز ترد کیه طناب بارینداشتم و فقط همون  یزندگ یادامه  یبرا یا زهیانگ گهیبودم؛ د
نشه دستش  لیدونستم تا به اشک تبد یکردم. بغض راه گلوم رو بسته بود، م یمرگ سقوط م یو به ته دره 

لب هام،  یاشک رو یو شور هیگر ونیکنه و راه اشک رو باز کردم. م یداره و خفه ام م یگلوم بر نم یرو از رو
 .لب زدم شملتمسانه با گرفتن دست

 برام آ.. آره؟ یکن یکارو م نی... انیبرش گردون... ا ،یخوام که برش گردون یبار م نیآخر یسامان ازت برا-

مردونه اش بشه و با  یاشک ها زشیلبش فشرد که مانع از ر یو دندونش رو رو دیاش از بغض لرز چونه
 .گذاشت یمنقبض کردن چونه اش، چشم هاش رو رو

 :دینال دردمند

 .سوگند تمومش کن، لطفاً تموش کن-

 !سقوط کرد و تمام نیزم یآخرم بدون برخورد به هدف رو ریت

 هیگر ونیکرده بودم. م داینجات پ دیبودم باالخره از اون همه ترد دهیمردد نبودم؛ انگار که به آرامش رس گهید اما
 .و کنار گوشش زمزمه کردم دمشیو بوس دمشیو متوحش نگاهم کرد. به آغوش کش رونیکه ح دمیخند

 .یدوست دارم داداش یلیخ-

 یبغلم کرد اما بعد از لحظه ا محکم

 .از خودش جدام کرد نگران

 ه؟یکارا چ نیا یمعن یازم کرد یدر خواست نیچ... چرا همچ-

 .دیگونه ام چک یرو یاشک یزدم و قطره  یرمق یب لبخند

 ...نیبشه هم دینگران نباش فقط... فقط با خودم گفتم شا-

 «.کم بخوابم هیخوام  یم یشه بر یم»کرد که آروم گفتم: یر از ترس نگاهم مپ ییقرار و با چشم ها یب
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رفت. همچنان همراه با  رونیکه نگاه نگرانش هنوز به من بود از اتاق ب یکرد و در حال دییحرکت سرش تأ با
دونستم  یکرد. م یقرارم نم یتاب و ب یب گهیکه د یبه آرامش دنیلبخند به لب داشتم؛ از رس یاشک یچشم ها
آخرش رو  یجونم که نفس ها مهین قلببرام نداره اما تمام تالش قلبم بود،  یسود چیاون سؤال ه دنیکه پرس

بود  یپوچ و خال یدیتالش خودش رو کرده بود اما تهش فقط و فقط ام نیشدن آخر دواریام یو برا دیکش یم
 !شد یکه به مرگ ختم م

رفت رو  یکرد و رژه م یسرم مغش م یتو یکه چند وقت یمیتصم رم؛یبگ میتونستم راحت تصم یم گهید حاال
 یجون ازش باق مهین یمرده که تنها کالبد یو روح یته یدادن به اون زندگ انیکردم؛ پا یاش م یعمل دیبا

 ...بدون اون یزندگ یرو ،یزندگ یبستم رو یچشم م دیمونده بود، با

دردناکم رو  یباز پلک زدم و چشم ها میو با اون تصم دمیتخت دراز کش یرو دیخزیسرم م ینرم نرم تو یفکر با
 .هم گذاشتم یرو

**** 

حمام  یدوش گرفتن راه یهم باعث تعجب مامان شده بود برا یاز خوردن ناهار به طور کامل که حساب بعد
 فیام دور تن نحو با حلقه کردن دست ه ستادمیدوش ا ریولرم سپردم؛ ز یشدم. تن خسته و رنجورم رو به آب

 !دلم قدم برنداشته بود یتو یترس چیبود اما ه بی. عجکردمیکه گرفته بودم فکر م یمیحسم، به تصم یو ب

دل و  یتو یایدلبستگ چیرحم پاره شده بود و رد ه یسرد و ب یایواصلم به اون دن یرشته ها یکه تمام انگار
و  دهیمادرش رو از دست م مانیکه موقع زا ینیمثل جن. درست شدینم دایپ ال،یشده ام از فکر و خ یذهن ته

قدم هاش به  یو حت نهیبیم زهیانگ یبخش مادر، پوچ و ب یرو بدون حضور وجود هست یبرگشتن به اون زندگ
که بهش  یقاتل کس کنند؛یقاتل نگاهش م کیو همه به چشم  شهیم یمحنوس و نادرست تلق ا،یاون دن

 ....رو داده بود یکه بهش هست یبود، بهش جون داده بود... قاتل وجود دهینفس بخش

بفرستمش  رونیاز خونه ب یحمام خارج شدم، مامان مشغول حرف زدن با تلفن بود و منتظر بودم که به بهانه ا از
 .شد و با پس زدن اون فکر به اتاقم رفتم یم ختهیاما نه چون قطعاً شکش برانگ

 میتصم کیخودم رو گرفته بودم.  میچون من تصم کردینم یخونه چندان برام فرق ید مامان تونبو ایکه بود  البته
 یزندگ کیبه  دنیبخش تیحتم یبرا یجرأت و جسارت داد،یم انیهام پا دیها و ترد یدودل یقاطع که به همه 

و بعد از خشک کردن  ستادمیا نهیپرت کردم. مقابل آ یدر چرخوندم و گوشه ا یمغز یرو تو دی. کلیپوچ و واه
 ونیشب قبل، م یها هیمتورم و دردناکم از گر یرنگ لباس هام رفتم. چشم ها دیو سف یموهام سمت کمد چوب

که هنوز  یتنها خاطره ا ،یقرمز و مشک یبا چهارخونه ها راهنیهمون پ یو در آخر رو دیکمد و طبقه هاش چرخ
هام جا لب یرو یحس یتاده بود، ثابت موند؛ لبخند مبهم و باف گهید یها باسل نیو ماب دیکشیبرام نفس م

 نهیآ یدست هام برش داشتم. باز جلو فیکمد و لرزش خف یطبقه  یخوش کرد. با همون حالت مچاله از تو
 زقرم یطور اون چهارخونه  نیلباس هام رو و هم ن،یزم یحوله و سرخوردنش رو یو با باز کردن گره  ستادمیا

 یچه قدر بهم م کردمینگاه م نهیآ یکم رنگ خودم را تو یو لبخند تیرو به تن کردم؛ با رضامحبوبم  یِ مشک
رو زمزمه  "عشقم ادیبهت م یلیخ"جمله رو که  نیاتاقش، کنار گوشم ا یکه تو یاومد، درست مثل همون روز

 !کرده بود
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 ...لباس من نیو از اون روز به بعد شده بود محبوب تر ادیبهم م شتریاز خودش هم ب یگفت حت یم

خسته  یهم قرار دادن پلک ها یسفت دست هام گرفته بودم و رقص کنون با رو یبغل و گره  ونیرو م رهنیپ
بزرگ و مردونه اش رو دور کمرم حس کردم و  یدست ها یچند لحظه ا یبرا خوردم،یام، آروم و نرم تکون م

همهمه و  ونیبه عشق گداخته و پرتب و تابمون، م دنیبخش تیص دونفره مون روز محرمرق نیشدن اول یتداع
 ...زنونه یپچ پچ ها

سر دادم؛ چه  یااتفاقات اون روز خنده یادآوریوار با  وونهی. دگهیما بهم د یهمه به ما بود و نگاه تشنه  نگاه
رقص بهش اصرار کرده بودند جز چند  یبرا هیبود و هرچه قدر که سحر و بق دهیقدر که اون روز خجالت کش

جلف بودند  یادیرقص ها ز ینظرش مابق ازبود و  رفتهیاصرارهاشون رو نپذ گهید م،یمال یاون هم رقص قهیدق
 .و اصالً هم مناسب مردها نبودند

دم و و محو شد. لبخندم رو آروم آروم جمع کر  دیباز کردم و اون تصور قشنگم از مقابل چشم هام پر کش پلک
تولدم از طرفش بود  یکادو نیرو که اول ییحرکت دادم و گردنبند بهتر بگم عشق نما شیآرا زیم ینگاهم رو

رو باز کردم و  زیم یکشو نهیآ یتو دمبه خو یو بعد از نگاه دمیبلند کش یبرداشتم و دور گردنم انداختم. نفس
مشت گرفتم.  یشده بود، تو یهر دومون روش حکاک یرنگ و پر برق که اسم ها ییطال یبا برداشتن دو حلقه 

 زیم یداروها رو از رو کیتخت نشستم؛ پالست یزدم و رو یکارها رو انجام داده بودم. پلک نرم یهمه  گهیحاال د
جدا کردم. پر حوصله و با دقت دونه دونه قرص ها  قاتشیرا از از آمپول و تزر رصق یبرداشتم و جعبه ها یکنار

تشک تخت  یکه مقابل چشم هام رو یمشت قرص رنگ کیعبه ها خارج کردم؛ حاال من بودم و ج یرو از تو
کردند و  یپرحسرت رو مدام بهم گوش زد م یایدن کیدادن به  انیکه پا یرنگارنگ یشده بودند، قرص ها دهیچ

 .مدیتلخ و گرم سر کش یها، دردها و حسرت هام رو همراه با آب یناکام یبعد که تمام یلحظه ا

با لرزش حرکت  زیم یشدم که رو امیکه خواستم دراز بکشم متوجه گوش نیتخت جا به جا شدم و هم یرو
خاموش کردنش دستم  یمنظور برا نیحرف بزنم. به ا یبا کس خواستیکرد. قصد جواب دادن نداشتم و دلم نم

صفحه چند لحظه  یاسم رو دنیبرش داشتم، با د یبا چنگ زدن زیم یکنار تخت دراز کردم و از رو زیرو سمت م
خواست قبل از  یدرد و غمم. دلم م کیدونه خواهرم بود شر هینبود...  یمردد شدم؛ رخساره بود، هرکس یا

مغموم و  یبشنوم، لبخند یو کر شدن گوش هام صداش رو چند لحظه ا شهیهم یبسته شدن چشم هام برا
 .و تاب خورد چیگوشم پ یتو گرانشن یو بالفاصله صدا اتصال رو فشردم یپردرد زدم و دکمه 

 الو...؟ سوگند؟-

 .رو زمزمه کردم یآروم سالم

 قربونت برم حالت بهتره؟ یخوب-

دست ها لرزونم سقوط کرد.  یکنار لبم، از چونه ام رو شیو با حس کردن شور دیگونه ام لغز یرو یاشک قطره
 :بودم آهسته لب زدم دهیکه انگار به آرامش رس یبا حال و لحن

 .یلیبهترم، خ یلیممنونم، آره خ-

 :لرزش گرفته بود جواب داد یکه از بغض و خوشحال ییذوق و با صدا پر
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 .خدا را شکر خواهر قشنگم-

 :دادنش سرزنشگر گفت بیو فر شبید یماجرا یادآوریدرادامه با  و

 دختر؟ یدیگوش نم یچرا به حرف کس وونهید نقدریآخه تو چرا ا-

حسرت  شهیهم ینگرانش رو که قرار بود برا یصورت، صدا یرو یو من فقط با اشک ها زدیحرف م دامم
اسمم رو دومرتبه صدا زد.  یگفتم که بعد از مکث ینم یزیکردم. چ یرو با خودم به گور ببرم، گوش م دنشیشن

 :آهسته جواب دادم یا قهیبعد از دق

 .نجامیا-

 ؟یزنیپس چرا حرف نم-

 فیخف یا از بغضلبم جا خوش کرد و چونمه یرو نیسراسر غمگ یدردناکم لبخند یاشک ها زشیبا ر همراه
 .دیلرز

 رخساره...؟-

 جون دلم قربونت برم؟-

 تا حاال بهت گفته بودم که چه قدر دوست دارم؟-

 .جواب داد جیخورده و گ جا

 !؟یچ یعنی... یمتوجه نشدم -

 .نیدوستت دارم فقط هم ،یکنارم بود شهیهم یدونه خواهرم هیدوست دارم، تو  یلیخ-

 واقعاً؟ یخوب یگیکه م هیچ نایشده ا یسوگند چ-

 .دمیصدا و آروم خند یب یا هیگر ونیهام رو پس زدم و باز م اشک

 .یلیخ ونمیبهت مد یلیازت ممنونم، خ زیخوبم، فقط بابت همه چ یلیآره گفتم که خ-

 :دیپرس دهیدلواپس و ترس یینگرانش کرده بود و با صدا یحرف زدنم کم لحن

 .شدهیتورو خدا نترسونم بگو چ یخواهر یسوگند؟ خوب هیحرفا چ نیمنظور از ا گه؟ید هیچرت و پرتا چ نیا-

 .کنم یبود دارم باهاش وداع م دهیفهم ییجورا هیکه  انگار

 .باز زمزمه کردم آروم

 .دوست دارم-

 .زد یصداش موج م یاندازه تو یب یگوشم بود و اضطراب و نگران یتندش تو یها نفس

 ... ب... باشه؟یکن ینم یاشتباه دونمینه... نه ن ؟یبکن یخوایم کاریچ هیچ هیس... سوگند... سوگند قض-
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 :بدنم آهسته گفتم یرمق شدن پلک هام و ست یکردم و با ب یا خنده

 .خوام بخوابم... خدافظ یفقط م-

از  یطب یها ییصداش، قطع کردم. با درآوردن دمپا یاندازه  یبها و ترس  دادیرو بدون توجه به داد و ب یگوش
که  ییشدم و پلک ها رهیبالشت گذاشتم. به سقف خ یو سر رو دمیتخت، دراز کش نییپا و جفت کردنشون پا

 .رفتندیهم م یحس شدن بدنم رو یآروم با ب

خودم لج کرده بودم؛  یبار با خودم و خدا نیکرد کنج لبم نشست. انگار ا یم هیکه آرامش رو بهم هد یلبخند
التماس و  دیبا گرفتم،یرو ازم گرفته بود و من هم درمقابل با لجاجت جون خودم رو م امیعمرم رو تمام زندگ
اما برنگشت و برنگردوند... و جون در  ردوندگ یکرد و برش م یبا جونم معامله م دیبا داد،یدعاهام رو جواب م

 ...برابر جون

 !از کنارم اما رفتنت پر از معما یرفت

 ...از نگاه آخر یاز عشق و باور گفت گفتمت

 رودیدل مرو که جانم م نیاز ا راحت

 زنم،یم تیکجا روانه شوم صدا هر

 ...تو شد یمن رها به سو جان

*** 

و انگار  سوختیاندازه م یفرو دادم، ب یگلوم بود به سخت نیرو که ماب یدهنم خشک شده بود و تف تلخ آب
 یشده ام رو با حرکت نیسنگ یآب دهانم رم برام سخت کرده بود. پلک ها دنیزخم شده بود و بلع یکه حساب

ناآشنا به  یاتاق یواریچهار د ونیبم میپلک زدم. نگاه غر گهیبار د نیچند دمیبهتر شدن د یآروم باز کردم و برا
 دهیسرم به شدت کوب ینداشتند تو یوضوح چندان که ییهام نبض گرفته بود و صدا ها قهیحرکت دراومد. شق

 .بخش یمارایشدن دکتر ها همراه با همهمه همراهان ب جیپ یشدند؛ رفت و آمد ها و صدا یم

 یتو یرو با چکوندن قطره ا یکه سوزن یزد و در حال یوارد اتاق شد. لبخند یلحظه بود که پرستار جوون همون
 یلیخ دمیاالن به خانواده ات اطالع م ،یپس باالخره به هوش اومد»گفت: کردیهوا، داخل پوست دستم فرو م

 «.رو سر نبه خاطرت گذاشته بود مارستانویتو دختر ب یکار کرد ینگرانت بودن چ

و با اون درد ته دلم  سوختیاندازه م یرفت. دستم ب رونیزود از اتاق ب یلیحرف زدن اما خ یتکون دادم برا لب
 یبد و ب یو حال و روز یاشک یمامان و بابا، با چشم ها ی. با گذشت زمان کمدیکش ریضعف رفت و ت یحساب

صورتش راه گرفته بود به طرفم اومد  یاشک رو لیکه س یشون، داخل اتاق اومدند. مامان در حال شونیاندازه پر
لرزون و صورت  یو هق زد. بابا هم با چونه  ختیاشک ر امیشونیدست و پ یپشت سر هم رو یو با بوسه ها

 یرو که با برگرداندن صورتش ازم م ییبود و اشک ها ستادهیا یکنار شونشیاصالح نشده و سر و وضع پر
 دیسوخت و شد یمعده ام م نباریضعف داشتم و ا کردم؛ینگاه م شونو منگ به جی. گزدیبا دست پس م خت،یر

حس بودم؛ هم جسماً و هم روحاً.  یب حس یسخت بود و ب ی. حرکت کردن برام کمدیکشیم ریتر از قبل ت
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 یبود و فقط باعث سردردم شده بود و باز چشم هام رو با خستگ جهینت یو ب ارمیب ادیرو به  یزیچ کردمیم یسع
 .بستم

زبونم جمع  یکه رو یپلک هام رو باز کردم. آب کم یسرم ال یتو دیدرد شد دنیچیاز خواب چند ساعته با پ بعد
تشنه شده  یاتاق نبود و حساب یتو یزدم. کس هیبه بالشت پشت سر تک یشده بود رو فرو دادم و به سخت

بود افتاد، عطش داشتم و با  زیم یتخت، رو نییکه پا یاتاق چرخوندم که نگاهم به تنگ آب یتو یبودم. چشم
در بر  یا خم شدن و دراز کردن دستم سعزدم و ب یتر کردم. پلک خمار یخشکم رو کم یچرخوندن زبون لب ها

چهارچوب در قرار گرفت. چشم  ونیدر اتاق باز شد و همون لحظه رخساره م کبارهیداشتن تنگ آب داشتم که 
و  ونیبه طرفم اومد. گر مهیبه چونه اش، سراس دیشد یلرزشراه گرفت و با  دنمیخونش با د یکاسه  یها

گونه ام زد،  یآروم رو یبا خشم کنترل شده ا ختیر یکه اشک م یر حالنثارم کرد د راهیبد و ب یشماتتگر کل
نکردم و با لبخند و پلک  یکردم. اعتراض یکه داشت بهش نگاه م یاز حال ریاحساس نکردم و فقط متح یدرد

 .و پرخشم باز شماتتم کرد یصورت عصب یرو یهانگاهش کردم که با پس زدن اشک  یآروم یزدن ها

 ...اگه... اگه یکارو کرد نیاحمق... چرا ا هی یاحمق هیتو -

از اون هق هق تلخش  یلحظه ا یرو بغلم کرد. برا ضمیادامه بده و با هق هق محکم تن رنجور و مر نتوست
خودشون رو به اون حالت تأثرم  یکه جا یحس یب یلحظه بود و خنده ها هیهمون  یمتأثر شدم اما فقط برا
 یشده بود. بعد از کل دهیبر ایدن اونارتباطم با  یبند شده بودم و انگار رشته  دیق یب یداده بودند؛ مثل آدم ها

تخت نشست. اشک هاش رو محکم تر از قبل پس زد و با بغض  یکردن و سرزنش ازم جدا شد و لبه  هیگر
 :دینال

 یلی. خیتلفن رو قطع کرد یجوراون یتو سوگند، به خدا مردم از ترس و استرس وقت یکن یکار م یچ یدار-
رو از همکارش  لشیرفته بود سر کوچه وسا نکهیزنگ زدم نبود، خونه نبود و مثل ا یی... به زندایلیخ دمیترس

اگه  یدونیخودشو برسونه خونه. م عیفوراً سامان رو گرفتم و خواستم که سر گهینبرده بود، د شمیگوش رهیبگ
 شد؟یم یچ نجایاوردنت ا یو نم دنیرسیبه موقع نم ییسامان و زندا

 .باال رفت هیبا گر صداش

... یهان؟ به خاطر چ یکار کنم... به خاطر چ یمن بدون تو چ یدونه خواهر من هیاحمق... سوگند تو  یدونیم-
چپوندن تو سرت؟  هیبق یبه خاطر دروغ ؟یدروغ خودتو بکش هیبه خاطر  یخواست یدروغ؟! م هیبه خاطر 

ازت مراقبت کنن فکر  خواستنیخودشون م الیالتماس کردم که راستش رو بهت بگن اما گوش نکردن، به خ
به خودشم گفتم  یآماده ات کنن آرومت کنن... حت دیکردن... گفتن زوده اول با یبهت خوب ینجوریا کردنیم
 ...یباهاش بسوز زارهینم زاره،یسرم داد زد و گفت نم یول

و شوکه نگاهش کردم که نفس تند و صدا  جیگفت گ یم هیگر ونیمبهم و گنگ که م یاز اون حرف ها یا لحظه
 .دستش گرفت یسردم رو تو یفوت کرد و دست ها یدار

خوام باز  ینم شهینم ینجوریزو درست کنه ا یزیچ ستیچون زمان قرار ن ،یبدون زویهمه چ گهیبهتره که د-
 ...کار کنم یکار کنم سوگند هان چ یمن چ یاریسر خودت ب ییاگه دوباره بال فتهیبرات ب یاتفاق
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. آب دهنم رو زدیبغض بزرگ به گلوم چنگ م کیکه مثل  یدوباره تار شده بود و زخم ی جهیهام از سرگ چشم
 .ثابت شده بهش چشم دوختم یسخت فرو دادم و با مردمک

 «ربدیه»

و محنوسش شده که باز  ریاندازه دلگ یروبه رو و غروب ب یپنجره  ی رهیخسته و نگاه تار و کدرم خ یها چشم
 ...دلم بلوا و آشوب به پا کرده یتو

و غم  یریدلگ ریخفه، ز یهوا نیا یبه سرش زده؛ مرور خاطرات تو یداغ دار که باز هوس خاطره باز یقلب و
هزار بار مردن و زنده شدن با لحظه به  یمقاوم تر برا یجسم و روح خواد،یم تریآسمون جسم و روح قو ظیغل

آماده  دی. باشدیم کهیت کهیت ورشونشده که هربار قلبم با مر یگذار نیم یخاطره ها یلحظه قدم گذاشتن رو
دل دادن  ی هیبه ثان هیثان یادآوریگذشته...  یلحظه به لحظه  یجون کندن و جون دادن پا یآماده  شدم؛یم

با  یزمان هیبود و  ایمن از اون دن ییکه تمام دارا ییعسل خوش رنگ چشم ها وردنادآیهامون و به  یو دلدادگ
 ...بودم ایمرد دن نیداشتن شون ثروت مندتر

انگشت  نیکه ماب یعکس یو نگاهم دومرتبه رو فرستمیم رونیخشک و کبودم ب یرو از کنار لب ها ظیغل دود
و باز هم همون عکس باعث  بخشهیقرار م یکه قلب ناآرومم رو کم یزیتنها چ مونه؛یهام قرار داره ثابت م

براش بوده و چه  یچه قدر اون روز، روز خوب دیفهم شدیپرخنده که با نگاه اول م ی. عکسشهیم اشیناآروم
 !...یقیپررنگ و عم یخوش

 !بود؛ چون روز عقدمون بود یکه روز خوب معلومه

و فقط دو تا بال کم داشت و کمتر از  شهیا شده بود؛ ماه تر از همدرست مثل فرشته ه دیاون لباس سف یتو
 یبه قشنگ اشییبایکه اون همه ز یو خواستن بایاونقدر ز کردم،ینم دایپ ییبایاون ز فیتوص یبرا یفرشته کلمه ا

عسل پر برق و  خکوبیم یحرکت از. نگاهم بعد زدیطعنه م یتنش حساب یشده  یو سنگ کار دیلباس سف
غم،  البیرحمانه س یکه ب ییچشم ها شون،دمیپرست یکه تا سر حد مرگ م شهیم ییچشم ها ظیغل یشاد

 ...بود دهیکه از نگاه معصوم و پاکش پر کش یایکرده بودم و شاد میاندوه و اشک رو بهشون تقد

 دار و ندارم بود چشمانت

 ! ...و ندارم کو دار

 دل بستم به آنکه دلدارم بود من

 !و...؟نازم ک دلبر

 یاندازه شون برا یب لیو تما نندیشیتلخ و پرحسرت م یطاق شده به اشک یبار با طاقت نیمغرورم ا یها چشم
 ...دلم یزخم تازه  یرو دنیو چک دنیبار

... شهیم دهیصورتم چک یرو "مرد"سخته  یبا به سخره گرفتن طاقتم و واژه  ختهیلجوج و افسارگس یا قطره
 قیدلم و سوزش عم یو غرورمردونه ام رو نشونه گرفته و محکم تر با گذر از زخم ها یهم دلتنگ یاشک بعد

 یتند قلب ب یتپش ها یو بان ثتنها محبوبم که باع یچهره  یدستمه، رو یکه هنوز تو یقطعه عکس یقلبم رو
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قلبم که  یِ و باز همون درد لعنت زنهیاشک، صورت و خنده هاش برق م ونی. همچنان مکنهیقرارم بود، سقوط م
واسه  کنهیامونم م یو ب شهیکه کار هر روزه ام شده، دو چندان م ییخاطرات و افسوس خوردن ها یادآوریبا 
 .شساکت کردن یبرا ییضربه ها دنِ یکوب ی

دخترِ  یده مون ادگاریبه  یکنم و خنده ها یرفع دلتنگ یبهتر دیتا بتونم با د زنمیاشک رو پس م یقطره ها آروم
آخر عمرم  یروز ها نیا یها دنینفس کش لیتنها دل یعکس رو به جون و دل بکشم... محو تماشا یشاد تو

 .سوزونهیم بیام رو عج نهیکه س یشدم و افسوس

تونست او خنده ها  ینم گهیکه د یناکام ی دهی. نگاه و دشهیکنم؛ پرحسرت تر از هم یخوب نگاهش م خوب
 هیشهد و شکر لب هاش رو از خاطر نبرده بود اما با  یناکام تر که مزه  یناکام و لب ها ی... آروز هانهیرو بب

 .هم پشت یها گاریاز س قیعم یمحکوم شده بود به کام گرفتن ها یاجبار قیتوف

لحظه  ظ،یاون دود غل یجمع شده تو یها یو ناکام گاریدود س یدادن دوباره  رونیو با ب ذارمیهم م یرو پلک
خاطره توقف  نیاز آخر ریتصو نیآخر یکنند و درآخر رو یرحمانه دوره م یخاطرات، ذهن و قلبم رو ب یه به لحظ

 ...کنند یم

کرد. از سرتاپاش آب  یبچه گربه بغ کرده با جمع کردن شونه هاش، بهم نگاه م هیآب شده بود و مثل  سیخ
شده بود، لبش  ختهیصورتش ر یزده بود و رو رونیو تاب از شالش ب جیرنگش با پ ییخرما یو موها دیچکیم

اما معصوم و  طونیش ی... اون چهره کردیکه به صورتش گرفته بود نگاهم م یتا به تا شد و با حالت بامزه ا
دلم براش ضعف رفته بود، اون نگاه و صورت معصومانه  یام کرده بود و اون لحظه حساب وونهیبچگانه اش باز د

 یکه سع یتپش گرفته بود. با سرزنش شهیتاب تر از هم یترش کرده بود و قلبم که ب یخواستن شهیکه از هم
و با خم شدن کفش هاش رو از پا  دمیهم کش یجمع کنم، ابرو تو انمکشب یداشتم خنده ام رو از اون نگاه ها

 یشوق بقربون صدقه اش رفتم. شور و  یدلم حساب یذوقش از اون کارم شده بودم و تو یدر اوردم. متوجه 
 زیر زیزودتر لو داده بودند و ر یلیدر پنهون کردنش داشت عسل پر برق چشم هاش خ یاندازه اش رو که سع

 .دیخندیشدن شوقش، م دایاز هو

فرار از درد و گم کردن  ی. نابلد بودم و فقط برافرستمیم رونیو دود رو سخت ب شهیاز قبل م دتریهام شد سرفه
رنگ که سامان  ییطال یاز همون جعبه  گاریس یگوشه لب هام گذاشته بودمش؛ نخ ظش،یدود غل یخودم تو

 نیصاحبش که همون دوست حس هبرگردوندن ب یقسم و قرآن برا یکرده بود و بعد از کل دایپ نمیماش یتو
 دو سه یکنار تختم افتاده بود حت یکشو یازش پس گرفته بودم، اما فراموش کرده بودم و همچنان تو شدیم

ازش  یقراره اون جور یروز هی دونستمیکرده بودم که باز هم فراموشم شده بود اما نم یادآوری نیبار به حس
 !دودچشم هام  یاستفاده کنم و خاطرات رو جلو

 گاریوقت لب به س چیدر اتاقش ازم قول گرفته بود که ه یجلو یشاک یهمون روز بعد از سامان، شاک ادمهی
مرد قول و عمل  گهیبمونه اما نه... من د بهیبا لب هام غر شهیهم یبرا گاریس لترینزنم. بهش قول داده بودم ف

که روز عقد کنار گوشش زمزمه کرده  یسمپا گذاشتن ق ریقول هام، ز هیپا گذاشتن بق رینبودم... درست مثل ز
 ؛میبار کنار گوش هم، عهدمون رو زمزمه کرده بود نیبودم... چند

 "...خورمی... قسم مخورمیباهاتم قسم م شهیهم"
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مجدد خاطرات  یادآوریکه با  نیتلخ و سنگ یو اشک**گاریتر از قبل با نگاه پرغمم به اون عکس، از س قیعم
 .خورهیصورتم سر م یرو گاریدادن دود س رونیهمزمان با ب

خورد  یها کهیحفظ ت یلرزونم رو برا یو چونه  زنمیبه چشم هاش، محکم تر از قبل م یرگیرو با خ یبعد پُک
وجودم در  یدوباره  یکنم و از فروپاش یوجودم که به زور کنار هم نگهشون داشته بودم، منقبض م یشده 

و  زنندیخورده ام ترکش م خمکه به قلب ز  یدود، خاطرات کشنده ا یحلقه ها ونیکنم. م یم یریلحظه جلوگ
 دهیو باز به عمق خاطرات کش رندیچشم هام رژه م یجلو شند،یم قشیعم یها دنیکش ریهزار بار باعث ت

ً یکنم؛ چه قدر اون لحظه ها عم ینگاه م اشیبرق گرفته از خوش ی. به چشم هاشمیم خوشحال بود. آروم و  قا
اندازه موحش و  یو ب دادیدوباره م یدنشون بهم جونیو نم دارش رو که نفس کش سیخ یبا حوصله موها

بود و با  دهیکرد، براش خشک کرده بودم. نگاهم پرت اون همه ذوق بچگانه اش شده بود؛ لب برچ یم وونمید
دستش  یشده بود که انگشت ها شتریب یکرد. ذوقش زمان ینگاهم م نهیآ یلب هاش از تو دنیبه دندون کش

 یرو یِ خ و خواستنالک زده اش بودم و اون رژ سر یزده بودم. عاشق انگشت ها الکرو با دقت و حوصله براش 
. نگاهم کیخوش رنگ اون باغ سرسبز و کوچ یها السیگ دنیچ یبرا کردیترم م صیحر ییجورا هیلب هاش... 

 حرف طنتیمن رو بکنه با ش ی چارهیفکر دل ب نکهیسر خورده بود و بدون ا کشیخوش فرم و کوچ یلب ها یرو
قشنگش  تینها یو ب تمیخوش ر یخنده ها یانگار که از کشتن و زنده کردنم به واسطه  داد،یو قهقه سرم زدیم

 یعطر تن و موهاش و شهد و شکر لب ها دنیبلع یتشنه و عطش بارم کرده بود برا یو حساب بردیلذت م
 یها یلبرنگاه و د ریدست گرفته بود و وجودم کامالً درتخس یو ضربان قلبم رو تو تمیاون خنده ر تمیسرخش. ر

 ...کننده اش بود وونهید

ناقص و نصفه اش از ذوق و شرمش... ذهنم،  یدوست دارم ها دنیاما حاال قلبم داغ دار بود، داغ دار شن و
براش نذاشته  یا گهید زیکه جز خاطره شدن و افسوس تکرارشون چ ییعقلم داغ دار بود، داغ دار لحظه ها

 ...بودند

و نفس  ارهیغرور و قدرتش از پا درب یمرد رو با همه  هیتونست  یکه م یلعنت و هزارن بار لعنت به دلتنگ و
 ...هاش رو ببره

 یکه با خوش ییحسرت و افسوس، افسوس روزها ایدن هیداشت، خاطره درد داشت و حاال من مونده بودم و  درد
کردم با خاطرات  یوقت فکرش رو نم چیه دیقلبم. شا یتو یروز بشند خنجر هیتمام برام گذر کرده بودند که 

و  یدلدادگ یرو رو کرده بود رو اشیردام برگشت و روزگار تَک نام یاون روز هام سر کنم اما برگشت، ورق زندگ
 ....ناجوون مردانه و تلخ یباز هیشروع  یرحمانه بُر زده بود برا یو وجودم رو ب امیزندگ یخوش

مدام لباسش رو  دهیاورد و سپ یبرام زبون درار م طنتی. ساناز با شمیکرده بود یراه یلو دخترا رو با ع سحر
هاش دست برداره. ادا ها و شکلک  یو لودگ یعاقل باشه و از اون بچه باز یکم خواستیو ازش م دیکش یم

با خم شدن سمت  یو عل مپرتأسف براش تکون داد یباعث خنده ام شده بود و با خنده سر یهاش حساب
 .باز همراه سحر برامون دست تکون دادند و با اجازه از بابا حرکت کردند مهین ی شهیش

بود. قرار بود که برسونمش خونه.  ستادهیا یورود یسمت در رفت و پشت سر بابا داخل رفتم. سوگند جلو بابا
باد کرده بود که بابا دست  یحرفگفتن  یسرخ شده بوند، برا یکم یبهار فیلط یلپ هاش رو که از اون سرما

. از درخواستش جا میحرف بزن یو کم میریب رونیشونه ام قرار داد و همون لحظه ازم خواست که باهم ب یرو
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کم رنگ به روم زد. همزمان  یرو بهانه کرد و لبخند یپدر و پسر یکه کردم حرف زدن ها یخورده بودم و با پرسش
 شیمون پکه بابا ازش خواست تا برگشتن میاون رو هم سر راه برسون حرف مون اومد و خواست ونیسوگند م

 .مامان بمونه که تنهاست

 چیبردنش به خونه، زود برگردم. لباس عوض کردم و با برداشتن سوئ یکرد و از من هم خواست که برا قبول
 یرفع اون همه کنجکاو یبرا یسؤال دنینشست که با پرس نی. داخل ماشمیزد رونیهمراه بابا از خونه ب نیماش

کردم. ساکت بود و با رفتار  رکتح یو طبق حرفش با دنده عقب فتمیخواست راه ب یحیتوض ینگاهش کردم که ب
و تمام کوچه  میکرد یگرد ابونیکم رنگم دامن زده بود. خ ینگران یو حت یو حالت مستأصل چهره اش به کنجکاو

 یو م دادیرو به رو اشاره م ریساکت بود و با هر سؤالم به مساما همچنان  میو گشت میپس کوچه ها رو دور زد
کالفه ام کرده  یموضوع حساب نیو ا میزدیها رو دور م ابونیهدف خ ی. بمیبر ابونیگفت از فالن جا و فالن خ

اندازه  یاندازه ام که ذهنم رو ب یب الیو فکر و خ یتر و پر حرف تر شده بود و کالفگ نیبود. سکوتش سنگ
 ین. از حال منقلب و دگرگودادیاش حرکت گرفته بود و محکم ماساژش م یشونیپ یمشغول کرده بود. دستش رو

 کیمهم تر از  یزیچ هیبودم که موضوع  دهیفهم شدیمن سرخ و ملهتب م یچهره اش که با سؤال و جواب ها
 ...هیصحبت پدر و پسر

 یتو ظشیو با محبوس کردن دود غل زنمیم یم، پک محکمانگشت ها نیب گاریبا فشردن س قینفس و عم هی
ً یدهنم سر . با عمود دارمیو سمت پنجره قدم برم شمیتخت بلند م یافتم. سرفه کنون از رو یبه سرفه م عا

 چرخونمیانگشت هام م نیب رو گاریس یشده  کیکوچ لتریف اط،یرو به ح یپنجره  ییباال وارید یکردن دستم رو
 ریبندم و ز یپلک م شه،یکنار پام رها م نیزم یانگشتم، از دستم رو یخاکستر روشن و داغش رو زشیو با ر

 یو همچنان اون زندگ رهیگیقرار م وارید یکنم. دست مشت شده ام همزمان رو یپا خاموشش م یانگشت ها
 .گمیو ناسزا م فرستمیو سرنوشت رو لعنت م

که باز  ییکنند و صدا یاصابت م شهیبارون کوبنده به ش یره هادرست مثل حال من؛ قط یناآرومه و ابر هوا
. از اون شهیهم فشرده م یسخت تو شونیادآوریدردمند که با  یقلب کنه،یم داریذهن و قلبم ب یخاطرات رو تو

 .ختیریخاطرات مرده مون اشک م یرو حاالشاهد عشقمون بود و  یزمان هیکه  یو متنفرم؛ بارون زارمیبارون هم ب

در سرکوب کردن اون همه  یکه سع ییو ضربه ها رهیگ یقلبم قرار م یبار رو نیمشت شده ام ا دست
 ...بده یخاطرات باز ونیو م رهیاجازه بدم اشک باز من رو به سخره بگ دیدارند. سخته اما نبا اشیقراریب

 ی... دخترامی. تنها عشق زندگکنن؛ خاطرات تنها محبوب قلبم.. یکُشم مست و هر لحظه زجر دهیفا یکه ب البته
 .کردمیعبادت و پرستش شون چشم باز م یکه چشم هاش رو بُت کرده بودم و هروز برا

 ...هام بود و... هنوز هم هست دنینفس کش لیبود، تنها دل امیبود، همه زندگ جونم

خواستند که سمج  یاز جونم م یچ امیلعنت یاون اشک ها گهید یاون وسط با اون همه درموندگ دونستمینم
لرزونم رو با فشردنِ پر حرص  یو چونه  ذارمیهم م یو تخس تر از قبل از کنار لبم راه گرفته بودند. چشم رو

اوردم نابود کردن خودم و  یم ادیب دیانب ارند،یبه خاطر ب دیکنم، نبا یهم دومرتبه منقبض م یدندون هام رو
 لیرو که حکم تپش قلبم رو داشت... سوگندم... عمرم... تنها دل ید کردن کسرو، اول از همه هم نابو امیزندگ

نگه داشتنم  یکه جون کندم تا هق هق و التماسش هاش رو به سامان برا یکس ،یاون زندگ یتو امیسرخوش
تمام قلبش رو شکوندم تا  یرحم یو ب یکه هربار با بدخلق ینشکنم... کس و ارمینشنوم و دربرابرش طاقت ب
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که زجه زد و اشک  یچشمم زجه زد و آب شد... جون کندم و مردم اون لحظه ا یدل بکنه اما نکند فقط جلو
 ...کشوند و سوزوند شیاشکش به آت یسخت بود تحمل کردن و قلبم رو هربار با هر قطره قطره  خت،یر

قط و فقط جون کندم و جون تا دل بکنه و بتونم پروانه جون کندم نه دل، نبودم، مرد دل کندن نبودم؛ ف درواقع
 یرو پا اشیکه خودم توش افتاده بودم حراست کنم و حفظ شه... که جوون یشیرو در مقابل آت امیزندگ ی

 ...سوخته نشه شیاون آت یتوتلف نکنه... به خاطرم خطر نکنه و بال و پرش  دهیمنه به بن بست رس

 یدار یزندگ فرصت

 خطر نکن خاطرم به

 شکسته دل نیا یپا به

 ...هدر نکن تویجوون

 با غمه یبمون فهیح

 خانمان یمنه ب عشق

 شعله ها نگاه بکن به

 ...جون مهیشمع ن هی منم

ً یبود بسوزم و خاموش بشم و اون فکر کنه سوزوندم... دق قرار چه مرگم بود  گهیپس د خواستمیرو م نیهم قا
 !گرفتیچرا اون قلب المصبم آروم نم

 یظالم و ب یاینه تموم دار و ندارم از اون دن امیبود شعله شم و فقط خودم بسوزم، خودم نه عشق زندگ قرار
 ...رحم

چشم  یبود نداشتم... زجه زد، جلو دنمینفس کش لیرو که وجودش تنها دل یطاقت آب شدن کس نداشتم؛
سوخت و  یخودش م یتو یلبم چه طوردونست که اون لحظه ها ق یرحم خطابم کرد اما نم یهام زجه زد و ب

 یریهاش جلوگ چشممردونه ام درمقابل  بتیه دنیاز لرز یچه طور دونستی... نمشدیپر شعله تر م ششیآت
 ی... چه طور و به چه سختزمیآن مقابل اشک هاش فرو نر کیکرده بودم در  یسع یکردم و به چه جون کندن

 ...چشمم رو پر کرده بود گرفتم یدردِ دلم رو که کاسه  یجلو

 دهیبخش یکه نفس هاش بهم نفس زندگ یدختر یها هیگر ی. سوختم به پادیکدومش رو نفهم چیه د؛ینفهم
و حفظش کنم اما همزمان سوخت و با  رمشیدست هام بگ یکه به پا شده بود تو یشیآت ونیبود، خواستم م

نازکش  یکردم... بال ها شیآت میاومده بود تقد رونیعشق ب ی لهیرو که تازه از پ میزندگ یدست خودم پروانه 
 ...گرفت یگذشت و باالخره قرار م یموند، براش م یبود که وجودش سالم م نیسوخت اما حداقلش ا

 خوب من یا شناسمتیم

 مثل خودم یا وابسته

 نیا ریدرگ خوامینم من
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 که من شدم یبش یدرد

 قدرو بهت بگم نیهم

 و وامونده شدم خسته

 گهیوفا م یب ریتقد

 ...ناخونده شدم مهمون

رو واسش بهم  ایرو که دن یاون عشق یو اون فکر کنه کشتم؛ احساسش رو، وجودش رو و حت رمیبود بم قرار
 ...نشه ریاز چشم هاش سراز یتا قطره اشک دوختمیم

زخم نبود من کشته بودم،  کردنم ازش و اون فکر کنه زخم به دلش زدم اما نه یبود زخم به دل بزنم با دور قرار
 ...دمیبخش یبا دور کردنش از خودم بهش زندگ کردمیام رو که فکر م یهم خودم رو هم عشق زندگ

هامون لحظه به لحظه  یچرا دلدادگ ؟ینبود؟ پس چرا حاال زده بودم به خاطره باز دنیمگه هدفم دل بر اما
 کردند؟ یداشتند سرزنشم م

 یته خط که همه چ یدونستند که من رهاش کردم که رها شه، خواستم پاسوز آدم یخب لحظه ها چه م یول
 ...اش رو باخته نشه

شدن بند جون و اتصالش از  دهیو منتظر بر شهیم دهیکه آروم آروم داره به کام مرگ کش یشه از بند من رها
 ...شدیخالصه م یچشم عسل ینگاه دختر یکه تو ییایدن است؛یدن

د؛ دلم وفادار بود نخواست، نخواست تنها محبوبش چله داره غم و غصه اش بشه و جوون ش یتموم م دیبا
 ...نهیگاهش رو بب هیرو، تک شیمرگ شدن مرد زندگ

 !قاتل هیقاتلم  هی من

دادم و  یرحمانه جا خال یگاه خودش کرده بود، ب هیرو که شونه هانم رو تک یکشتم احساس دختر کشتم،
خدا که  یرو رنگ زدم تو نگاهم، راحت نبود به خداوند یتفاوت یشدم و ب نیرحم تر یشد... ب یپشتش خال

 ...شد یم زاریو ب دیدیم یسرد دی... بادیبریدل م دیراحت نبود، با

... یکوه سرد و سنگ هیتونست مثل خاک نرمش نکنه...  ینم گهید یاحساس چیشدم؛ اون قدر سنگ که ه سنگ
اون  شهیر دیبود، با ختهیرو که به پام ر یاون همه احساس کردمیسرد م دم،کر یو سرد م شدمیسرد م دیبا

 ...زدمیعشق رو م

 یکرده بودم تو یرو روش حکاک میرو که جونم بهش وابسته بود و عشق زندگ یرحم شدم و حلقه ا یو ب ظالم
... خواستم زاریتردد شه و ب میکه احساسم رو باهاش دار زدم تا وجودم، عشق زندگ یمشتش گذاشتم... حلقه ا

 ...که خالصانه بهم داشت یچربه به اون همه احساس پاک و عشقحس تنفرش به

 برو گمیبهت م نکهیا

 نکن که راحته الیخ
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 که بعد رفتنت بدون

 تهیفکر شکا دلم

 تفاوتم یب نگاه

 از برگشتنت هیترس

 از سرت فتهیب خواستم

 دلتنگ شدنت عادت

ها به  نیلعنت و نفر ن،یاز زمان و زم تیو باز گله و شکا شهیم دهیکوب وارید یهام با حرص و خشم رو مشت
 ...اون سرنوشت و طالع نحس

 ...قلبم یاندازه و دوباره  یپر درد اشک و سوزش ب یقطره ها دنیاو همه خشم، چک ونیم و

 هیمرد گر"جمله که  نیا ایمرد قباحت داره  یبرا ختنیگفتند که اشک ر یم شهیبودم و هم دهیشن شهیهم
و دود  دیکشیم گاریو نخ نخ پشت هم س زدیکه هق م یمحکم باشه و... اما پس حکم مرد دی، مرد با "کنهینم
 !بود؟ یچ کردیم

 گذشتن از همون سخته

 ستین یکه پوچ و خال یعشق

 کرد شهیسرنوشت چه م با

 ...ستین یمجال گهید یوقت

شد و پلک  یانگشت هام چنگ زده م ونیاز نظرم نامفهوم رخساره م یحرف ها دنیتخت همزمان با شن ملحفه
به زور باز نگهشون داشته بودم.  ییجورا هیهم برند و  یداشتند رو یرمقم که سرکش و سرتق سع یب یها

دراز شد و خواست  مبلند، دستش سمت یوانیل یآب تو ختنیلرزونش رو سمت تنگ آب برد و با ر یدست ها
که لرزشش به من هم منتقل شده  ییاز دست ها وانیم. نفس هام تنگ شده بود و با گرفتن لاز آب بخور  یقلپ

و باز نگاه ناتوانم رو به دهنش  دمیکش قیخشکم حرکت دادم. چند نفس عم یآب داخل گلو یبود جرعه ا
 .رنگم افتاد یآب یپتو یو رو ردسرخو اشینیدوختم. سر کج کرد و تلخ قطره اشکش از کنار ب

نه تو و نه اون...  یعنی یبال نبود نی... سوگند تو... تو مستحق استین یکن یاون جور که تو فکر م زیه چهم-
چون... چون  میبگ مینتونست یول میو تالشمون رو هم کرد می... من و سامان خواستیاز اولشم قرار نبود تو ندون

 یکه خودش برا یجهنم یرو باخت و رفت تو دشجمله، خو هیلج کرده بود، خودشو باخته بود اونم با  یبدجور
سوگند اجازه  میبر شیکیجز خودش واردش بشه، اجازه نداد نزد یکه اجازه نداد کس یخودش ساخت... جهنم
 ...خودش ازت جدا نشد ینداد... اون به خواسته 
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ش راه گرفته صورت یکه همزمان رو ییکردم و اشک ها یحسم نگاهش م یآروم و ب یبا پلک زدن ها جیو گ مسخ
 ملیفرو داد و پلک هاش رو که اشک و ر یاش رو لرزون کرده بود به سختاندازه چونه یرو که ب یبودند. بغض

 .هم گذاشت یشون شده بود محکم رو یباعث چسبندگ

 ...ضهی... سوگند اون مرربدی... هیسوگند ه-

اون  لیو تحل هیمعنا و مستأصل مشغول تجز یب ییو با خنده ها کنمیشم، سر کج م یدرد قلبم م الیخ یب
 !ستمیهم قادر به درکش ن یکه ذره ا یشم جمله ا یجمله اش م

رخساره در کنکاش  یبا حرف ها یجیاون گ ونیهم رفتند. همچنان م یپلک هام خمار رو یا قهیاز گذشت دق بعد
اش، به اشک نشسته یچشم ها یوروحم ت یو ب یو جنگ بودم. چشم باز کردم و همزمان با قفل شدن نگاه اشک

سرم  یاراد ریتند و غ یها کونزدم و آروم با ت یحس یو ب یروح یدستش گرفت. لبخند ب یدستم رو محکم تو
لب  تیدر مقابله با واقع یتدافع یتلخ با حالت ییو خنده ها یگنگ از ترس، اضطراب، ناباور ییحس ها ونیم

 .باز کردم

 نهیهم ی... ب... براخوردیهم زود به زود سرما م شهیوقت حواسش به خودش نبود... ه... هم چیاون... اون ه-
 ...نیشده ه... هم ضیکه مر

 :دیغر هیگر ونیدندون هاش م یبه دستم اورد و از ال به ال یو فشار محکم دیگز لب

 ...گهیبسه د ایت بها نخند به خود وونهیمثل د ینجوریرو به رو شو ا قتیسوگند با حق ایبه خودت ب-

 یبعد از مرتب کردن پتو رو جمیکشم و با حرکات گ یم رونیدستش ب ونیخشم، برق گرفته دستم رو از م با
 .زنمیبدون نگاه کردن بهش، به عقب پسش م گه،یناهماهنگ با هم د یخودم با حرف ها و رفتار ها

 ...برو پس گهیبخوابم د خوامیب... برو م-

 .و باز صداش رو باال برد دیدستم کش یپتو رو از تو ی لبه

 ...ارویمسخره باز نی.. تموم کن اضهیمر ربدیه گمیبس کن سوگند دارم م-

 نی... اضهیاون بدجور مر»و ناله وار گفت: دیلب کش یدندون رو یبغض آلود و حرص ،یطوالن یبعد از مکث و
 «!ستین یسرماخوردگ هیبار فقط  نیبار... سوگند ا

رو  اشیرحم یداشت ب یکه سع یقتیفرار از اون حرف ها و حق یو برا دمیکش یبچه ها لجوج پتو رو م مثل
هق هق  ونیکه به جون کندن و م یکه با حرف رفتمیکردم و باهاش کلنجار م یصورتم بکوبونه، مقاومت م یتو

 .هم مچاله شد یو قلبم سخت تو دیزد تنم لرز

 .... خب... خب اون... اون س... سرطان داره.شمیماریو ب ضهیمر ربدیسوگند ه-

نگاهش کردم؛ گفته  د،یگونه ام چک یشالق مانند رو یام اشکحرکت مونده بود و با مردمک ثابت شده یب دستم
 !بود سرطان

 !شهیمن نم یزایعز کیوقت نزد چیو ه استهیمال همسا کردمیفکر م شهیکه هم ی! همون درد و مرضسرطان
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 !و چه نا آشنا یبیغر یچه واژه  اما

چشم ها رو در لحظه پر کرده بود  یاشک کاسه  دند،یدیرو تار م زیرفت و چشم هام انگا همه چ یم جیگ سرم
 فیام همچنان با اون واژه سخام فرود اومدند. ذهن شوکهزده خیصورت  یپشت هم رو ،یو بدون حرکت پلک

 !شد؟ یامکان نداشت مگه م یبود ول زیگالو

 !...افکارم جا گرفته بود، سرطان ینقطه  نیدور دست تر یکه تو یهمون بود همون مرض... اما اما

و حرفش رو رد و به سخره گرفتم. دست هاش صورتم  دمیخند نیها با تکون سرم به طرف وونهیمثل د هیگر ونیم
 :لب زد ز،یررو قاب گرفت و اشک

 ...ضهیداره.. اون مر قتیاما حق-

زدم و محکم  یدست چنگ م ونیکردم و هر بار موهام رو م یسرم سپر م یهربار تکررار اون جمله دست رو با
 ربدیپر شعله گرفته بود اما نه قابل باور نبود ه یشیو وجودم رو آت دیکش یم ری. قلبم تذاشتمیهم م یچشم رو

فقط... اما هدفش از اون دروغ  تاسخو ینبودند و فقط م شیب یرخساره قطعاً دروغ یمن خوب بود و حرف ها
 !بود یمزخرف و مسخره چ

شد که با  دهیو دور از باور به قلبم کوب بیغر یماریتر آخر، با تکرار اسم اون ب نیسخت تر و سهمگ ی ضربه
 .زدم غیتمام حرص و خشم با دست باز به عقب هلش دادم و ج

 ...ساکت شو... ساکت شو-

 .کرد یم هیقط گردهنش برده بود و ف یرو جلو دستش

بره  رومیبه طرفش رفتم و محکم تر به عقب پسش زدم و خواستم از اتاق ب ختهیاومدم، افسارگس نییتخت پا از
 .هم قرار داد یکه با خشم دندون رو

 ...ربدیه رونیب ایشوکه مسخره ب نیتمومش کن... از ا-

گوشش زدم، آنچنان محکم که با بهم  ریتلخ و دردناک رو تکرار کنه محکم ز یباز اون جمله  نکهیقبل از ا و
 وارینخوره دست به د نیزم نکهیا یجا به جا شد و برا نیرنگ زم دیسف یپارکت ها یرو یخوردن تعادلش کم

 .ردمو داد زدم و سرزنشش ک دمیکش غیج ه،یگرفت. سمتش خم شدم و همراه با گر

من خوبه و تو دروغ  ربدیمن خوبه... ه ربدی... ه... هیحرفو بزن نیا گهید یو حق ندار... گمشو... ترونیگمشو ب-
 !ستین یدی... فهمستین ضیاون مر یگیم

به اشک نشسته ام  ی. ملتمس و با چشم هادیلرز یم هیسرخش بود و شونه هاش از گر یگونه  یرو دستش
 :نگاهش کردم و سخت و با لکنت لب زدم

 ..... بگو دروغه خواهرم بگویکن یرخساره بگو که اشتباه مب... بگو... -
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 یزیدست آو نکهیجون شده بود و بدون ا یتکون داد. بدنم سست و ب نیهم قرار داد و سر به طرف یرو پلک
وار رفته و شل  ینشستم. رو به روم نشست و شونه ها نیزم یحفظ تعادلم زانوهام خم شد و رو یباشه برا

 .تش گرفتدس یام رو توشده

 ...آروم زمیسوگند آروم عز-

 !گفت آروم باشم یکنده شده بود و م نهیاز س قلبم

 !خواست آروم باشم یرو با درد و غم بهم زده بود و م یلیس نیبدتر

حس بهش چشم  یو ب دهیصورتم راه گرفت. رنگ پر یصورت رو یقلبم چنگ زده شد و اشک به پهنا یرو دستم
 ییکه خواست جداش کنه محکم پسش زدم و نفس ها نیدوخته بودم که دستش رو به طرف دستم اورد و هم

 .حبس کردم نهیس یکه پشت هم تو

 :دینال مستأصل

 نیداغون شد بد از ا ربدیما؟ به خدا که نبود... ه یآسون بود برا یهان؟ فکر کرد یفکر کرد یسوگند تو چ-
چشماش زد و التماسش  یسامان خودشو بارها جلو یطالق... ح... حت یلعنت یاون برگه ها یضابعد از ام ،ییجدا

کنه اما لج کرد بدم لج کرد... انگار که  روعش عتریشه تا درمان رو هرچه سر یکرد که خودشو نبازه و زودتر بستر
انداخت  یلرزه به تن م یضیاسم اون مر شمیجور نیحرف خودش رو باخته بود، حق داشت خب هم هیبا همون 

 ... و ستیخوب ن تتیبهت بگه وضع یدکتر نکهیچه برسه به ا

 .حرف زد ونیم یهق هق

رو بره، باخت خودش رو... قبول نکرد و سوخت سوگند...  یبهتر یمارستانایو ب گهید یحاضر نشد دکترا یحت-
مدت،  نیتمام ا یتو میما سوخت ی که توش افتاده حفظ کنه... سوگند همه یشیآب شد اما خواست تو رو از آت

هفته تمام با زور ُسرم و دکتر چشم باز کرد، چشم باز کرد و  هیسه بار خطر سقط رو گذروند و  چارهیب یعمه 
عمه رو... اون بچه هم اگر  یمون رو حت شکدومیه یزجه ها دیالتماس کرد اما گوشاش نشن ربدیزجه زد و به ه

خواست اون بچه از  یخداست انگار... انگار که خدا نم یمعجزه  کشهیمزنده ست و نفس  کمشیش یهنوز تو
! چون خدا کمشیش یتو ینگران کننده بود تا بچه  شتریحال عمه ب یحت شهیوجود عمه کنده بشه... باورت م

چشمش اشک، مدام  هیچشمش خون بود و  هیکه عمه داغون شد،  ینخواست اون معجزه نابود بشه در حال
و باعث شده  ادیبال سرمون ب نیتو نخواستن اون بچه باعث شده ا شیکرد که ناشکر یخودش رو سرزنش م

دادن  شیشبانه روز دلدار هیاما مامان و بق دهیداره پس م ربدیو متعقد بود تاوان کار اون رو ه رهیخدا قهرش بگ
 یراض ربدویبجنگه... بجنگه که ه خوادیکم سرپا شده و م هیو باهاش حرف زدن و االنم به خاطر اون بچه باز 

 ...به درمان کنه

 .رو تار کرده بود پس زد دشیرو به رو بودم، اشک هاش رو که د رهیخ رونیو ح مسخ

که  میآروم جلوه بد زویبود که همه چ نیمون ا میاز حال کدوم مون برات بگم ها از حال کدوم؟ که تمام سع-
 نیعود کنه و ممکنه سخت تر تیماریرضا گفته بود ممکنه ب ییآب تو دل تو تکون نخوره... چون دکترت به دا

که  یلیربد هم از همه مصر تر با دالیدکترت خواست و ه میرو با دادن اون خبر بهت بزن یو عاطف یضربه روح
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اما زمان همه  میو آماده ات کن میازه بدبه زمان اج دی... گفتن بامیبگ یزیخودش داشت اجازه ندادن بهت چ
 ...راه اومد یبا کس ربدیو نه ه یبدتر کرد نه تو آروم شد زویچ

 .بودم وارید رهیخ نیزم ینشسته رو رهیسرگشته با حرکت سر و شونه هام بغ کرده و ناتوان همچنان خ رونیح

 .اش شدت گرفت و پشت هم اشک پس زد هیگر

 یدیسف شویشدن واقع رینگم برات... پ گهیبگم که د چارهیب یبگم؟ از حال عمو مهد یتو بگو من االن از حال ک-
 یراض ربدویکه ه میهم... همه تالش کرد م،یدیخودمون د یمدت همه با چشما هی نیا یهاشو... تو قهیشق
مه مطلع شد خودشو باخت و خورد شد.. سوگند ه شیماریکه از ب نیاما همون طور که گفتم باخت، هم میکن
دو روز  نیشده بود و هم یقلب یاون خبر دچارحمله  دنیاش که با شن چارهی... پدربزرگ بمیدیما درد کش ی
پهمن نشسته و فقط  یسجاده  یکه شبانه روز رو یمرخصش کردن... از حال مادرجون بگم؟ مادرجون شیپ

کنه دو بارم  یجمعش م ابونایآدم و عمو هرشب از تو خ نیتربگم که شده البات  ینی! از... از حسزهیریاشک م
 ینیب یم ی... سامانم که داردیند یبیآس یلیخودش خ نیبا همون حال تصادف کرده بود که خداروشکر جز ماش

 یربدیکنه ه شیبه درمان راض کنهیم یسع هیبا التماس و گر ربدیه یو سفت و سخت باشه و جلو دیتو با یجلو
 ریبگ یبرات بگم هان؟ همه داغون شدن از همون مرتض گهید ی... از حال کدیخطه و از همه بر ته کنهیکه فکر م
 یگفت بمون ینخواست... م یاما نخواست تو بدون میکه براش سفره گرفته... همه داغون شد ییتا زن دا

گفت  یدونست و م یچون خودشو ته خطه م نیجدا بش یبدون نکهیخواست قبل از ا ،یشیکنارش داغون م
و کنارش  یخواست تو رو باخودش همراه کنه... ازش خواهش کردم تو بدون یدر انتظارشه نم یچ دونهینم

 ربدیبارها بارها بهش گفتم که ه یمرگ قدم بذار یجاده  یپا به پاش تو خوادیاما سرم داد زد، گفت نم یباش
خودتو  یشیحداقل مجبور نم گهید یورگفت اون ج یباالخره قرار بفهمه اما م یتهش چ شهینم یجور نیا

 ...راحت تر دورت کنه تونهیبهتره و م ینجوریگفت ا یم یپابندش کن

اندازه ناتوان و درمونده به رخساره  یناباورم و ب یچشم هام بود و مسخ و بدون پلک زدن با نگاه ها یتو اشک
 یراه گلوم رو بسته بود و لرزش یکردم. بغض سخت و خفه کننده ا یصورتش بود نگاه م یاشک رو لیکه س

داشت  یبشه اما اون چ دهییو سا لهم قف یبود و باعث شده بود دندون هام رو دهیکه از بدن به چونه ام رس
 !من ربدیبودن ه ضیگفت از مر یبودن اون م ضیاز مر زدیحرف م ربدیگفت؟ درمورد ه یم

نفس هام باعث کبود شدن  یس و تنگو حب رفتیم جیسفت و سخت شده بود، سرم گ یو بدنم حساب تن
چشم چرخوند و بعد از رد کردن  دهیاون حال نگران کننده ام ترس دنیصورت و دست هام شده بود. رخساره با د

 .اشک هاش با حرکت تند دست، پرستار رو صدا زد

 هیا گردست هاش قاب گرفت و ب ونینفس بکشم، صورتم رو م خواستیازم م زدیکه پرستار رو صدا م همزمان
 :دیو التماس نال

 ...کن هیکن خواهرم گر هیتو رو خدا گر یشیکنه خفه م هیسوگند تو رو خدا گر-

گونه ام زد و  یبار رو نیچند ی. با نگرانشتریو لرزش بدنم هم ب شدیمنقبض و کبود م شتریهر لحظه ب صورتم
و هق هق و زجه زدن هام باال رفت و  دیمامان و بابا و پشت سرشون پرستار ترک مهیکه با ورود سراس یبغض
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و  دیکش یم ریکه با هر زجه زدن ت یو قلب ختنیر یاتاق رو پر کرد. تمام وجودم اون لحظه اشک شده بود برا
 ....سوخت یم

 «ربدیه»

شده بود با تموم  دهیجعبه چ یرو که تو ییگارهاینبود، دونه دونه س یگاریس گهیرو آروم تکون دادم اما د جعبه
 رونیو از تنم ب کردیزدن دود م شیدردام دود کرده بودم، تمام شده بودند؛ مثل عمر من که کم کم روحم رو با آت

رحم که خنجر از  یاز اون روزگار نامرد و ب یسطو ق یقرض یها دنیرو به اتمام بودند اون نفس کش د،یکش یم
 .رو برام بسته بود

انداخت. با  یدلهره رو به جونم م شتریبودم و حال بابا هر لحظه ب جیکردم، گ رو متوقف نیماش یا گوشه
 ونیبار فرو خورده و صورتش م نیچند ریکه در طول مس یحرف دنیشن یبه سمتش منتظر شدم برا دنیچرخ

همه از اون  یخالص یبرا مونفر  ینا آروم رو یاهم قرار دادم و با ضربه  یرو ینگفتن ها کبود شده بود. پلک
 :لب باز کردم یکالفگ

 خیکه ب هیچه حرف نیاماا د؟یبگ نیخوایم یچ میشهر رو دور زد یابونایتموم خ دیگ ینم یزیچرا چ شدهیبابا چ-
 د؟یگ ینم یزیهمه براتون سخته؟! چرا چ نیکرده و گفتنش ا ریگلوتون گ

 وریپل بیاز ج یو با رنگ به رنگ شدن صورتش دستمال دیکش شیشونیپ یرو یحال دست شونیو پر مشوش
 دنیشن یسر و صورتش نشسته بود، گرفت. مصمم بودم برا یرو کبارهیرو که  یو عرق دیکش رونیب اشیورزش

رو  یا قهیو چند دق رد. لب تر کدیو باالخره با چند سرفه آروم و با همون حال سرتا پا مضطربش سمتم چرخ
و بعد از  دمینفهم یزیلب زمزمه کرد. چ ریسر تکون داد و ز کردیکه انگار داشت حرف هاش رو مرور م کهیطور

 شیقرار یترمز بود، قرار گرفت و محکم فشردش. انگار تمام لرزش و ب یمشتم که رو یممتتظر شدن دستش رو
 ؟بود یبه دست هام منتقل شده بود اما اون چه حال

 !ده اش کرده بود؟و درمون شونیاون همه پر یچ

و صدا  قیلبم اسمش رو تکرار کردم که نفس عم یگوشه  دنییبه من هم منتقل شده بود و با جو اضطرابش
 .فرستاد و باالخره لب باز کرد رونیب یدار

 ...باهات حرف بزنم فقط یخواستم راجع به موضوع یخواستم.... م یم-

 .دیکش یباز نفس بلند و

 ...خوب بهم گوش کن و عجول نباش یزیفقط قبل از هرچ-

 .و لب تر کردم دمیدهنم رو نگران و سرگشته بلع آب

 .بگو لطفاً طفره نرو نویشده ا یبابا چ-

گوش کنم.  قیکنترل خودم رو از دست ندم و دق زنهیکه م ییخواست آروم باشم و با حرف ها یازم م همچنان
 .هم قرار دادم و پلک بستم یدن بود لب روش وونهیکه رو به د شونمیبا لحن پرخواهش و حال پر

 ...ریبابا اردش ینکنه برا نمی... ببشمیم وونهیدارم د گهیلطفاً چون واقعاً د دیبگ-
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 .تکون داد یمنف یرو فرو خوردم که سر به معنا حرفم

 .گهیشده د یچ دیپس بگ-

به لب هاش و  یفیگرفت با لرزش خف یهر دو دستش م یدستم رو تو کهیو درحال دیبه سمتم چرخ یکم
 .کرد نییسر باال و پا دییتأ یهاش به معنا قهیو شق یشونیپ یرو ینشستن عرق سرد

 ...چون یخودتو بباز دیباشه... فقط بدون که نبا-

 !بابا-

 جی. حرف هاش با حرکت دستپاچه و گکردیاز دهنش خارج م یزدن براش سخت بود هر کلمه رو به سخت حرف
 .همراه شد دست هاش

زنگ  نیبه حس مارستانیخب آروم باش خب... خب سوگند چند وقته قبل باهام حرف زد و گفت از ب یلیخ-
خواست  یندازیگفت تو مدام پشت گوش م یم ،یریبگ یرو که داد ییشایو جواب آزما یزدن و خواستن که بر

 ..رمیمن... من خودم برم و بگ

 .سرد داد و آب دهنش رو با چرخوندن زبون جمع کرد یبلند نفس

 ...دکتر شیگرفتم و بردم پ شارویج... جواب... جواب آزما-

که پشت هم از گلو مضطرب فرو  یکرده بود و آب دهن دایپ یدست هاش لرزش ریمشت شده ام ز دستم
لحن مردد و نگرانش  یو حتکدوم از حرکات، رفتار  چیدهنش بودم؛ ه رهیمنقبض شده خ ی. با چهره ادادمیم
کنم.  یقالب ته یحساب هدلم نشسته بود و باعث شده بود ک یتو کبارهیکه  یو ترس دادندیرو نم یخبر خوب دینو

 .مشتم محکم تر شد یکردم و منتظر ادامه حرف هاش شدم که فشارش رو نییسر باال و پا

فقط  نی... افتهیبرات ب یاتفاق زارمیمن نم یعنی نشده یزیچون چ یخودتو بباز ی... حق نداریتو... تو حق ندار-
 میبعدش... بعدشم بر میتکرار کن شارویآزما گهیبار د کیو  میباهم بر خوامیست پس ازت م هیاول صیتشخ هی
 دکتر ب... باشه؟ شیپ

 .پلک زدم اندازه یب ینشست کرد و با سوزش گلو از خشم و اضطراب میشونیپ یرو یسرد عرق

 !بوده؟ یمگه... مگه جواب چ ؟یصیچه تشخ ش؟یبزن کدوم... کدوم آزمابابا... حرف -

 .خارج شد نهیو نفسش آه مانند از س دیبلندش کش یشونیپ یرو یدست-

خودتو  خوامیازت گرفته شد، ازت م مارستانیب یشدن تو یمعده و بستر یزیکه خاطر خون ر ییشایهمون آزما-
 ...دکتر فقط.... فقط شیپ میبر ازهیپس ن میمطمئن بش دیبا ینباز

 .ام زدم و محکم لببه شماره اش افتاده یهمراه با تپش تند قلب و نفس ها یمحکم پلک

 بگو؟ نویبود؟ من چمه بابا... ا یجواب چ-
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بلند  ییداشت که با صدا شمیدر آروم کردن و دور کردن تشو یاش سعبا نگاه فرار و حرکات دستپاچه همچنان
زبونش  یرو رو یکه باالخره به خودش جرأت داد و با محکم تر کردن گره مشتش کلمه ا دمیباز پرس یاراد ریو غ

تونم  یشوکه و بهت زده ام رنگ انداخت. م یچشم ها یکه جلو یایاهیو تار شد و س رهیت کبارهی امیاورد که دن
ترسناک سرطان که بارها بارها  یام انداخت؛ کلمه بزرگ و مردونه بتیبه اون ه یدر لحظه لرزش دنشیبگم شن

درکش کنم. انگار که گوش  یو کم ارمیزبون ب یبار لفظش رو رو کیدادم تا بتونم فقط  رونیپلک زدم و نفس ب
 ...دمیشن یبابا رو نم یحرف ها ی هیبق گهیشده بود و د نیهام سنگ

حبس  یم از اون نفس هابا تنگ شدن نفسم و کبود شدن صورت یکی یکیرو  رهنمیپ یدکمه ها یحس خفگ با
 .زدم رونیب نیاز ماش زدیهمچنان حرف م کهیدست بابا، در حال ریدستم از ز دنیشده، باز کردم و با کش

. کردمیم یط نیپشت هم و تند نفسم، رفت و برگشت کنار ماش یفرستادن ها رونیرو با ب یکوتاه ریمس کالفه
دستش  یشد. بازوم تو ادهیسرم. پشت سرم بابا هم پ یرو گهیقلب تپش گرفته ام بود و دست د یدستم رو هی

. دست هاش قفل هر دو بازوم شد و من رو به ستادمیا جمیوار و گ وونهید یقفل شد و از حرکت کردن ها
 .سمت خودش چرخوند

کنم تو فقط آروم  یخودم... خودم درستش م ستین ینگران یبرا یزیآروم باش باباجان آروم... گفتم که چ-
 ...پسر نکن وونهید باش منو

لرزون و خشکم دنبال  یکردم. لب ها یو با صورت به خون نشسته، ناباور و درمونده نگاهش م زدمیم نفس
 .گشتند یگم شده م یواژه ها

 ...من یعنی د؟یدونیاز اون روز م یعنیاون شب تون ق.. قبل عقد...  یها هیپس... پس گر-

 .سر تکون داد متأثر

کنم... قلبم  فیاون حالمو برات توص یرو سرم خراب شد چه طور ایانگار تمام دن دمیفهم یآره، خب... خب وقت-
من از  ،یلعنت ماریب نیگفت مشکوکه به... مشکوک به ا یدونه پسرم که دکتر م هی یتو... برا یبرا دیکش ریت

 یم یتازه داشت ترسناک گذشت... تو.... آخه یاالیداشتم نه روزم بدون فکر و خ یاون شب نه خواب درست
 یشیدکتر و آزما ریگیشدم، پ ریگیبگم... اما خودم پ یزینتونستم چ یعا... عاشق شده بود یدل بسته بود دیخند

شرکت  یبود... خواستم با کارکنا یا گهید زیچ شیمشخص نشد چون راه تشخص یزیچ شیدوباره اما با اون آزما
 دم،یشبانه روز با خودم کلنجار رفتم ترس د،ینرس جایترفند پوچ که به ه هیبود  فندتر  هیاما فقط  ،یبد یشیآزما
... در به در یکه اون همه خوشحال بود ییاون روزا یخراب کنم تو تویبشه اما بازم نتونستم خوش رید دمیترس

شدم تا بتونم  یماریب نیبا ا ریدرگ یضایمر ریگیرو نقض کنه پ یدنبال دکتر خوب گشتم تا بتونه حرف دکتر قبل
گشتم تا بتونم  نایدنبال بهتر یجا نزن یکنم که نترس دایدرمانت آماده کنم خواستم اول راهشو پ یرو برا نهیزم

 .فرصت باهات حرف بزنم نیتو اول

از کنار  ینیماش راژیاز بازوم رها شد دور گردنم قرار گرفت و سرم رو سمت خودش خم کرد که با و دستش
رنگش نشسته  یطوس یچشم ها یلغزنده تو یهمه سکوت شب نگاه باال گرفتم. اشک اون یمون تو نیماش

 .از حال من نبود یداشت. حالش دست کم فیخف یبود و لب هاش لرزش
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دکتر خوب ازش برات وقت گرفتم  هی شیپ میبر دینشده فقط با ریگوش کن پسرم د ربد،یگوش کن به من ه-
 .میدیکه الزمند رو انجام م ییکارا عیسر یلیو خ

و  زدیدهن بابا بودم فقط حرف م رهیخ یاز هر حس دهیخشک ییثابت شده و نگاه ها یو شوکه با مردمک مات
 .که وقت گرفته بود مجابم کنه یپزشک شیرفتن پ یداشت برا یسع

 ً زانو  یرو عصریراه ولچهار  یکه تو یشب هیبود، نم میزندگ یشب ها نیتر یو طوالن نیاز ترسناک تر یکی قطعا
شد  یشتریمهلک که ن یکه کمرم رو شکست و ضربه ا یعابر خم شدم و اون خبر تلخ یساکت و ب ابونیخ یتو

 شیکه ماه ها براش به آب و آت یرقاب گرفته از دخت ریتصو ونیقطره اشک مردونه م نیبه قلب و چشمم و اول
و خوردم کرد. مقابلم  دیبابا فرو چک یبه غم نشسته  یزده بودم و منتظر برگشتم به خونه بود، مقابل چشم ها

و شدم مثل همون  ختمیبچه تو بغلش اشک ر هیباز مثل  نیبغلم کرد و اول یطاقت یزانو نشست و با ب یرو
تفاوت که  نیبا ا بردیش پدرانه پناه مبه اون آغو شدیو زانوش زخم م ردخو یم نیزم یهام که وقت یبچگ ربدیه
 !هفت ساله و ناتوان ربدیقلبم نشسته بود... هق زدم و شدم همون ه یبار اون زخم درست رو نیا

و حال زارم که مثل آدم  یاون آوارگ یها بودم و بابا هم پا ابونیخ یصبح بود و تا همون لحظه آواره  یدما دم
 ینشستم و درمونده سرم رو تو یم نیزم یرو قرارم،یب یبار بعد از راه رفتن ها کی قهیماتم زده چند دق یها

بودم با اون وضع و حال داغون خونه  نتونسته یزدم، کنارم مونده بود. حت یگرفتم و موهام رو چنگ م یدست م
تونستم  یمو حفظ ظاهر کردن. ن ستادنیرو داشتم و نه قدرت ا یرو به رو شدن با کس ییبرم؛ چون نه توانا

زدن آفتاب بابا مدام برام حرف زده بود  رونی. تا بفتادهین یرفتار کنم که انگار اتفاق یراست راست راه برم و طور
مبارزه  هیشروع  یمقابله کردن، برا یبرا دمیاز دست ندادن باور و ام نیگوشم زمزمه، همچن یورو هم ت دیو ام

 !دیو جنگ جد

ساده اما از  یاون کلمه  دنیاول با شن یدونست که من همون لحظه  یاما نم خواسته بود خودم رو نبازم ازم
قدرت  یزانوهام سست شده بود و حت ریکردم. ز یقالب ته یرحم خودم رو باخته و حساب ینظرم خوفناک و ب

حسش کرده بود. ترسو نبودم اما  یب یکه ترس و اضطراب حساب یپاهام رو هم نداشتم و بدن یرو ستادنیا
 ابونیخ یساعت هارو تو وونهیشوکه و د یرعشه شد به تنم. مثل آدم ها یماریو لفظ اون ب دمیاون لحظه ترس

 .شدم رهیخ یآب نشستم و ماتم زده به نقطه ا یلب جو

 یبا تونسته بود قدربا ،یکنون تیاز اون موقع یدرک کم یهم بعد از اون همه کلنجار رفتن با خودم برا باالخره
زود خودم رو باخته  یلیگفت و من خ یدرست م دهمیکننده اش کم کنه. شا دواریام یاز اضطرابم با حرف ها

 .بودم

رو بود، برگشت. دو مرتبه با کمکش از  ادهیپ یکه تو یدستش بود از فروشگاه یکه تو یا یآب معدن یبطر با
 یکمک کرد تا صورتم رو بشورم. ازم م یجو یاوردم و با نشستن لبه  رونیحسم رو ب یتن خسته و ب نیماش

که از چند وقت قبل برام ازش وقت گرفته بود آماده بشم و همون طور که  یدکتر بنام شیرفتن پ یخواست برا
کمکم کنه و  تونستیگفت منتظر برگشتش از خارج از کشور شده بود چراکه از نظرش فقط اون م یخودش م

 .بود که سراغ داشت ییدکتراها نیاز بهتر



 

 
1541 

گرفتم.  شیاز التهاب و داغ یو کم ختمیسر و صورتم ر یبود با کج کردنش رو یبطر یرو که تو یمونده آب ته
 دنیسپر کردن و کش نهیبابا از قبل برام کم رنگ ترش کرده بودند و با س یهنوز هم ترس داشتم اما حرف ها

 .اشیواه دیما یزدم رو دییمهر تا قیچندتا نفس عم

کالفه شده بودم، دست  یتو دستم بود و خودمم از اون همه باز و بسته کردنش حساب گاریس یفلز ی جعبه
 یلحظه ا یمحکمش که برا دنیتخت سر خورد. پرده رو با کش ریپرتش کردم که ز یآخرهم با حرص گوشه ا

شد و  یگنگ بودم که چ و جیزدم. هنوز هم گ کهیت واریپنجره به د ریو ز دمیلرزش گرفت، کش یاش حسابچوبه
 !شد؟ یچه طور

خوابم کردم که روز ها و شب ها خواب  یخسته و ب یزانو قرار گرفت و دستم رو نقاب چشم ها یرو آرنجم
شدند ترکش نقش بستن خاطرات  یبسته م یکه هنوز هم دلتنگ بودند و وقت ییبود. و چشم ها ومدهیبهشون ن

دوباره  دنید ریبهونه گ ر،یکرد. دلتنگ بودند و بهونه گ یم زونیاز خواب و بسته شدن گرمقابلشون اون هارو 
 ...قشنگ تر یاون عسل خوش رنگ و قشنگ و اون خنده ها یِ و لحظه ا

 نییپا یبرا هیوقت بق یوقت و ب یزنگ زدن ها یاون مدت از کالفگ یام مثل هربار تو یزنگ گوش یصدا با
کردن  رونیب یبرا چ،یبود و ه چیکه تهش ه یراه یکردنم به قدم گذاشتن تو یبلند لج و راض واریاز د دنمیکش
برداشتن  ی. دستم برادمیبلند کش ینفس داد،یکه وجودم رو گرفته بود و آروم آروم به سمت مرگ سوقم م یدرد
از  امیتماس و پ تا هم ۷۵سامان بود و  یدراز شد، شماره  زیشماره درهمون حالت نشسته سمت م دنیو د
 !یمرتض یهمه و همه... و حت دیحم ییسحر، دا ن،یحس ه؛یبق

 یکه باز هم قراره همون حرف ها دونستمیجواب دادم. م شهیقدر زنگ خورد تا باالخره کالفه تر از هم اون
 یاون مدت هزاران بار تو گوشم خونده بود، باز بخونه و تکرار کنه اما جواب دادم. صدا یرو که تو شیتکرا

 .کردبعد گوشم رو پر  یلحظه ا اشیشگیهم یمعترضش همراه با سرزنش کردن ها

به اون  ربدی! هیتو اتاقت درم براش باز نکرد یرفت یاومد گهیزنگ زدم عمه م ه؟یکارا چ نیا یدیچرا جواب نم-
چرا که  یشد یو خنث دیق یب نقدریکارو باهاش نکن چرا ا نیبفهم عمه بارداره ا طشویداغون شده شرا رحم کن

که دل از همه  یرحم شد یو ب دلقدر سنگ  نیا یعنی ،ینیب یچشمات نم یزجه زدناشو رو هم جلو یحت
 !زاتیاز عز ؟یدیبر

از قلبم، از محبوبم، محکم و و کوبنده  دنیداشت و هنوز هم به خاطر دست کش شیمثل هربار ن زبونش
 .کرد یسرزنشم م

 دهیکه االن داره جون م یکس یدیدل بر یهم که اون همه دوسش داشت یاز دختر یچون تو حت یعیالبته طب-
 ...تک تک خاطراتت یپا

بودم  حس شده یو ب دیق یلبم. حق با اون بود؛ اونقدر ب ینامفهوم و کج گوشه  یدادم و لبخند یگوش م فقط
 دم،یدینم کردیو التماسم م زدیمامان رو هم که هر روز و هرشب پشت در اتاقم م یزجه زدن ها و ناله ها یکه حت

 یرو کنم باز به اون زندگ خواستیم ازمو با التماس  ختیر یکه اشک م یو ساناز دهیسحر سپ یناله ها یحت
خونه  یکرده بودم که اگر تو دیتهد یبودم از تک تک شون حت دهیگرفته بودم و بر دهیپوچ... اما همه رو ناد

 .پناه ببرند یعمو عل یو مجبور شده بودند به خونه  زارمیپا اون جا نم گهیباشند د
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بود شاخ و شونه  دهی. انگار که فهمدیچیگوشم پ یتو زشیساکت شد و بعد از اون لحن التماس آم یا لحظه
 !بره ینم ییهاش راه به جا دنیکش

 ..کنم یخواهش م یبه حرفام گوش کن گهیبار د هی خوامیازت م میحرف بزن دیبا-

 .باز حرف رو سر گرفت یاهیچند ثان یمکث با

 رهیتو مغزت نم یکلمه ا یلج و حت یرو دنده  یگفت باز رفت شم،یاومد پ شهیدرمونده تر از هم نیامروز حس-
 ...چرا یچرا لعنت یکنیم نکارویا یپس چرا باز دار یکن یفکر م یتو... تو به من گفت

 .برام آشکار بود یلرزش گرفته بود و بغض صداش حساب صداش

روز  یکه دستم داد یامانت ربدی... هایکنم ب یالتماست م میحرف بزن ایداداشم پس ب یخوب ش دیتو با ربدیه-
مرده متحرکه  هیوجود نداره فقط  یسوگند گهید یعنیسوگند داغون شده  ؟یفهمیم شهیبه روز داره پژمرده تر م

نبود که  نینبود قرارمون ا نیا قرارمون... ق... دهیو وسط خاطرات محاصره شده، داره جون م کشهیکه نفس م
آخه تو، منکه  یتا سقوط کنه.. چرا نفهم یقرار نبود دستشو ول کن ،یبر شویبزار یلعنت یمشت خاطره  هیوسط 

 دیو درد رو پشت سر بزار یسخت نیا گهیو گفتم بزار کنارت باشه و باهم دهمون روز اولم بهت التماس کردم 
 ...تیزندگ یسرنگون یبرا یشد لجباز ،یخودخواه شد یاما نذاشت

 .پر هیصداش پر رنگ تر شد و لحنش از گر بغض

کرده  یرو که باهات زندگ یبابام داره به خاطر لحظه به لحظه ا یمن، سوگند تو، ته تغار یخواهر کوچولو ربدیه-
 یشیبهتر شه تو م تونهیم زیبزار کنارت باشه... همه چ یبرگرد و برش گردون به زندگ ایتو رو قران ب ده،یجون م

جون  یاگه.. اگه برنگرد یعل یکنار هم به وال نیش ی... خوب منیش یدرمان اونو اونم درمان تو. شما خوب م
 ...خودم یبا چشما نمیب یم ... چون دارمرهیروزا م نیاز تنش هم

 .قلبم یلبم راه گرفت و سوزش دوباره  یسخت و کوبنده رو یپلک زدن محکمم، قطره اشک با

 دمیبر ایهمانم که دل از دن من

 ...دمیکش یغمت آتش به باران م با

 .دیشن فیرمق و ضع یب یرو بغض آلود صدا زد و بعد از اون همه سکوت جانم اسمم

کنم تو  یالتماست م میخوب شو... اجازه بده درمانو شروع کن ستمیمنم ن ینباش یتو... تو داداش من ربدیه-
نکن داداشم  میزمانو هدر دادا یبه اندازه کاف مینشده بزار شروع کن رید شتریتا ب دمیرو به جون سوگند قسمت م

 ...نکن قمینکن رف

طاقتم. چونه ام رو منقض کردم و  یقلب ب یچنگ شد روهم گذاشتم و دستم باز  یکه داد دندون رو یقسم با
 .دمیدندون هام بهش توپ یبا حرص و بغض از ال به ال نیزم یپام رو هیبا دراز کردن 

همه  دیرو زدم ق یزندگ نیا دیق گهیمن تموم شده اس، من د یبرا زیقسمم نده... ه... همه چ گهیقسم نده د-
 .ست دهیفا یتالش نکن چون ب گهیرو... پس د یچ
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و جا  یازیخودتو ب هیاول یتشخص هیبا  دینبا یشیتو درمان م ستیبه ولله که ن ستیداداشم ن ستین دهیفا یب-
 نیهم ،یخودتو بخوا دیفقط با میگذریباور کن کنار هم ازش م نجا،یدکترو کشونده اورده ا نیبهتر یآقا مهت یبزن

از  ی... باور کن اگه اونجورریمس نیا یتو رتبودن کنا یاروزاست که سوگند بفهمه پس بزار آماده اش کنم بر 
 ؟یکنیکه از خودت دورش م یکن یم یخوب یفکر کرد ،یکرده بود یط رویمس نینصف ا شیروند یخودت نم

 ،یو رفت یعشقت سوزوند شیانصاف بال و پرشو تو آت ی... بیچرا ولش کرد دونهیهنوز نم ش،ینه بدتر سوزوند
 !؟یذره رحم و مروت ندار هی ده؟یم جونبازم بگم که ذره ذره داره  دیبا

 یرو محکم تر رو یزدم و گوش کهیت واریلرزون سر به د یصداش به من هم منتقل شده بود و با چونه ا بغض
 .گوشم چسبوندم و دست هام محکم مشت شد

سامان من...  دم،ید که ته راه خودمو دبو نیبسه سامان بسه... من... من اگه نخواستم کنارم باشه به خاطر ا-
رو که از جونمم  ی... ک.. کسگروید یکی یانتظار دار یپس چه طور دمیبه بن بست رس ،یفهم یمن ته خطم م

اونم با خودم همراه کنم  هیراهم چ انیپا دونمیم یوقت یراهه بکشونم؟ چه طور یتره دنبال خودم به ب زیبرام عز
دود  یزندگ نیا یبشه و فقط و فقط منتظرم که ته مونده  یقراره چ دونمیمن ته خطم ته خط سامان بفهم، م

 ...چیه چهیرحم لِه.... اون با من ه یسرنوشت ب نیا یپا زیشه و بعد از پُک آخر عمرم ر

 ...تورو خدا رایرو به زبون ن یلعنت یجمله ها نیا گه،یتو رو خدا بس کن د-

رد شدنش  یسوزوند، برا یم یکه باز معده ام رو حساب یبود و درد دهیچیپ یگوش ونیم دمیشد یها سرفه
 .محکم شدم یو پلک زدن ها قیچند نفس عم دنیمجبور به کش

که  دمیقسمت م مونیبرسونه... تو رو به رفاقتمون قسم به برادر بیسامان مواظبش باش نزار به خودش آس-
رحم شدم و خواستم از خودم دورش کنم فقط و فقط به خاطر خودش بود چون  یمواظبش باش... من اگر ب

من مشخصه بود و من  یندگپرتگاه مرگ بکشونمش، سامان ته راه و ز  یحقو ندارم خودخواهانه تا لبه  نیمن ا
موندنش  نمیچشمام بب یشو جلوتونستم ذره ذره آب شدن یمجبور بودم جداش کنم از قلبم... چون... چون نم

 ...بود، ته تهش دهیفا ینداشت ب یخوش انیبا من پا

 .دمیلب کش یفرو دادم و دندون رو بغض

مُرده به اسم  هیکشه اسم  دکی دیبخوره چ... چرا با اشیشونیپ یرو یوگیعمر مهره ب هیخوام بعد من تا  ینم-
که  یتونم حلقه به پاش ببندم و کنار خودم نگهش دارم من یکنه من نم یزندگ دیشوهر باشه؟ اون جوونه... با

 دواریتونم مثل شماها خودمو گول بزنم و ام یمن نم دهیقد نم ایدن نیبه ا گهیمشخصه سامان عمر من د انمیپا
 ...رو ی... فرصت زندگرمیگیازش م ویندارم بهش بدم تازه همه چ یچی... من هقتهیحق نیتونم ا یباشم نم

 .کرد دادیداد و ب یگوش یرفت و با حرص و بغض توباال  صداش

جمع  ایبابا به خودت ب یدیناام قدریچرا ا یگیم یمعلوم هست چ یبسه لعنت ربدی... بسه هوونهید یا وونهیتو د-
ً  میو جور کن خودتو بزار درستش کن  .بزار کنارت باشه ل... لطفا

 .رو گفتم یبستم و بعد از چند سرفه، سفت و محکم نه ا چشم

 .مدته تو فقط مواظبش باش هی یباالخره عذابش برا خوامینه... نم-
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 .دیگوشم خند یتو یو عصب تلخ

همون روز اول بهت گفتم، گفتم  یفهمیم برهیم نیداره خودشو از ب گمیم یگیم یمدته؟! معلوم هست چ هی-
 دیشیو م شتهیپ نکهیحداقلش ااما  شکهیسوگند چه کنارت باشه بفهمه و چه دور به همون اندازه عذاب م

 یقدم ش شیباال پ هیروح هی باو  یمن باور دارم، خوده دکتر گفت اگه خودت بخوا کنهیدرد هم، خوبت م یدعوا
ات... بهت گفتم، گفتم بزار باشه  هیمعجزه کنه تو روح تونهیو سوگند م یکن رونیدرد رو از تنت ب یتونیقطعاً م
من بذاره  یتعهد پا هیبه خاطر  شویجوون ستیکنارم بمونه، مجبور ن ستیمجبور ن ینجوریحداقل ا یاما گفت

 ؟یچ یعنی یفهمیو بعدشم جونشو بده م نهیتو رو بب قهیدق هیحاضر  یاون... اون حت ش،یتو نشناخت یول

ام با جمله  زهیباشم و فرو نر یکردم قو یم یصورتم رو کنار زدم و همچنان سع یپشت دست محکم اشک رو با
 .گفت یکه در موردش م یاجمله

اون برگه ها حکم مرگم بود اما... اما امضا کردم تا به اون  یآزادش کردم که بره... امضا شناختمشیچون م-
عشق منه خودخواه  یکه قرار بود محبوس شده  یبدم پرنده ا یکه هنوز هم بال و پر داشت آزاد یپرنده ا

 ستیالاقل پابندم ن ینجوریاما ا کنهیخودشو پابندم م دونمیو م شناسمشیشم، مبشه... نتونستم خودخواه با
نامعلوم  یاندهیپسش بزنم و دورش کنم، من اونو با خودم ته آ تونمیهر وقت که بفهمه آسون تر م گهی... دگهید

که هروز منتظر مرگم بزاره،  یمن یپا شویجوون دیکنه نبا دهیبر ایوقفه منه از دن شویزندگ دیبفهم. نبا کشمینم
آسونه؟ آسون نبود اما مجبور شدم پس  یه آدم مرده پابندش کنه. تو... تو فکر کردیتعهد به  خواستمیمن نم

 ...ستمین یحد قو نیمنو نچزون سامان به ولله که تا ا نقدریتمونش کن ا گهید

 نیآخر یست و در آخر با هزار قسم و التماس خواست که برا جهینت یبود حرف زدن هاش ب دهیکه فهم انگار
 یروم نم یریدونستم حرف هاش تأث ی. قبول کردم هرچند که ممیحرف هارو در اون مورد، رو درو بزن نیبار آخر

دادن به اون نفس  انیبودم، به پا رفتهگ یاز اون زندگ دنیبه بر میمیوقت بود که تص یلیتونه بزاره چون من خ
 ...حس یرمق و ب یب یها

آروم کردنم به اصرار  یاز زمان رو از دست نداده بود بعد از کم یا قهیحول و هوش هشت بود و بابا دق ساعت
 شیپ میکه بعد از اون هم فوراً بر تمیوضع یدوباره و بررس یشیآزما یبرا میشد مارستانیب یراه ادشیز یها

 یدلم نشسته بود و سع یو باور بابا کم کم تو دیمتازه هم از کانادا برگشته بود. ا ایکه بابا گفته بود و گو یدکتر
 یدیشد یسخت بود از ذهن و فکرم دور کنم. دل ضعفه  یلیکردم افکار مسموم و پر ترسم رو هرچند که خ یم

 یاز اصل یکیه ک یهم قبل از آندوسکوپ دیبابا نبا ینخورده بودم و طبق گفته ها یزیداشتم و تا اون موقع چ
مضطرب و دلواپس  یصندل یبود. رو یم یمعده ام خال ستیبا یو م خوردمیم یزیبود، چ صیتشخ یراه ها نیتر

که بابا بهم داده بود،  ینانیبار با وجود تمام اطم کی قهیترسناک که چند دق ییها الینشسته بودم و با فکر و خ
گرفتم. بابا مشغول گفت و گو و حرف زدن با  یاسپرتم ضرب م یکفش ها ریرنگ رو ز دیسف یها کیسرام

کرده بودم و بابا از اون  یاون لحظه ها قالب ته یجلو انداختن کارمون بود چراکه حساب یبرا شگاهیآزما سیرئ
 .شده بود شونیاندازه نگران و پر یموضوع ب

انجام  شیکه قرار بود آزما یابا بود وارد اتاقکه کنار ب یبه خواست دکتر زیربع هول انگ هیبعد از گذشت  باالخره
شل و وارفته و نگاه کردن  ییبا قدم ها زیبشه، شدم. چشم بستم و بعد از فوت کردن چند نفس اضطراب انگ

 یطبق گفته ها ،یفوقان یانجام اندوسکوپ یاکرد بر  ینگاهم م یرو حواله  دیبابا که همچنان ام یبه چشم ها
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 ش،یآزما جهیترس رو از نت یو الکلش در بدو ورود کم ییمواد دارو یکه بو یدکتر و بابا، وارد اتاق شدم. اتاق
 یبررس یهم برا ییها توریمان ،یزیم یقسمت چپ بدنم، رو یرو دنیوجودم انداخته بود. با دراز کش یتو

شد و زده شدن  قیساعدم تزر یکه تو ییبهم وصل شد و آرامش بخش ها لبم،فشارخون، تنفس و ضربان ق
 شگاهیدکتر آزما یدندون هام که طبق گفته ها نیقرار دادن قطعه محافظ ب نیگلوم، همچن یتو یحس یب یاسپر

 یشون نشه. همچنان استرس داشتم و باالخره بعد از انجام اون کارها آماده  یدگید بیوقت باعث آس هی
 .شدم شیآزما امانج

بعد هم  ی قهیمشغول کارش شده بود و چند دق یجد یلیهفت ساله بود که خ ش،یحدوداً چهل ش یمرد دکتر
ً یداخل اتاق اومد. تقر یآندوسکوپ نیمراقب بودنم در ح نیکمک و همچن یبرا یپرستار طول  یساعت مین با

 .شدم یکاوریبخش ر واردهمراه پرستار  ینظارت و بررس یهمزمان، برا یبود و بعد از نمونه بردار دهیکش

بهم سر زده بود  یخسته و کالفه ام کرده بود، بابا هم دوسه بار یده بود و اون فضا و اتاق حساب کینزد اعتس
 یخفه کننده  یو همچنان فضا ییها از اتاق خارج شده بود. استشمام مواد دارو شیگرفتن جواب آزما یباز برا

قبل بود و  یکم یِ گلوم که اثرات اندوسکوپ یاندازه تو یب یحالم رو بد کرده بود و احساس فشار یاتاق حساب
تن  دنیبا کش یطوالن بتیدر رفت آمد بود و بعد از غ یکاوریاتاق ر یدرد شکمم. پرستار مرتب تو نیهنچن

 یاز شر پرستار خالص شدم. دستم رو رو ییاومدم و به بهانه رفتن به دستشو نییسخت و کم جونم از تخت پا
 .مشکمم بردم و همچنان درد داشت

که  یبه طرف اتاق داشتیکه در کنارش قدم بر م یمسئول بخش سراغ بابا رو گرفتم که همون لحظه با دکتر از
بهشون  دنمیاتاق دکتر بود و سمت چپ بخش قرار داشت رفتند. دنبال شون به راه افتادم و قبل از رس ایگو

 .وارد اتاق شدند

 ییزدم و نفس ها هیکنارم تک واریشکمم داشتم به د هیناح یکه تو یدیو با ضعف شد ستادمیرو ا یا قهیدق چند
که آروم تر شدم سمت اتاق دکتر راه گرفتم. مقابل در  یاوردند. کم یکه همچنان به گلوم فشار م قیبلند و عم

دکتر، باهاش در حال گفت و گو بود و دکتر  زیم یشدنش رو زیخ میرفتن و ن کیباز اتاق بودم؛ بابا با نزد مهین
 کشیکوچ نکیع رینگاه هاش از ز ریز یشونیکردن خطوط پ قیرو که انگار بابا گرفته بود با عم ییها شیهم آزما

که رنگ گرفته از تأثر بود، به بابا کرد  یچشمش نگاه یاز رو نکیبا برداشتن ع یاقهیکرد و بعد از دق یم یبررس
 یو نفس دنیشن یزدم. گوش شدم برا یو پراسترس ی. آب دهنم رو فرو دادم و پلک تندنییو پا الهم با یو سر
 .ام حبس شد نهیس ینگران بابا تو یدکتر رو به نگاه ها یجمله  نیبا اول نهیس یکه تو

از انواع سرطان معده  یکی ومیو متأسفانه پسر شما مبتال به آندوکارسن نهیهم جهیقبلشم بهتون گفتم که نت-
 ...شهیمخاط آغاز م یعنیمعده  ی هیال نینوع، سرطان اغلب از داخلب تر نیا یست که تو

 ...هم بستم؛ پس درست بود یداغ و خمارم رو رو یشد، پلک ها دهیسرم کوب یتو یضربه مثل پتک نیاول

تند و پر  یسراسر تلخ پلک یلبم و لبخندق یباز بود، همراه با تپش باال رفته  میدر ن یشوکه و ناباورم رو نگاه
حرف ها در حضور خودم زده بشه  ی هیخواستم بق یدر گذاشتم؛ م ی رهیدست گ یاسترس زدم و دستم رو رو

بود رو برام پنبه کرد. جواب  دیام ی هرشت یکه هرچ یهمون جا سر جام خشکم زد، جمله ا یبعد یاما با جمله 
رو  اشیشونیآشکارش پ یو نگران شیبابا که با تشو زیسراسر اضطراب انگ یپرتأثر دکتر در مقابل پرسش ها

 .دست گرفت یپر درم رو تو یها قهیسرم اکو انداخت و ضرب دار شق یتو داد،یماساژ م
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 ...دیشا د،یاقدام کرد رید ینداره کم یخوب تیمتأسفانه پسرتون وضع-

رد و  یحرف ها هیبق گهیکه د ییشد و گوش ها شل رهیدستگ یکه از رو یتونستم گوش کنم و دست ینم گهید
خودش تلخ و ترسناک قبل از کامل  یدکتر رو برا یجمله  ییانتها "دِ یشا"که  یو مغز دیبدل شده رو نشن

 ...کرد رییشدنش، صدها تعب

 یدیکار از کار گذشته بود... هزاران شا گهید دیعمرم کمتر از چند ماه بود و شا دینبود... شا یدیام گهید دیشا
 ...گرفت یدیرنگ ناام نیکه سهمگ یدیو ام دادیم یدیمرگ و ناام یکه فقط بو

منسوخ و ناتوان از  یام با حالت دهیچسب یحرف و واکنش بابا باشم، با کندن قدم ها یمنتظر ادامه  نکهیا بدون
 یلیرفتم و با نشستن پشت فرمون خ نیزدن وجودم سمت ماش خیو مبهوت با  جیزدم. گ رونیب مارستانیب

 .گاز دادم و حرکت کردم هدف ینگاه به خون نشسته ام به رو به رو، ب یِ رگیروشنش کردم و با خ عیسر

که شاهد  ییها ابونیها شده بودم؛ خ ابونیخ ییو تنها یظلمات شب و آوارگ کیرو باز شر گهیشبانه روز د هی
که فقط چند بار مارو دست تو دست  ییها ابونیعاشقانه ام با دختر محبوبم بودند، خ یها دنینفس کش نیاول
عاشق و پر تب و تابش، بهمون  یواماه و ه بهشتیارد یرو تو یادیز یدونفره  یبودند و قدم زدن ها دهید

 ..بدهکار بودند

 ...قدم بزن کنار من، آروم آروم

 تو شده داغونه داغون یدلم ب نیبب

 شهر جامونده واریدر و د یرو

 ...تموم خاطره هامون یجا

مغزم شده بود  یها و دردناک تر شدن تک تک سلول ها قهیباعث سوزش شق الیفکر و خ یرحمانه  یب هجوم
رو ساکت  یخواست لحظه ا یشد و از شون م یم دهیسرم کوب یمشت شده تو یکه با پنجه ها ییو ضربه ها

 .باشند و راحتم بزارند

 یوارد معده  یا گهید زیگذشت و جز آب چ یم یروز و نصف کیشده بودم.  تیسوئ یراه رونیو ح هسرگشت
 ادیبه ستوه اومده بودم. معده ام از درد ز یامونش حساب یب یها و درد ها دنیکش ریپردردم نکرده بودم و از ت

ام رو دنبال خودم تا آشپزخونه  هنداشتم. بدن سخت شد یزیبه خوردن چ یلیبود اما باز هم م یرو به نابود
 یآب یرو همراه بطر یاوردم و بسته قرص خچالی ی رهیآروم به دستگ یجون تر از قبل فشار یکشوندم و ب
 یرو رو یو بطر دمیکردم. آب رو همراه با قرص سر کش یرو ساکت م یاون درد لعنت یجور هی دیبرداشتم؛ با

 .اپن رها کردم

 گهید یو منزجر کننده  زیخشم، انزجار، تنفر، واهمه و هزار حس رعب انگ یهالحظه به لحظه از حس  وجودم
 یرو نیاون همه حس خفه کننده و سنگ دنیکه روبه طاق شدن بود از تحمل و به دل کش یشد و طاقت یپر م

 دنینفس کش یگرفته بود و حت رام قرا نهیس یقفسه  یبزرگ رو یتنگ شده ام. انگار که وزنه ا ی نهیقلب و س
 یسالن نقل ریسست ترم مس یاپن شل شد و قدم ها یهم برام سخته و دشوار کرده بود. دست سستم از رو

 .گرفت شیرو پ کیو کوچ
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 ستادم؛یرو ا یخودم، لحظه ا شونیآشفته و پر ریتصو دنیو د وارید یرو ی نهیتمام آ نیتریرد شدن از کنار و با
ته  ده،یبه ته خط رس یرو باخته بود، آدم زشیود که همه چب یآدم رهیسرخ و به خون نشسته ام خ یچشم ها

که ماه ها  یدونفره ا یا ها و آرزو هایو دود شدن رو میخودم بود و ترس رهیبن بست مرگ... مات و متوحش خ
غمناک و به خونه نشسته ام... انگار  یبودم... دود شدنشون مقابل چشم ها دهیبه خاطرشون نقشه ها کش

چشم هام  یجلو یدر لحظه و ناگهان زیبود و همه چ دهیکش تیکبر امیزندگ یو خوش یزندگ ریز کبارهی یکه کس
اومد و دست بسته فقط و فقط نشسته بودم و ناتوان  یاز دستم بر نم یارسوخت و دود شد... اما ک یداشت م

 یرو در بر م زیهمه چ شتریو ب دندیکش یزبونه م شتریکه لحظه به لحظه ب ییکردم به اون شعله ها ینگاه م
گوش نواز رو برام  یاکه حکم ترانه ییمقابل چشم ها نقش بست و صدا دشیگرفتند. صورت خوش فرم و سف

راحت  یلیکه خ یدست داشت... دختر یکه قلبم، تپش و ضربانش رو تو یدختر یداشت گوشم رو پر کرد؛ صدا
تر کردم و با فرو دادن  یترک برداشته ام رو کم یرحم و ظالم. لب ها یاون سرنوشت ب یباخته بودمش به نامرد

 زیخوف انگ یو جمله ها دیاش ونیهم قرار دادم؛ و باز هم صداش م یسوزناک آب دهنم همزمان محکم پلک رو
اسمم از طرفش که قلبم رو هر  یو از ته دلش، صدا زدن ها قیعم یو تاب خورد، خنده ها چیگوشم پ یدکتر تو

دردناکم صدا دار  ی نهیکه از س یتند یشد و نفس ها یاها هر لحظه بلند و بلند تر مکند. صد یبار از جا م
 ادشیفر یواریاون چهار د واریدر و د یوار که اگر رو وونهید یبود و حال دهی. خشم وجودم زبونه کششدیخارج م

 نمید و خشمگبلن یبست؛ دست مشت شده ام همزمان با دادن زدن ها یکردم قطعاً راه نفس هام رو م ینم
 ...در لحظه مقابل چشم هام ختنشیرو به رو فرود اومد و فرو ر یها نهیآ یتو

داشت و  یآروم یدر اتاق هنوز هم حرکت ها نیبود که ماب یبکس قرمز رنگ سهیرمق و ناتوانم به ک یب نگاه
کنترل  یکه برا یخون یتر شده بود و دست دیکه آروم روش راه گرفته بودند. سرفه هام شد یخون یقطره ها

 یکه رو نیتریشکسته شده و پر خونِ و یها شهیش ینگاهم رو یلحظه ا یشون مقابل دهنم قرار گرفت. برا
ام رو؛ و وجود شکسته میدیشکسته شده، خودم رو م یها کهیت یتمام یشده بود سرخورد؛ تو کهیصدها ت نیزم

شده بود درست مثل همون  کهیت کهیهاش ت یمتیامالکه با ن یبسته بود و وجود میکمر به نابود یانگار که زندگ
 ...شکسته شهیش

 یام رو م نهینامتالطمم رو بلند تر فوت کردم. خس خس س یزدم و نفس ها یسوزش دستم پلک محکم با
 یکه پلک بستم صدا نیدراز شد و هم نیزم یرفتند، پاهام رو یهم م یناتوان که کم کم رو ییو پلک ها دمیشن

سمت در رفت و بعد از  گاهمو دردم رو باز کردم، ن یخمار از خستگ ی. آروم پلک هادیچیخونه پ یزنگ در تو
نبود و همچنان با صدا زدنم،  الیخ ی. بدمیبابا رو شن یشدن مشت به در، صدا دهیچند بار زنگ زدن و کوب

 نیزم یاز رو فمیکردن تن نحبا جون کندن و جمع  قهی. کالفه تر پلک زدم و بعد از چند دقدیکوب یمحکم به در م
قدرت حرکت نداشتم  گهیسخت برداشتم اما د یدر چرخوندم و در باز شد، چند قدم یرو تو دیسمت در رفتم، کل

 .سر خوردم و نشستم نیزم یرو واریکنار د یورود یراهرو یو تو

تر و پر رنگ تر از  ظیدکتر رو غل یبابا حرف ها دنیکه آروم بسته شد. د یافتاد و در نیزم یبلندش رو هیسا
 یبعد صدا یدست هام گرفتم. لحظه ا ونیشده ام سرم رو م دیکل یکرد و با دندون ها یم یادآوریقبل باز برام 

شونه ام حس  یو حضورش رو کنارم حس کردم. فشار دستش رو رو دیچیتمام خونه پ یمحکمش تو یقدم ها
صورتش رو هم نداشتم و  یجرأت نگاه کردن تو یم حتبسته سخت و لرزون سر باال گرفت یبا پلک ها کردم؛یم

 .بعد گوشم رو پر کرد یکرده بود لحظه ا دایهم لرزش پ یاش که کمپربغض و درمونده یصدا
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 یاصالً کجا رفت ینبود تیتو؟ چرا سوئ شبید ی... کجا بودشبیتو؟ د یکنیکار م یبا من چ ی... دارید... دار-
مانع  نیو از ا ی... بجنگیو بجنگ یسیو وا یجا نزن ی... قول دادیتو به من قول داد یرفت یچرا گذاشت هو؟ی

 ...... ک... کنار هممیسخت هم رد ش

خم شده اش شد.  یو شونه ها یاشک یچشم ها رهیپلک زدم و نگاه مسخ و کدرم خ رون،یبودم و ح ناتوان
که با لرزش شونه هاش سکوت  یمردونه ا یها هیو گر دیآغوشش کش ونیدست به سمتم اورد و سرم رو م

 یحت گهیبه بعد د جا هیکردم؛ از  یرو به رو، رو نگاه م واریتلخ خونه رو درهم شکست. مات و مهبوت فقط د
 ...... از عالم و آدمدهیبر ی دهیحس... بر یحس ب یب ،یخثن یاینگرون هم نبودم، خنثدل

 ونیکردن خودش شونه هام رو م نیو تکلم سختش کنار گوشم صوت انداخت و همراه با نفر هیپر گر لحن
 .دست هاش چنگ زد

 ...که... نباشم اون روز ینباشم روز یجا نزن بابا جانم، نزن که تو عمر من-

 .و هق هقش یباز ناتوان و

 .دشونه ام بود آروم کنار زدم که صورتم رو قاب دست هاش کر  یرو که رو دستش

 نبود؟ نیمطب مگه قرارمون ا میقرار بود بر یخبر رفت یچرا ب-

 .نگاهش کردم یحواله  یحس یتلخ و ب لبخند

همه...  گردنیم تیو هزارتا دروغ سرهم کردم. پ رنیگیمدام سراغتو م روزیسوگند و مامانت نگرانت بودن از د-
 ،یکه دوستش دار یحالتو ب... به خاطر مامانت، س... سوگند، دختر نیا یجمع کن دیبا ،یسرپاش دیتو با

 ...یحلش م نوینشده بفهم ا یزیبلند شو، سرپاشو پسر چ

 .هم فشردم یفضا دندون رو یبغض و تلخ ونیم یزدم و با خنده ا پلک

 !؟یزنیول مگ ویک ؟یبه ک یدل خوش کرد ی... به چدمیحرفاتونو شن دم،یشن ستمیبابا... من... من احمق ن-

 .شد و محکم و پر تشر نگاهم کرد شتریعضالت صورتم ب یدست هاش همراه با فشار دوندون هاش، رو فشار

 ...یبجنگ یپاش دیبا یباش دواریام دیپس با یدیها خب اگه شن یدیشن ویچ-

 .شد یم دهیپشت سر کوب واریکه پر خشم به د یباال رفت و کله ا صدام

ته  یعنیبود...  یچ دیکه ته اون شا دونمی... مدونمیبده م تمیکه وضع دونمینزن مبسه بابا بسه منو گول -
 ...نداشت چون تهش م.. مرگ بود مردن

 .تر از قبل شد قیچشمم عم یسرخش نگاهم کرد و خطوط گوشه  یبا چشم ها رهیو خ مات

آره گ...  یدرمان ش شهیهست، م دیدکتر گفت ام ؟یقشنگ گوش کن ینستادیچرا وا دیتو کدوم شا یگیم یچ-
حالو بلند شو، بلند شو که  نیپسر جمع کن ا ایاما نگفت... به خودت ب ستیخوب ن یلیخ تتیگفت وضع

 ...مامانت و سوگند بدجور چشم به راهتن
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کنج لب هام به  یکه لفظش هربار با لبخند یدیاز ام د،یبابا از ام ییساعت تمام گوشم پر شد از قصه گو کی
 میشهر، تصم یابونایشدن دردم با تک تک خ کیو شر یشب آوراگ کیهمون  یشد اما من تو یسخره گرفته م

 .زیدن، از همه کس و همه چیدل کندن و دل بر یکردم خودم رو برا یآماده م دیخودم رو گرفته بودم؛ با

گفت،  یسوگند و مامان م یها یحرف اجازه داده بودم زخم دستم رو پانسمان کنه و مدام از پرسش و نگران یب
شون داده  لیآروم کردن دل هاشون تحو یکه برا یکردنم و دروغ دایپ یشند برا یم جیکم کم دارن بس نکهیا

 !از دوستم هام رو گرفتم یکی یبود. گفته بود عزا

 .ناکام موندن تمام خواسته هام یخودمه، عزا اهامیآرزوها و رو یدونست که اون عزا عزا ینم اما

خودم بافته بودم  یازش برا ببریکه هزارن تع یدیگفت، از شا "دیام"یلعنت یکه تموم شد باز از اون کلمه  کارش
 یبودن درد نشسته تو میخوش خ دِ یگفت دکتر از شا ینبودند، م شیمحض ب یاشتباه رهامیگفت تعب یاما م

 !وجودم گفته؛ از سرطان

 !گول زدن خودش و من یدروغ برا هیدار بود چون دروغ بود،  خنده

بودند  دهیچیهم پ یتو ظیو غل دیشد یرو مثل طوفان زیکه همه چ یبود و هنوز هم از اون اتفاقات ریدرگ ذهنم
کم خودم رو جمع و جور کردم.  هیکه بود  ینبود و به خواست بابا و حرف هاش هرجور یشوکه بودم اما چاره ا

مامان مجبور شده بود خونه بره و از منم  ی هانداز  یب یکردن ها یرقرا یوقفه و ب یب یبابا به خاطر زنگ زدن ها
فوت شدن دوست  ی تهیو فرمال یساختگ یماجرا ریگیبعد از اون برگردم خونه چراکه همه پ یخواسته بود کم

به بابا  یو سامان چندبار نیحس یحت فتندیشدنم باعث شده بود به تقال ب بینداشته ام شده بودند و اون غ
تقابل  دیبود و با دهیفا یهم رفته بودند شرکت. سخت بود اما اون همه فرارم ب اردوب ایزنگ زده بودند و گو

 .با تک تک شون کردمیم

خوش رنگ و به اشک نشسته اش داغ دلم رو تازه تر کرده بود و هر لحظه  ینگران و چشم ها یچهره  دنید
از بغل بابا جدا شدم،  عیسر یلیخ دنشیسوختم. با د یم انمیاپ یحسرت و افسوس ب یتو شتریو ب شتریب

بود تند تند پاک کردم.  رفتهاز دستم در  یحساب ارشونیبغل بابا اخت یرو که تو یجاخورده رو گرفتم و اشک ها
. نگاه رهیبگ تمیسرم ضرب دار ر یقلبم تو دنیکش ریمنحسوس با ت قتیاون حق یباعث شده بود صدا دنشید

 یرنگ رو شده بود و چه قدر از خودم عصب یو ب شونیرنگش شده بود؛ چه قدر پر یصورت ب رهیام خ ماتم زده
 !اون همه نگران شد کرده بودم یبودم، چه طور

کرد، حال منقلب و شوکه اش بابا رو هم نگران  یچشم هاش فقط نگاه م یپر شده  یپلک زدن با کاسه  یب
شد به  یم ایجواب گذاشتن سؤال بابا که حالش رو جو یداشت با بکه بابا سمتش قدم بر  نیکرده بود و هم

 .رفت رونیبلند از اتاق ب ینفس دنیطرفم اومد و بابا هم با کش

صورتش  یاشک رو یصورتم به حرکت در اومده بود و قطره ها یاجزا یرو رونظیو ح جیبود؛ نگاه گ ستادهیا مقابلم
اما جز  دیاون حالم رو پرس لیسوزوند دل یقلبم رو م یسابراه گرفته بودند. با بغض و لرزش صداش که ح

 .کردم یچراهاش نداشتم و ساکت بودم و فقط نگاهش م یبرا یسکوت جواب

و با هل دادانم به عقب از نبودم  دیکوب یام م نهیاش شدت گرفته بود و با شماتِت لحن و رفتارش به س هیگر
اون دو روز  یخبر رفته بودم. چه قدر که دلم تو یکه کجا بودم و چرا ب نیکرد؛ ا یِشکوه م میخبر یو اون همه ب
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اش رو به جون بکشم. هنوز هم با  دهلمسش کنم و باز عطر مست کنن خواستیبراش تنگ شده بود، دلم م
 نیتلخ باز ته نگاهم ته نش قتینشست و غم اون حق شیاشک یچشم ها ینگاهم رو کرد،یشکوه م یقرار یب

از اون زمان به بعد هر رفتار و  دی. شا**حسرت بغل کردنش، خوردم،یحسرت م شهیهم یبرا دیبا دیشد. شا
رحم  یتونست اون همه ب ینم ینداشت، امکان نداشت زندگ مکانشد... اما نه ا یم یهام تلق نیهر کارم آخر

 !....آروزوهام رو به بن بست ختم کنه یتونست کوچه  ینم رهیتونست اون رو ازم بگ یباشه، نم

لحظه با چفت کردن انگشت  یهم فشردم و تو یدندون رو شدیم دهیسوم تکرار و کوب یکه مدام تو یقتیحق با
چسبوندم. بغلش کردم و عطرش رو  نهیبه سمت خودم کشوندمش و محکم به س فش،ینح یهام دور بازوها

 .و ناتوانم دادم یبه خورد جسم و روح زخم

هم حق  یلیکرد. حق داشت، خ یانصاف بودنم گله م یچنان از اون همه بنداشت و هم یهاش اما تمام هیگال
 .انصاف هم در حق اون یکرده بود و منه ب یانصاف یدر حق من ب ایداشت، دن

 قتیبا اون حق کردمیکار م یچ دیغلط اما من با یدرسته و چ یدونستم بفهمم چ یبودم و هنوز هم نم کالفه
 !کردمیکار م یچ دیدستم بود با یتو یبمب ساعت هیکه مثل 

! با اون همه کردم؟یکار م یام رو باهاش تصور کرده بودم چ ندهیکه آ یبا دل دختر کردم؟یکار م یدلم چ با
 !...ناکام یآروز

که رو به انفجار بود از اون همه فکر و  یکالفه و آشفتت ام کرده بود و سر شتریبه حقش ب یها هیو گال شکوه
عالم برهوت پا گذاشته بود  یکرده بودم و فکرم تو ریو منگم س جیحالت گ یکه تو یمسموم. چند بار الیخ

بود اسم  دهیکرده بود، ازم پرس تکراربود که متوجه شون نشده بودم و باز حرف هاش رو  دهیازم پرس یسؤاالت
 ...نه ایداشته  شیزندگ یرو تو یکس نکهیو ا هیاون دوست نداشته ام که بابا بهش گفته بود چ

اون پسر که  یاندازه چزونده بودنش. اما گفتم، از آرزوها یقلبم و ب یشده بودند رو یکه سرب داغ یسؤاالت
چه آرزوها و نقشه ها باهم  نکهیدختر مجبوبم بودم گفتم، از ا یچه قدر دلبسته  نکهیخودم باشم گفتم، از ا

همه اون هارو گفته بودم و هر  داشتن یآدم که وجود خارج هی... گفتم و سوختم اما از طرف میبود دهیکش
دست  یبود کالفه تر صورتم رو تو دهیکه سفت گلوم رو چسب یمغز و قلبم و با بغض یشده بود رو یجمله ترکش

با اون  کردیم یهم فشردم. اما ول کن نبود و سع یفرو دادن اون بغض خفه کننده دندون رو یهام گرفتم و برا
کرد. بغض پشت بغض چونه ام رو لرزون  ییمن رو آرومم کنه. دستم رو کنار زد و دلجو یقدر شیمهمه ناآرو
 .دلم به خودم لعنت فرستادم و لعنت یاشک و تو ختیقرار تر از قبلم اشک ر یاون حالم ب دنیکرد و با د

. ییهم من اون رو آرومش کردم و دلجو یبغل گرفتمش و کم یو نوازشگرانه تو نمشیبب یاومد اون جور ینم دلم
نرم، خواست  گهیکرد و خواست د یاداوریگوشم  یتلخ و ماتم زده باز تو یاون فضا ونیقول و قرار هامون رو م

 ...به ساعتم نکشه یقبل مون حت ینشه... به روز نکشه مثالً حرف ها یطوالن یرفتنم از اون رفتن ها

رو بعد  دشیو سف فینشوندم و دستم دورش حلقه شد. دست ظر داغش اشیشونیپ یرو یعطش بار بوسه
کنه. اما  یکه وجود نداره باهام همدرد یغم آدم یکرد تو یم یگذاشت و سع قرارمیقلب ب یسکوت رو یاز کم

زبونم اومد؛  یرو رانهیفلگکه غا یاورد و سؤال یبود که مثل هر بار به مغزم هجوم م الیاون لحظه فقط فکر و خ
 ه؟یاگر نباشم حالش بعد از من چه شکل نکهیم گفتم از ااز نبود
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لب هام نصفه موند باز و پر درد ناله کرد. از سؤال هام انگار  یانگشتش رو ی خگرانهیام با گذاشتن توب جمله
 یکه وجود خارج یمرگ اون آدم کردیبدم. فکر م انیبه اون حرف ها و اون غم پا خواستیکه ترسده بود و مدام م

که بعد از  یدونست که اون آدم مرده خوده من بودم، من یقرار داده و ترسوندتم... اما نم رمینداشت تحت تأت
بود و از جسم پر دردم جدا شده بود،  دهیاز زبون بابا روحم پر کش میماریب دنیدکتر و فهم یحرف ها دنیشن

 .بودم دهیبر ایانگار از دن

تونستم اون همه جلوش  ی. نمشتریو ب شتریو اضطرابم هر لحظه ب شدیه ممانندم خورد انهیبا افکار مور ذهنم
 رهیرحم شدم و اون لحظه با خ ی. بکردیخود دار باشم و بودنش کنارم داغم رو تازه و حسرت هام رو پر رنگ تر م

 ...خواستم بره نیشدن به زم

موندنش اصرار کرد، حالم  یبرا شتریاما ب جمله ام رو محکم تر تکرار کردم، ازش خواستم بره کرد؛ینگاهم م ناباور
 ینفس دنیو کش رهمیپ ی قهیکردم و با باز کردن  یم داینفس پ یحس تنگ شتریدست خودم نبود و هر لحظه ب
 ونیخواستم بره. بغض کرد و اشکش م تراخارج شده از کن یتر از قبل با حال یسخت از جا بلند شدم و عصب

هم مشت  یکه محکم تو ییو دست ها فرستمیلعنت به خودم م هی. با هر قطره اشکش دیحرف هاش باز چک
نبودم که راست راست جلوش  یاون قدر قو کردم،یشدم، فکر م یبا خودم تنها م دیرفت با یم دیاما با شدیم

 .شد ینم فتاده،ین یراه برم و وانمود کنم اتفاق

 ...ت... و لعنت به من لعنهیبا گر ،یبا دلشکست رفت؛

 یشده ام محکم رو یچیدست باندپ ت،یخشم و انزجارم از اون حال و از اون وضع یزبونه کشدن شعله ها با
 نهیتندم پشت هم از س ی. نفس هانیزم یرو زیخونه از لبه م یشدن قطره ها دهیکار بابا فرود اومد و چک زیم

همون لحظه بود که بابا  ی. توزنندب رونیخواستن از کاسه ب یبه خون نشسته ام انگار م یخارج شد و چشم ها
 یسوگند رو اونجور نکهیبود، از ا یهم ازم شاک یداشت مثل هر بار آرومم کنه و از طرف یباز داخل اتاق اومد. سع

دلش  یاونجور یو دلتنگ ینبوده که بعد از اون همه نگران نیگفت حقش ا یبود، م یکرده بودم از عصبان یراه
 یو اون جور میدونه عشق زندگ هی یخواستم؟ مگه راحت بود چشم ببندم رو یمه من رو بشکونم... اما مگ

 !رمیبگ یدلش رو به باز

 شتریو ب شتریکه هر لحظه ب یا یبزرگ و کالف سردرگم چیه هی نیکرده بودم ب رهیمن نبود؛ گ یکس جا چیه
 دیمرداب بودم و هر لحظه با ونیگرفتم؟! م یم یمیچه تصم دیبا کردمیکار م یچ دیاما با دیچیپ یهم م یتو

 یرو با خودم همراه کنم؟ مگه م زامیتونستم عز یشدم، اما... اما مگه م یفرو رفتن و غرق شدن م یآماده 
 ...دیبودم و نا ام زهیانگ یب زدمیکه سردرگم فقط درجا م یشد؟ اون هم من

 ً رحم که  یب یکس خبر نداشت، از دست اون زندگ چیبود؟ من از دست رفته بودم و ه گهید یا یمگه زندگ اصال
 ...کرده بود یقلبم رو روحم و جسم رو ظالمانه سالخ

با اون سرو وضع من رو  دیگفت نبا یشدن مامان دوش گرفتم و بابا باز زخمم رو پانسمان کرد. م داریقبل ب تا
 نیتر زیاز عز گهید یکیروحم با که داشت. سخت بود اما با تموم ضعف و دردِ  یتیاون هم با اون وضع نهیبب

گفت. چه  یاون مدتِ دو روزه م یتو شیرو فقط بغلم کرده بود و مدام از نگران یا قهیهام رو به رو شدم. ده دق
وجود خودم  کهیتونستم اون همه آدم رو قرار بخشم اون هم درحال یتاب بود و من چه طور م یقدرکه اون هم ب

 !بود دهیفروپاش یاونجور
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اون  یتو دنشینگرانش بودن و د ینگاه ها رینبود، ز یچشم مامان کار آسون یونه موندن اون هم جلوخ یتو
زنگ زده بود و بعد از مطمئن شدن  یپناه اورده بودم. بابا چند بار تیحال سوهان روحم شده بود و باز به سوئ

 نیهم خوش باور بود و با تلفن و از ا هنوزشروع درمان انجام داده بود گفته بود،  یکه برا ییاز حالم از کارا
 !درمان بود یبرنامه  دنیمشغول چ مارستانیدکتر و به اون ب

 .نشوندم یلب هام م یتلخ رو گوشه  یفقط لبخند د،یاز هرجمله اش از ام بعد

 سقف بود و رهیخوابم خ یخسته و ب یبودم و چشم ها دهیدراز کش ون،یزیتلو یرو به رو وار،یمبل کنار د یرو
 .بود کشیلوستر کوچ

دکتر  یگفتن هاش و حرف ها دیبابا رو از ام یکردم؛ حرف ها یم نیذهنم سبک و سنگ یبه سقف تو یرگیخ با
شد و  یمحو م میزود دلخوش یلیشدم اما خ یاون همه فکر کردن گاهاً دلخوش بابا و حرف هاش م ونیرو... م

بست. آه  یو سمج وار م سختکه راه گلوم رو سفت و  نیسنگ یو بغض دیچیپ یدور گلوم م أسی ی سهیباز ر
 .دیشن یگوشم م یا گهیخوش د یاز هر آوا شتریکه اون روز ها ب یغمناک یو آه... ترانه  دمیکش

مبل نشستم.  یسخت و کالفه رو یکنار زدم و بعد از فوت کردن نفس میشونیپ یزنگ در آرنجم رو از رو یصدا با
جواب تلفن هاش رو نداده بودم که باالخره اومده بود سر وقتم. از جام بلند شدم  بود، اونقدر نیحتماً که حس

سالن  یدرو باز کردم و باز تو هیک نمیبب نکهیرو آهسته چرخوندم. بدون ا دیو آروم آروم سمت در رفتم و کل
 .بود و معترض ی. شاکستادمیسامان از پشت سر ا یصدا دنیبرگشتم. با شن

 !جناب یشد نیسنگ ،یدیتلفن رو که جواب نم یو درو وا کرد یدادعجب! به خود زحمت -

 .رو شروع کنم گهیمجادله و بحث د هیحوصله تر از اون بودم که بخوام  یب

ستم  بیکرد و دست به ج یزدم. نگاه کهیاش ت یمبل افتادم و سرم رو به پشت یزدم و آروم رو یچرخ مین
سؤال هاش که همراه با  نیمبل نشست و اول یدسته  یرو یو با حرکت دییلبش رو جو یگوشه  یاومد. کم

 .هم گذاشتم یپرسش شون پلک رو

 تو چته؟ یچ یعنی ایمسخره باز نیهان ا ؟یچ یعنی-

 .فقط سکوت بود و سکوت جوابم

 ؟یگینم یچیچته تو چرا ه هیچه حال نیا زنمیبا تو دارم حرف م-

رفتن به آشپزخونه و خوردن  یاز مبل برداشتم و برا هیهاش کالفه ام کرده بود. گلوم خشک شده بود، تک سؤال
ً یآب از جام بلند شدم که سر  یاون هم بلند شد و مچ دستم قبل رفتن چفت انگشت هاش شد. چشم ها عا

 .خوابم شد یسرخ و ب یچشم ها رهیپر سؤالش خ

 کدوم دوستت بود؟-

 .یشناسینم-

 ه؟یچ انیجر یدیم یرو باز یک بدر یه-
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 .زدم یرمق زهره خند یب

 !یزنیحرف م یاز چ یکدوم باز-

 .صورتم به حرکت دراومد و با جمع شدن صورتش از حال نگران و ناراحتش آب دهن فرو داد یاجزا یرو نگاهش

 .داداشم بگو قربونت برم من بگو داداشم یچه حال نیا شدهیراستش رو بگو چ-

 .دیو بلند غر دیسمت آشپزخونه برداشتم که محکم دستم رو کش یحرف قدم یب

 دنیکه تا رس یچته تو حرف بزن چرا اون همه ناراحتش کرد یدیعذاب م ینجوریها چرا سوگندو ا یچته لعنت-
پا  ریکه رفاقتمونو به خاطرش ز یبود اون عشق نیبود دوست داشتنت؟ ا نیخونه فقط هق زد و هق؟ ا یجلو

 آره؟هان  ؟یگذاشت

رو خوب جلوه  زیبودم و همه چ یآروم م دی. بادمیکش رونیدستم رو از دستش ب یخشم و پلک زدن محکم با
 یدور کردن خشمم نفس یشد. برا ینم یاونجور کردم،یگرفتم فکر م یم میاول تصم دیوقتش نبود با دادم؛یم

 .ستادمیرو باال زدم و دست به کمر مقابلش ا میشونیپ یرو ی. موهادمیبلندتر کش

 نجایکسو ا چیبند کردم ه نجایدستشو ا میکرج آشنا شد ،یشناسیتو نم مهیمیقد یاز دوستا کردیکار م نجایا-
تو رو  یقایرف یمگه... مگه من همه  نمیاصالً بب ؟یکنیچرا درک نم یفهمیبود م قمینداشت... سامان اون رف

 شناسم؟یها نه بگو جز دو سه نفرشون کدومارو م شناسمیم

کردم روش کنترل داشته  یم یو سع دی. صدام از خشم لرزکردیبود و با تر کردن مدام لب هاش نگاهم م ساکت
 .اش زدم نهیس یکردم و انگشت به سمتش گرفتم و رو نییباشم. سر باال پا

پس... پس به اندازه  میکه داشت یحرمت یرفاقتمون رو یکه به خاطرش پا گذاشتم رو هیهمون عشق نیآره، ا-
 ...جونمو یتو قمو،یرف یمن به خاطرش تو رو کنار زدم تو ،ینگرانش باش یتون یمن نم ی

 .و نفس فوت کردم دیگلوم پر یلحنم تو یدهنم از تند آب

 ستیکم درکم کن، حالم... سامان من حالم خوب ن هیخب  یکردم در حقش ول یانصاف یقبول دارم آره ب-
 .حالو نیجمع کنم ا نیذره بهم فرصت بد هی میداداشم بفهم، بفهم تو چه حال

انگشت هام با لحن شممرده و محکمم،  ونیهم فشردم و شونه اش رو م ینگاه بهم دوخته بود. دندون رو متأثر
 .چنگ زدم

 چیوقت ه چیگوهش که ه یبا همون اخالقا ربدیو برام شاخ و شونه بکش. من همونم، همون ه نجایا ایپس ن-
رو که به خاطر نداشتن کنترل رو خودش  یدختر دهیکه نفهم بوده و االغ، که نفهم روشون نداشته، یکنترل

 ستمیگند، من بلد ن یالقااون اخ یکه تا حد مرگ دوسش داره. من همون آدمم با همه  هیدختر رنجونهیم
اما... اما درست شم، جمع و جور شم خودم فاصله  رمیگیفاصله م کنم،یرو قبول کنم پرخاش م یکس یهمدرد

اون وقت  نارویا یدونیمن، برادر من تو که م یساله  نیچند قیخان، رف یسام یدونیم گهی. تو که دکنمیرو کم م
حساب  خوادیو اونم م ادیمطمئن باش، م ادیم نیاون حال؟ بعد تو هم حس یتو یکن یسؤال جوابم م یایم

 ....کم هیحال گوه منو فقط  نیا دیکم بفهم هیحساب پس بدم؟ دِ المصبا  د،یرتون بااما به چند نف ره،یبگ
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. راهم رو سمت آشپزخونه دیکه کش یاش از نفس بلند و صدا دار نهیو پرش س کردیمتأتر فقط نگاه م همچنان
 .مبل رها کرد یحرف خودش رو رو یگرفتم که ب شیپ

دلم افتاده بود و  یترس بزرگ تو هیانگار که  کمیبه مرگ نزد کردمیحس م شتریگذشت و هر روز ب یروز م سه
شد. سه روز سخت و وحشتناک که خودم رو از  یم شتریاون ترسم هم بزرگ تر و ب رفتیزمان که جلوتر م

به به برداشتن  یحت رفت،ینم یزنگ هم بهش نزده بودم. دست و دلم به کار هی یمحروم کرده بودم و حت دنشید
ترس تموم وجودم رو  دم،یترسیصداش رو بشنوم و کم طاقت بشم م نکهیاز ا دم،یترس ی. میتاون تلفن لعن

خودش بهن فرصت داده  الیسپرده بودم و اون هم به خ نیرو به حس کیگرفته بود و مردد بودم و دو دل. بوت
 یزیوگند و حالش چجرأت نکرده بودم از س یاومده بود که حت نهم ساما یبود خودم رو جمع و جور کنم. دو بار

 کردیگرفته بود با سکوتش بهم کمک کنه و فکر م میتصم نکهینگفت مثل ا یچیازش بپرسم اون هم نگفت، ه
 !...ختهیقرار جمع شه اون حال، آروم شه اون روان بهم ر

آروم آروم  یشدن گفت، برا یبستر یبرام ناهار گرفته بود و در کنار خوردن ناهار از کم کم آماده شدنم برا بابا
 مینشون بد یجور هی دیو با میبهشون بزن یکننده ا دیحرف نا ان دیگفت نبا ی. مهیگفتن موضوع به مامان و بق

 زیاون ها هم هول انگ شیپ خواستیباشند. نم ارمدرمان شم و اون هام کن دیزود گذره و فقط با یماریب هیکه 
رو  زیکرد همه چ یم یاما سع شهیدر پ یراه سخت بود که چه دهیحرف هاش فهم ونیخودشم م یجلوه کنه حت

بابا رو نداشتم. باالخره  دیصدم سوزن از ام کی دیو شا یزندگ میشده بودم؛ تسل میخوب جلوه بده. من اما تسل
 گهیمن که که د یاونم با اون حال و روز تابلو دیفهم یاگه م کردیکار م یاون چ یچ وگنداما س نیدیفهم یهمه م

از همه  شتریچون ب زدم؛یخودم باهاش حرف م دیزانوهام نداشتم اما با یخوردنم رو نیو زم یتا فروپاش یزیچ
اون بود آره جا زده بودم  طربه خا شتریب دیکه شا یا یبود، نگران ختهیاون بود که بهمم ر یزندگ یو ادامه  ندهیآ

تونستم فکر  یهمه رو بزنم سردرگم شم بِبُرم اما به اونم نم دیمتزلزلم کرده بود و باعث شده بود ق یماریاون ب
 شدم،یآروم م ینجوریچون فقط ا زدمیباهاش حرف م دیام بود تمام آرزوم بود... با ندهیآ ینکنم قرار و نقشه 

آسون نبود خودخواه بودم دلم  دهیآدم به ته خط رس هیکردم، کنار  یتلخ آماده اش م تیاون حق یخودم برا دیبا
 ضینبود که بشه راحت از کنارش گذشت من مر یزیداشتم اما خب چ مانیبمونه کنارم، به عشقش ا خواستیم

ن چند روز، چند ماه چند سال.. هزار یهم دیبود شا نی. مگه همدادیعمرم به چندماهم قد نم یحت دیبودم و شا
 .گهیخب تهش مرگ بود د یبود ول دیشا

برداشتم و با بستن تند تند دکمه هاش کفش  عیسر یمبل رو با حرکت یافتاده رو یِ طوس دیراه راه سف رهنیپ
 یجا کفش زیرو از آو چی. سوئدادیو جواب نم داشتیاما برنم گرفتمیهام رو به پا کردم. مدام شماره اش رو م

 .خارج شدم تیبرداشتم و از سوئ

هنوز هم  زدم،یبا اون حرف م دیهمه باپر سرعت روندم. اول از  ییدا ینشستم به سمت خونه  نیماش پشت
چه به برسه به اون  گهینابودش کنه د تونهیهم م کیشوک کوچ هیدرمانش کامل نشده بود، دکترش گفته بود 

 .کرد یبهتر م رو تیوضع یکم فتهیکه قرار بود ب یاتفاقات یآماده کردنش برا دیخبر اما خب شا

سامان رو گرفتم اما اونم  یخونه نبود. شماره  یاما انگار کس دادمیخونه بودم مرتب زنگ در رو فشار م یجلو
با باران رفته  ایشده بودم که گو امشیهم متوجه پ یدر دسترس نبود. بعد از چک کردن گوش دادیجواب نم

 .پدربزرگش یبودند روستا
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اصله با نشستن رخساره و بالف شیرفته بود پ دی. شادادیسوگند رو گرفتم اما باز هم جواب نم یشماره  باز
 .رخساره رو گرفتم یشماره  نیماش یدوباره تو

اومد. سراغ سوگند  یم نیحرکت و بوق ماش یهم صدا یبود و حساب ابونیخ یبرداشت. انگار که تو عیسر یلیخ
جواب و سؤال هاش رو  ی. حوصله دیرو پرس لشیرو ساکت شد و بعد از اون هم دل قهیرو گرفتم که چند دق

 ی قهیو پنج دق ستین ترو بهش بده اما گف یگوش ششینداشتم و درمونده تر از قبل ازش خواستم اگه پ
 خواستهیخاله احترامش اومده بود و م ایرفته باغ و گو دمیباالخره فهم ادیازهم جدا شدند. با اصرار ز شیپ

وجودم رو گرفته بود از بودن  کبارهیکه  یبا حرص و خشم نه. ایرضا هم هست  دونستمیاما نم نهیمادرجون رو بب
بودم. با گفتن  دهیرو از اضطراب صداش فهم نیو ا گهیکه دروغ م ودخبره اما معلوم ب یکه گفت ب دمیرضا پرس

 .نشستم نیماش یرو بالفاصله قطع کردم و باز تو یگوش "شهیمعلوم م"پر حرص  یجمله 

. دیچرخیجلو و کنارم م یها  نیماش نینگاهم مضطرب و دنبال کننده ب .روندمیباغ م یجاده  یتو پرسرعت
موضوع  ییسامان و زندا یحرف ها نیب یبار هیرفتن اما نبود.  ییبودم، گفته بود با زندا ییزندا نیدنبال ماش
اون خبر تا مرز  دنیاما شن ارمیب ندسوگ ینکرده بودم به رو یبودم هرچند که سع دهیرضا رو فهم یخواستگار

ً وقت نیخشمگ تینها یب اصفهان  ییکه سوگند و زندا یهفته ا هیبه اون  یو غضبناکم کرده بود مخصوصا
 .کردمیگذرونده بودند، فکر م

برخورد نکنم. چشم هام مثل  گهید یها نیشده بود و فقط مراقب بودم به ماش ادیسرعت حرکتش ز ی عقربه
رضا از بنز  دنید یلحظه ا یبه حرکت دراومده بود و برا گهید یها نیماش نیجاده و ب یباز تو یشکار ینیدورب
 بیرو تعق نشیماش گهید یها نیشما نی. نگاهم از بدیکه رنگ از صورتم پر ییجلو نیماش ی نهیرنگ آ یمشک

 دیکنارش بود اما نکنه سوگند بود شا یشاگرد رفت، انگار کس ینگاهم سمت صندل یا قهیو بعد از دق کردیم
. نفسم پرخشم فوت شد و باز شماره اش رو گرفتم که همون دادیبود که جواب تلفنم رو نم نیهم یواسه 

 یشد. انگار که رخساره از تماسم بهش گفته بود. عرق سرد هزدن جاد دیلحظه سر به عقب چرخوند و مشغول د
 !کنار رضا نشسته بود یعنیام نشست و آب دهنم رو فرو دادم اما  یشونیپ یرو

 ییبال یو دکمه  دمیفرمون کوب یچند ضربه رو دیکش یوجودم زبونه م یکه تو یتنگ شده بود و با خشم نفسم
 .رو باز کردم رهنمیپ

نتونستم  گه،ید یها نیمزاحم گم شد و با بسته شدن راهم توسط ماش یها نیماش نیکردم اما ب ادیز سرعت
 .ها روندم و روندم وونهی. مثل دنمشیبب گهید

توقف کردم.  ادم،یاز سرعت ز نیزم یرچ کیشدن الست دهیصدا دار و بلند و کش یو با ترمز دمیباغ رس یجلو
به اطراف انداختم و با چنگ زدن محکم موهام  یپر خشم داخل رفتم. نگاه یاونم بود و بعد از نگاه نیماش

 .سمت ساختمون آقاجون قدم برداشتم

نگاهم کرد و بعد از اون هم انگار  یاومد. جاخورده قدر رونیبا بستن در پشت سرش، ب ییاز ورودم زن دا قبل
 ریچند لحظه ذهنم رو درگ یگفت که برا یتیهم متأثر تسل یافتاده باشه با فشردن چهره اش تو ادشی یزیکه چ

حرف زدن  یز کمداشتم و بعد ا تمیباندر کنترل خشم و اون همه عص یکرد و باالخره متوجه منظورش شدم. سع
حالت تهوع داشته و رفته باال که دوش  یو اظهار تأسفش سراغ سوگند رو گرفتم که گفت که کم ییبا زن دا

 شیکنم. باز از تأثر و ناراحت یبره دنبالش که خواستم داخل بره و خودم صداش م خوستهیو خودش م رهیبگ
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ام همراه با  نهیاز س یرفت و نفس بلند و تندپله ها  یگفت و بعد از اون هم داخل رفت. نگاه خشمناکم رو
 .بلندم خارج شد یقدم ها

در  یکه جلو یفیکرده بودم خشمم رو کنترل کنم از پشت در صداش زده بودم. از ک یسع کهیدر حال یبار چند
محکم  یبود و با ضربه ا دهیفا یباز کردن در ب یاومدنم شده. اصرارم برا یرها شده بود معلوم بود که متوجه 

که باال  یبخار آب ونیاز م ستادم؛یچهارچوب در ا ونیبعد. م یاش لحظه ا کبارهیو باز شدن  دمیتر به در کوب
به خشم نشسته ام رنگ التماس گرفت  یاش شده بودم. نگاهش در مقابل چشم ها دهیترس رهنگاهیرفت خ

اندازه خونم رو به جوش اورده بود و  یکه ب یهضم رقابلیبه اون دروغ زننده و غ رهیبودم؛ خ رهیاما فقط خ
اومده بودم؛ دلتنگش شده بودم و به خودم جرأت داده بودم  یچ یبرا درفته بو ادمی یخشمناکم کرده بود حت

ام غم باد شده بود و راه نفس هام رو  نهیس یرو شیکه دلتنگ یبعد از سه روز سخت و طاقت فرسا، سه روز
 ریتصو هیدروغ زشت و  هیجز  یزیکنم اما چ یبودم حرف بزنم رفع دلتنگ . اومدهامیب دنشید یبسته بود، برا

شکسته و فرو  یناگهان ینشده بود. انگار که غرورم رو در لحظه مقابل چشم هاش با ضربه ا بمیتر نص تزش
 .بود ختهیر

چشم هام اما کنار اون آدم  یبده، باورش داشتم اندازه  بمیفر یبه خاطر اون آدم و اونجور خواستینم دلم
تونستم هضم کنم، مواجهه شدنم با اون صحنه و دروغ،  یاون آدم نشستنش رو نم نیماش یبودنش رو، تو

 دنیچیبود. با پ ختهیر ممبه یکم جمعش کنم حساب هیو بدم که سخت تونسته بودم  شونیبعد از اون حال پر
تلخ همزمان با اون درد، لب هام رو  یستادم. زهر خندفر  رونیب یهم گذاشتم و نفس یرو یدرد معده ام چشم

که سخت از دهنم خارج شد و مشت خشمناکم به در. بعد از گرفتن نگاه پرشماتت و دلخورم  یگرفت و جمله ا
 .زدم رونیقدم از قدم برداشتم و از اون جا ب

 یزد توجه یآمد و مرتب صدا م یم رونیهم که از خانه ب ییزن دا یبه صدا زدن ها یبودم که حت یعصب اونقدر
شلوغ روندم. به اندازه  یجاده  یکله تو ی. بعد از اون هم بدمید نیماش یبعد خودم رو تو یانکردم و لحظه

کردن اون خشم و  یخال یبودم برا یا بهونهاون روز ها کم اورده بودم و ذهنم و فکرم خسته بود و دنبال  یکاف
که  یاز اون آدم یشدنم، حت میتسل یگلوم گذاشته بود برا ینوشت که پا روانزجار از همه و همه، از اون سر 

کرد  ینگاهش کنکاشش م رینشسته بود، قطعاً ز نیماش هی یکرده بود و کنار دختر محبوبم تو زیامروز دندون ت
 .نشست یاون آدم م نیماش یکنار اون آدم و تو دیگناهه اما نبا یب دونستمیم خوردیو حسرت م

که گلوم سوخت و  ادیو فر دمیداد کش ختهیخشمناک و افسارگس یاونقدر دمیفرمون کوب یزدم و مشت رو داد
 .هم برند یداشتند رو یخواستند و سع یخواب م یشد. پلک هام انگار کم شتریدردناکم ب یسوزش معده 

حتماً  تیتم اگه برم سوئدونس یخونه شدم. م یچاره راه یراه و ب یخسته ام کرده بودو ب یابونیو گذار خ گشت
 .پس بدم یبه کس یحوصله تر از اون بودم که بخوام حساب یاما ب یحسابرس یفرسته برا یباز سامان رو م

دروغ  یادآورینگاه کردنش با  یسالن نشسته بود. جا خورده بودم و بعد از کم یاما اونجا بود؛ تو دمیرس یوقت
. لحن مامان از شوق اومدنم به دمیصورتم کش یتو یدندون فشردم و دست ریخشمناک لب ز شیکار بیو فر

فرستادم  رونیب ینفس بلند ستپاچه؛کرد. مضطرب بود و د یآشپزخونه صدا م یخونه پر از ذوق شده بود و از تو
و راه کردم  یرفتم و با گذشتن از کنار آشپزخونه درجواب مامان سالم آروم نییتفاوت دو پله سالن رو پا یو ب

پله ها بست.  یراهم رو رو کبارهیشمردن فرصت به طرفم آمد و  متیگرفتم که با غن شیباال رو پ یطبقه 
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 یخواستم گوش کنم؛ خسته بودم و ب یبده اما نم حیرو برام توض شیارک بیاون فر لیداشت دل یهمچنان سع
 .خره کنار رفت و باال رفتماومدن مامان از آشپزخونه بال رونیو با ب یبودم و عصب نیحوصله، خشمگ

. پر شونمیافکار مشوش و پر یبودم و شروع شدن دوباره  نیزم ی رهیقالب شده خ یتخت با دست ها یرو
 قهیفرستادم که در اتاق آروم باز شد و سر باال بردم. خشم و انزجارم رو با گرفتن گارد چند دق رونیحرص نفس ب

 .کردم مضطربشپر التماسش و  یچشم ها ینگاهم نشوندم و حواله  زیت کانِ یپ یقبلم تو

مکررش همانا. سخت بود؛ سخت بود تمام  یاتاقم همانا و شروعِ دل شکستن ها یگذاشتنش اون شب تو پا
رحمانه دل ازش شکوندم و  یکردند. اما بار ها ب یگذشتند و قلبم رو مچاله م یکه عذاب آور برام م یلحطات

 .مناراحتش کرد

انصاف  یب ینبودم که بتونم خودم رو کنترل کنم، آروم کنم و از خشمم کم. از همون شب لعنت یتیوضع یتو
چشم هاش نشوندم. باال گرفتن  یرو که تا حد مرگ دوست داشتم شکستم و اشک رو تو یشدم و دل دختر

دل  دیو شا دمیبریدل ن دیاکم کم ب شد،یم ییاون جدا یکم کم آماده  دیبحث مون و دور کردنش از خودم؛ با
 .دیبریم

 یبا تو نیآخر یطلب داشته رو ازش گرفته بودم و برا یبوسه  نیکه آخر یشب ب،یبود و پر فراز و نش یبد شب
 .آغوشش، گرفته بودم

خونه رسونده بودمش. و باز همون  یو اون حال بدش، تا جلو اطیح یشکوه و گله تو یشب بعد از کل همون
دستش، لمسش کرده بودم و  یتو نیماش چیو با بغض موقع گذاشتن سوئ صیبار حر نیآخر یکه برا یشب

 .بود دهیبهم جون بخش یکه زمان یاون عشق پر تب و تاب، اون عشق یروز ها نیرفتنم به اول

شده بود و احساس  یکه کم کم برام جد یمیگرفته بودم؛ تصم میتصم میو اون همه سرگشتگ یسردرگم ونیم
 .کردیمنعم م یو از ادامه دادن زندگ گرفتیوجودم رو م شتریکه روز به روز ب ینا رفتنو به ف یپوچ

دادن به  انیپا یاما مصمم تر شده بود برا رهیشه و فاصله بگ نیاستفاده کرده بودم که دل چرک ییهر ماجرا از
 .اون همه فاصله

حرف  یقبلش برا یطاقت تر از روز ها ینداشت و بعد از اون هم با گذشت دو روز ب ییزدنمون راه به جا حرف
 نیآدرس رو گرفته بود و اومدنش به اون جا و تلخ تر نیو از حس کیرفته بود بوت ایکه گو تیزدن اومده بود سوئ

 .ماه کیاون  یکه کابوس هر شبم شده بود تو میروز زندگ

 یکه جونم رفت واسه  یو شبمحبوبم رفته بودم  یپس دادن حلقه  یبود که برا یتر از اون هم همون شب تلخ
 .بکنم یتک تک اشک هاش و نتونسته بودم کار

 یبد، حال یلیحال خ هیحال بد،  هیبا او حال بد پشت بندش سامان اومد، اون هم با  تیاز رفتنش از سوئ بعد
 ایحرف زدن و گو یرضا زنگ زده بود برا ییبودم. بابا بهش گفته بود، به دا دهیوقت ازش ند چیوقته ه چیکه ه

 .بود دهیبوده و ماجرا رو فهم ششونیسامان هم پ

 هیفقط گر ختهیبهم ر یاو خونه نیزم یرو یشکسته  یها شهیش ونینبودم که آرومش کنم و م یتیوضع یتو
 .کردم ینگاه م یحرکت یتند تندش رو ب یمردونه و بغل کردن ها یها
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وم نشست و باالخره زبون باز کردم و حرف زدم. از رفتن گفتم از اون همه سکوتم به ستوه اومده بود. رو به ر از
کنه اما  مونمیکه قدم گذاشتم برم گردونه و پش یکرد از اون راه ی. حرف زد و حرف زد و سعدیکدا شدن، از بر

مرتب  یی. زنداممیتصم یحرفم، رو یموندن رو ینرفت، حرف تو گوشم نرفت و سرسخت شدم و محکم برا
توجه به التماس و حرف هاش از جا بلند شدم و با  یزود بره خونه. ب یلیکه خ خواستیو م زدیبهش زنگ م

 یتر یجد میتصم ابونیخ یتو دنیچرخ یبعد از کم تیزدم و در نها رونیاز اونجا ب یلباس دنیبرداشتن و پوش
تر  زیجونمم برام عز از یزمان هیکه  یو پس دادن اون حلقه ا یلعنتکردم و اون شب  یتمومش م دیگرفتم؛ با

 ...بود اما مجبور بودم

*** 

خونه و  یو حرف زدن داشت، اومده بود جلو دنمید یکه برا یو بعد از تماس و اصرار زدیمدام زنگ م سامان
از بارون عصر، پرده رو آروم  سیشست شده و خ یکردن کوچه  یبود. بعد از بررس ستادهیمنتظرم تو کوچه ا

 یرفتن، برا نییهم برند. قبل از پا یداشتند رو یو حرارت سع یکه از داغ ییرها کردم. صورتم داغ بود و پلک ها
در از اتاق خارج شدم؛ همچنان  رهیدر چرخوندم و با فشردن آروم و محتاط دستگ یرو تو دیبه صورتم کل یزدن آب

 یو التماس سد راهم م هیدر با گر یشد جلو یمامان چون هر زمان که اون در باز مبا  ییرو ایترس داشتم از رو
کردم.  یاتاق عقب گرد م یاشک ها و ناله هاش و باز تو دنیشدم با د یطاقت م یبهم  ییوقت ها هیشد که 

ردم و با آب، مشت هام رو پر ک ریاتاق ها بود رفتم. با باز کردن ش یراهرو یکه انتها یبهداشت سیسمت سرو
 یرو تمدادن دو کف دس کهیاز التهاب صورتم گرفته شده بود، آروم با ت ی. کمدمیصورتم پاش یخم شدن تو
ام  دهیو نگاه خشک خوردیصورتم سر م یآب رو یآب سر باال گرفتم؛ قطره ها ریمحصور شده ش یکیکاسه سرام

 یصدا چشیو پ یادآوریشده بود و  ختهیر یشونیپ یکه رو ییام شد، موها دهیصورت رنگ پر رهیمثل هر بار خ
کالهشو "قرار گذاشته بودم؛  دنشید یراباغ قبل از رفتنم به اصفهان ب یکه تو یگوشم، همون شب یقشنگش تو

معلومه که "، "گفته باشم یوقت به سرت نزنه که کوتاهشون کن چی، ه"ینکنه موهاتو کوتاه کرد نمیبب"، "نیبب
 شتریدوست دارم... ب شتریآخر... ب یو اکو شدن جمله  "دوست دارم شتریو ببلندت یخب موها یول ادیبهت م

 ...دوست دارم

زدم و با  یکیسرام یکاسه  یرو ییو مغزم رو به انفجار بود، با گف دست ضربه ها دیکش یم ریهام ت قهیشق
 نیو با چرخش نگاهم و افتادنش به ماش دمیکش یرو عقب هل دادم. نفس بلند امیشونیپ یرو یخشم موها

سر  یو خوفناکم تو ومبود، باز افکار مسم وارید ینصب شده رو یا شهیش یطبقه ها یکه تو یتراش شیر
برام پررنگ بود و  یماریکه از اون ب یبچگانه ا یساده لوحانه و حت یتنها مشخصه  دیگرفتند. شا دنیچرخ
 !مو بود یب یکله  هیمو و  زشی، رشد یم میترس یاسمش برا دنیبا شن شهیهم

 زدمیرو م زیهمه چ شهیر دیکردند مگر با دست خودم... خودم با یم دایپ زشیزمان ر کیاون موها فقط  اما
 ...تک تک خاطرات رو ی شهیر

کف  یها کیسرام یغضب نشسته و خشمناکم رو هی یمقابل چشم ها کهیت کهیرنگم ت ییلخت و خرما یموها
 ...رحمانه رهاشون کرده بودم یشده بودند که ب ییبدعادت نوازش دست ها یکه حساب یید؛ موهاکر  یسقوط م

 .قلبم قیهم و سوزش عم یافتاد و پلک دردناکم همزمان با فشار دندون هام رو نیزم یهم رو کهیت نیآخر
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پله ها گذاشتم چشمم به مامان  یکه پا رو نیو هم دمیبلند باال کش یفرستان نفس رونیرو با ب شرتمیسو پیز
به دست و چشم بسته با  حیپهن کرده بود و تسب یو صندل زیوسط سالن با کنار زدن م یافتاد که سجاده ا

 ذاشت،یروم م یریتأث دینبا میدیم دینبا ماا دیلرز یلحظه ا یکرد. چونه ام برا یرو زمزمه م یلب ذکر ریاشک و اه ز
رنگ و رو شده بود.ا بدون  یو ب دهیتک یاون حال حساب یکه تو یزن یم روفوت کردم و چشم بست ینفس محکم

رفتم. کفش به پا کردم و با برداشتن کاله نقاب دارم و گذاشتنش  یبخوام جلب توجه کنم سمت ورود نکهیا
 .در رو باز کردم یو دو دل دیام با ترد دهیسر تراش یرو

بود.  دنیبود و هوا همچنان نم دار و هنوز هم اثرات بارون عصر قابل د سیکردم، همه جا خ یرو ط اطیح ریمس
 یگاریس لتریکوچه قدم گذاشتم نگاهم سمت ف یکه تو نیپر آب کنار در رو گذروندم و در رو باز کردم. هم یچاله 
... اما و حاال خودش دنشیکرده بود از کش عمن رو من یزمان هیکرد رفت.  یپا محکم و با حرص لهش م ریکه ز

 !کار کرده بودم با اون ها؟ یمن چ

 ن،یسامان، حس یشونیبودم، وضع و حال مامان، پر یو عصب یقدر که اون لحظه ها از دست خودم شاک چه
خودش در  ریکه صاحب قلبم بود و اون رو فقط و فقط به تسخ یهم کس شتریبابا... همه و همه و از همه ب

 ...اورده بود

 یله شده رو لتریو همچنان نگاهم به ف ستادمی. مقابلش انیاز ماش هیتر رفتم که سر باال گرفت و تک کینزد
 .بود که با لحن آرومش سر باال کردم نیزم

 ؟ی... خوبیممنون که اومد-

 :منتطر جواب باشه ادامه داد نکهیا بدون

 ..خونه هوا سرده گردونمیو بعد برت م میزنیدور م هی-

چرخوند و بعد از  یاز پشت سر، چشم نیزم یرو یزیاز برخورد چ ییسکوتم موافقت که با صداترم و با  لب
لب  رمیرد نگاهش رو بگ نکهیمونده. قبل از ا رهیبه رو به رو و پشت سرم خ رشینگاه جاخورده و پرتح یلحظه ا

لرزوند، دلم، عقلم  یا هیرو در ثان بتمیزبون اوردنش رعشه به تنم انداخت و ه یکه با رو یهاش تا شد و اسم
 .طاق تپش گرفت یکه ب یو قلب دیو وجودم لرز

نگاه سامان که همچنان  یو نگاه ناباورم تو دینداشت... اما اونجا بود، درست پشت سرم... لب هام لرز امکان
حظه ل هیکه مشتاق و عطش بارِ  یو قلب دنشیاون مدت از ند یشده بود تو کهیت کهیشوکه بود سر خورد. دلم ت

نبودم که باز  یاورد اما نه... اونقدر قو یم شارام ف نهیبه س شهیتاب تر از هم یبود و تشنه تر و ب داریو د دنید
تاب  یکه قلبم ب یو بتونم باز دورش کنم، اونم درحال نمشینبودم که بب یکنم، قو یو بخوام ازش دور نمشیبب

و با جمع کردن شونه هام و نگاه  دمیکش یو صدا دار . نفس بلندزدیاسمش رو صدا م شهیقرار تر از هم یو ب
. پشت در دمیدر رو بهم کوب اطیبرداشتم و با رسوندن خودم به داخل ح زیسمت در ت مانبه سا یدستپاچه ا

 .سرخوردم نیزم یرو یمعده ام و سرفه ا ینشست و با درد ناگهان میشونیپ یرو یقرار گرفتم، عرق سرد

 ختمیر یاز پلک زدن هم ترس داشتم، نباد فرو م یو حت دیلرزینشسته ام مبه خون  یچشم ها یتو اشک
 ... پلکدینبا
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به در و  یشدن مشت دهیخارج شد. با کوب نهیتندم که همراه با ضربان تند تر قلبم از س یو نفس ها بستم
شد. چه قدر دردناکم چنگ  یمعده  یگونه چکوند چشم باز کردم و دستم رو یکه سمج وار اشکم رو رو ییصدا

 ...باز کردنش یکرد برا ی. پشت در ناله مدیکش یکه دلتنگ اون صدا بودم و روح و قلب و جسمم درد م

گوشم بردم، هنوزم  یهم قرار گرفت و محکم دست هام رو رو یهام با بغض گلو و لرزش چونه ام رو دندون
در مقابلش  شهیکرده بود، مثل هم یزیخاطرات خون ر یدوباره  یادآوریکه با  یو مغز دمیشن یصداش رو م

از کنار لبم راه گرفته بود، مردم اون لحظه از  شمیصورت و ته ر یکه پشت هم رو ییبودم و اشک ها فیضع
 ی... صداش قلبم رو منهیانصاف رو بب یخواست منه ب یم یالتماس و زجه زدن هاش پشت در اون هم وقت

 ی یکرد، خودش بود، همون دختر کوچولو یرو م دنشید یه اوجود و لحظ یوجودم تمنا یسوزوند و ذره ذره 
 ...زمیکنم... سوگند من عمرم من همه چ ریسرکش و لجباز که که باالخره تونسته بودم قلبش رو تسخ

 دیشد یشده بود و ضعف شتریباز کردنش، درد معده ام ب یکه سمت چفت در رفت برا یباال کردم و دست سر
 یرو نداشتم، دستم شل شد و رو یکار یچیتوان انجام ه گهیتار کرده بود، انگار که د یکه چشم هام رو حساب

 یهم رفتند، صداش تو یتر رو دیدش یشدن درد دهیچیرمقم که با پ یب یزانوم افتاد و بعد از اون هم پلک ها
 .ت شدندهم محکم چف یاشک رو یقطره  نیآخر دنیگوشم بود و پلک هام با تجسم چهره اش همراه با چک

*** 

 یبودم. حرف ها مارستانیروح اتاق ب یسرد و ب یها وارید ی رهیشل شده خ یبود و با گردن دهیخشک اشکم
 یبلکه... حت کیکوچ یسرماخوردگ هیبار نه فقط  نیاما ا ضهیگفته بود مر د؛یچرخ یسرم م یرخساره مدام تو

. دیکش رونمیاز عالم هپروت ب امانم یِ بغض یکند. صدا یتکرار اون اسم هم برام سخت بود و قلبم رو از جاش م
 میو اون مدت باز یبودم از همه، از دست همه شون که اون جور یشد؛ ازش عصب دهینگاه ماتم سمتش کش

 واریمچاله شده ام باز رو به د یبودم وو پر از تنفر از تک تک شون. پلک زدم و با چهره  نیداده بودند خشمگ
رفت. اون لحظه  رونیب هیخواست نگاهش کنم و با گر یاما دلم نم دمیشن یآرومش رو م یها هیگر یکردم. صدا

 یگرفته بود از ب شیکه با دور کردن از خودش بهم کرده بود، دلم آت یایبودم تو فکر بد ربدیفقط تو فکر ه
 یاما... اما دلم براکه در حق هردوتامون کرده بود...  یکه در حق خودش کرده بود از ظلم یاز ظلم شیانصاف

 ی وارهیرخساره بهش زده بود، به د یکه حرف ها یتاب و با سوزش از درد یو قلبم ب دیکش یپر م دنشید
 دنشید یکه من برا یرخساره گفته بود بعد از اون شب دمش،ید یم دیاورد. با یفشار م امنهیسخت و سفت س

 یو بالفاصله هم بستر مارستانیب رسوننشیو بعدش هم که م شهیحالش بد م رم،یعمه م یخونه  یتا جلو
 دنشید یلحظه ا یبودم و التماسش کرده بودم برا دهیکه مشت کوب نیشدنش؛ پشت همون در سخت و آهن

 دنشیعمه که با د یها غیو بعد از اون هم ج شهیم نیکرده بود ازم و پشت همون در با درد نقش زم غیاما در
 .شهیم ابونیهوار کوچه و خ

سرم رفت و با  یتخت نشستم، نگاهم سمت ُسرم باال یقلبم برق گرفته رو یو تپش باال رفته  یآن میتصم با
که  یا یدستم رو کندم و جدا کردم. با ضعف جسم یکه وجودم رو گرفته بود محکم چسب و سوزن رو یخشم

 یرخساره رو به رو شدم. نفس ها راست سمت در اتاق رفتم که با بابا و کیاومدم و  نییداشتم از تخت پا
 ختهیبابا شد که افسارگس یپرخشمم رو فوت کردم و با تنفرِ نگاهم خواستم کنار برند. بازوهام قفل دست ها

 یشدند که من رو برا یشدند، راض یکردم و زجه زدم که باالخره راض هیزدم و داد. اونقدر داد زدم و باز گر غیج
مشت گرفتم؛ قرار بود  یکردم و قلبم رو تو یبود خنده ا صورتم یکه رو ییاشک ها ونیببرند. م دنشید
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تونستم بغلش کنم، بوش کنم...  یو باز هم م دمشیدی... مکی... اون هم از نزددمشید ی... باالخره منمشیبب
خاطراتم چال بشه، زود بود  یتو دادمیاجازه م دیشد و نبا یشد... خوب م ینبود اون خوب م ضیمن مر ربدیه
 یادیز یها دنیچون نفس کش میگرفت یرحم م یب یو طلب مون رو از اون زندگ میدیجنگ یم دی... باودز یلیخ

 ...بهمون بدهکار بود

باز و بسته  مهین یبخش رو که پر از اتاق و در ها ضیو محکم با کمک مامان و رخساره راهرو بزرگ و عر سخت
 یتنگ شده ط ییو نفس ها دهیترس یشد، با چشم ها یم دهیها ازشون شن ضیمر یاله هان یبود و گاهاً صدا

 یسامان یو وحشت زده ام رو رخس یبخش گرفتم، چشم ها زیاضطراب انگ واریکه نگاه از در و د نیکردم. هم
 ینشسته بود ثابت موند، سامان یصندل یزده بود و با حال و روز داغونش رو هیتک واریکه چشم بسته سر به د

 تشیاونقدر وضع یعنیاون برگشته بود...  شیو مطمئن شدن از حالم باز پ مارستانیکه بعد از رسوندن من به ب
 !مرگ هم رفته بودم بدتر؟ یپا یکه تا یاز من یبد بود؟ حت

جَسته بود، پلک زدم و وجودم  ریکه ز یاندازه ا یلرزون و کبودم از خوف ب یحرکت سرِ دردناک و لب ها با
و  چارهیحال ب یبار رو نیگونه ام، نگاه گرفتم که ا یاشک سخت و کوبنده رو یقطره ا دنیهمزمان با فرو چک

 ینشسته بود و پنجه ا نیزم یرو دهیولژ یسامان کنار در اتاق، با موها یسرخورد، رو به رو نیحس یدرمونده 
 یچیباندپ یاش هم که حساب گهیموهاش ثابت مونده بود، دست د یزانو، کالفه تو یآرنجش رو هیکه با تک

گرفته  نییچفت شده اش متأثر سر پا یبا دست ها یهم کنار دیقرار گرفته بود. سع نیزم یشده بود کنارش رو
 !پشت در اتاقش نشسته بود هلشکر شکست خورد هیبود... انگار که 

کرده بود، کنار زدم و رخساره هم  دایکنار گوشم وضوح پ خفه شده اش ی هیگر یراه مامان رو که صدا ی مهین
 یو آروم رو دیچسب واریرفت، به د یخفه کردن بغض و هق هقش، به سمت یدهنش برا یبا بردن دستش جلو

 .نشست نیزم

 یهاش باز از سر گرفته شده بود. نگاه خشک و ب دنیکش ریکه سوزش و ت یباز و قلب مهین یبودم و در اتاق من
و سامان با لرزش چونه اش باز  دیتر رفتم نگاه هر سه سمتم چرخ کیکه نزد نیدر اتاق بود و هم یحسم رو

کرد  یم یبا قلب پردردم همدرد طهم که فق دیمتأثر سع ینگاه ها د،یپشت سر کوب واریچشم بست و سر به د
از جاش بلند شد،  واریبه دو با گرفتن دستش  دیبود که با متوجه شدن حضورم به خودش جنب نیو فقط حس

و با تکون دادن  دیلرز یبه خون نشسته اش م یچشم ها یصورتش سرخ و چشم هاش ته گرفته بود، اشک تو
دونست و حس  یکه همه رو مقصر م ییدر برابر نگاه ها شبودن ریتقص یتأثرش رو همراه با ب نیسرش به طرف

. با خشم و نفرت گرفتیخودش حکم برائت م یکرد و برا یخشمناک شون کرده بود، بهم اعالم م یحساب یزاریب
در پسش زدم که  یو از جلو دمیاش کوب نهیبه س ختم،یدستم ر یهم قرار دادم و تمام توانم رو تو یدندون رو

 ینیاون هم حس د،یلرز یبلندتر یها هیرو ازم گرفت و شونه هاش از گر زشیو حال اشک ر دنسست با تلو خور 
 !تونست تکونش بده یزلزله هم نم بتیکه با اون ه

اتاق باز  یاز تو یسرفه ا یرفته بود. با صدا لیتحل یبدنش نداشت و قواش حساب یتو یقدرت گهیانگار د اما
و لرزش چونه ام  دهیکه با حالت ترس ییشده بود و دندون ها یزانو هام خال رینگاهم رو سمت در سوق دادم؛ ز

لرزونم و ضعف  یبود و با پاها هصورت ملتهب و داغم راه گرفت یاشک رو لیشدند. س یم دهییهم سا یرو
ً یکه باعث شده بود ته دلم شد یدیشد اتاق گذاشتم. انگار که  یبکشه، به خودم جرأت دادم و قدم تو ریت دا

چشم  یحال، فقط تأثر حواله  شونیما دوتا کنار رفته بود و همه وار رفته و پر ییرو ایرو یمحاصر برا یحلقه 
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 یهم فشردم و ترس و وحشت یرو درحال گذرون بودم؛ پلک هام رو محکم رو قکوتاه اتا یکردند. راهرو یهام م
 یبود برا یزیکه تنها دست آو واریخودش دراورده بود. دستم رو از د یکه در لحظه وجودم رو کامالً به احاطه 

 رشد و هر لحظه فک یام خارج م نهیاز س که یرمق یب یگرفتم و به جون کندن و نفس ها ستادنم،یسرپا ا
 دنیهم خودم هم قلبم، اون هم با د ستادم،ینفس هام باشند، از راهرو عبور کردم. ا نیممکنه آخر کردمیم

شکستم و خورد شدم، درست  ختم،یفرو ر دم؛یپرست یم تینها یقلبم ب یکه تو یرحمانه از کس یب یریتصو
 دهیو از هم پاش ختمیدم، فرو رید مارستانیتخت ب یبزرگ و مردونه اش رو افتاده رو بتیکه ه یهمون لحظه ا

هم مشت  یدست هام رو محکم تو د،یصورتم سخت و لغزون چک یقلبم رو قیشد وجودم. اشک با سوزش عم
م که با عث مچاله شدن صورت یرفتند و گزگز یپوستم فرو م یاز شدت فشار تو زمیت یکرده بودم و ناخن ها

تر  ریسرد و ماتم زده رو دلگ یاون فضا یحساب اتاقشده  دهیرنگ و کش یطوس یهم شده بود. پرده ها یتو
بود.  دهیگلو رو چسب خیبرنده ب زیت یا شهیاورد و مثل ش یکه به گلوم فشار م یکرده بودند و بغض خفه کننده ا

اش که به سرم وصل بود،  گهیچشم هاش گذاشته بود و دست د یبود و آرنجش رو رو دهیتخت دراز کش یرو
قدم از  یا یو با چه سخت یکه اون لحظه چه طور دونستیبود. فقط و فقط خدا م رفتهاش قرار گ نهیس یرو

از کار  داریقبل از د دمیترسیسقوط نکنم. ضربان قلبم کند شده بود و م نیزم یقدم برداشتم و جون کندم تا رو
 .حسرت چشم ببندم و با فتهیب

دست  یلحظه ا یکرده بود و برا شتریبخش ترس و اضطرابم رو ب یشدن دکتر به بخش و همهمه ها جیپ یصدا
سقوط  نیزم یکردم تعادلم رو حفظ کنم و رو یم یکه سع یگوش گذاشتم و چنگ شون زدم. درحال یهام رو رو

وزنم رو  یروش قرار داشت گذاشتم؛ همه  ،ییرنگ رو یو ب قیکه سوپ رق یچرخدار زیم ینکنم دستم رو لبه 
 نیزم یسوپ رو یکاسه  ز،یلرزونم و حرکت م یچرخدار انداخته بودم و با لنگ زدن پاها زیاون م یدسته  یرو

شده اش،  دهیتراش یموها دنیکه با د یشکستن و تکه تکه شدنش همانا و ضربه ا یصدا دنیچیفرود اومد و پ
 ...اکرد همان کهیزار تو دردناک قلبم رو ه نیسهمگ

درمان رو هم شروع نکرده  ی... حتیبود حت دهیاون موهارو تراش یشده بود پس ک یروز بستر هیاون فقط  اما
 !بود

چشم هاش برداشت.  یبالفاصله آرنجش رو از رو نیرنگ زم دیسرد و سف یها کیبرخورد کاسه با سرام یصدا با
به  یداغم. چشم ها یگونه ها یرو شیو ناگهان کبارهیو سقوط  دیچشمم لغز یکاسه  یاشک تو دنشیبا د

لک زده بود و شبانه روز  یا هیلحظه و ثان یبرا یحت نشیدید یشده بود که دلم برا یصورت خیخون نشسته ام م
 یکه غم فراق و دور ییفروغ سوخته بودم؛ چشم ها یب یو بسته شدن اون چشم ها دارید کیحسرت  یتو
 .که داشتند ازشون رفته بود ییه بود و تمام سوکرد شونچارهیب

خودشون جا  یبراق رو تو ی لهیکه دو ت یقیعم یکبود و گود شده بود، مثل گودال ها یچشم هاش حساب ریز
نگاهم شده بود. لب ها خشک و ترک برداشته اش آروم و  ی رهیناباور و شوکه اش خ یداده باشند، با نگاه ها

کرد و لکنت گرفته  ینم یاری بونشبگه اما ز  یزیخواست چ یخوردند، انگار که م یبه چونه اش تکون یبا لرزش
سرم خراب شد... اما اون  یباره رو کیکه  ییایاون وضع مثل مرغ سرکنده ام کرده بود و دن یتو دنشیبود. د

 !من بود ربدیه

 ارهیتونست اون رو از پا درب ینم یچید، همن نبو ربدیو زرد ه ضیامکان نداشت... اون چهره و جسم مر نه
 ...یچیه
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بود.  دهیسوخت و سوزشش به گلو و چشم هامم رس یکه مقابل چشم هام بود م یدردناک قتیبا حق قلبم
 یسع یرمق یو با پلک زدن ب دیکش یجا به شد، نفس تند یتخت با ماللت و سخت یسمتش قدم برداشتم، رو

از  شتریتونستم ب ینم گهیگرفته بود، د انیکه پا یو صبر دنشیبه آغوش کش یتاب بودم برا ی. بنهیکرد بش
 کیکندم و نزد نیرو تحمل. پاهام همچنان سست بودند، قدم از زم یاون صبر کنم و اون همه فاصله و دور

هم گذاشتن چشم هاش  ی. آب دهنش رو با روکردمیتار از اشکم فقط نگاهش م یتختش رفتم؛ با چشم ها
 ،یابراز دلتنگ نیاول یشد برا ییصدا زناکمدا دار فرو داد. بغضم در لحظه شکست و هق هق تلخ و سوسخت و ص

و  نیقرارم رو به سخره گرفته بود و نفر یو دل ب اون مدت به دور از انصاف من یکه تو یرحمانه ا یب هیدلتنگ
درست  دادیتارم اجازه نم دیبود و د دهیازم بر امون یزبونم انداخته بود. دلتنگ یزمان و زمون رو به آدم و عالم، رو

 که با رفتنش نفسم یصورت مرد نم،یبب شیو تززل جسم یو با تمام پژمردگصورت همچنان ماهش ر یو حساب
 ...و... و خودم رورو برده بود، جونم ر

نگاهش کردم و . دلخور و دلشکسته دادیپرش گرفته بود و مدام آب دهنش رو با لرزش صورتش فرو م پلکش
تخت نشستم،  یرو باور کنم؛ مسخ و شوکه لبه  یزیتونستم چ ی. هنوز هم نمدمیدندون کش ریلبم رو محکم ز

طاقت با باز کردن دست  یب ،نگاه کردن یا قهیو مصرم رو با پشت دست کنار زدم و بعد از دق یلعنت یاشک ها
خم و جمع شده بودند  یردونه اش که کمو م ضیعر یچنگ گرفتن شونه ها یهام سمتش خم شدم و با تو

که قلبم  ییاز اون بغل ها زد،یشده ام رو بهم بند م یوجود متالش کهیت کهیکه ت ییاز اون بغل ها بغلش کردم؛
 یمعجون زندگ یدوباره  دنیکرد... بغل نبود نفس کش یم یکیچپوند و قلب هامون رو  یاش م نهیرو داخل س

و روح  یاز جسمِ زخم یکردن درد و خمار رونیب یبود برا اتیپرشهد و شکر ح ی! حکم و دارویبود، زندگ
 .امدهیچروک

 یبغلش کردنش، کم یقدم شدنم برا شیمردونه اش رو محکم چنگ زدم و تا تونستم بوش کردم. پ یها شونه
که صداش تند و سخت  یو با نفس زدن ها یا قهیشوکه اش کرده بود و هنوز هم منقلب بود اما بعد از دق

شد و سفت و سخت  ریجگوشم رو پر کرده بود و تنم رو از درد و اضطراب لرزون، دست هاش دورم زن یحساب
تپش  یشده بود و صدا یکیانگار که اون لحظه واقعاً تن هامون با هم  د،یبه آغوشم کش صانهیتر از من و حر

و  ختمیشونه اش اشک ر یگرفت و رو باهم گوش هامون رو پر کرده بود. هق هقم اوج ختهیقلبمون آم یها
 ..یدلتنگ یزدن تگرگ ها یبرا دن،یبار یو پر غصه شدم برا رهیت یوجودم ابر یاشک. از ته دل و با همه 

بود. هق  ریصورتم سراز یاشک همچنان رو لیو س کردمیو صدا دار صورتش رو بو م قیعم یها دنینفس کش با
تر کرده بود، انگار که  اریاخت یزار زدن ب یبود و دلم رو برا دهیچیهم پ یاه مانندش تو یو هق من و نفس ها

 یو خراش م زدیو داغدار چنگ م زدهشد و خاطرات صورت قلبم رو ماتم  یعالم نواخته م ی هیمو نیتر نیغمگ
 .داد

اشکش حراست کنه،  یاز قطره ها یکرد با حفظ کردن مردونگ یم یکه سع ییمماس صورت و چشم ها صورتم
 یاشک زشیطاقتم بار یب یهم گذاشتم، انگشت هام دور گردنش چفت شد و لب ها یگرفت؛ پلک رو قرار
خوش رنگ عشق؛ سر زدن به باغ  السیهمون گ یجونه زدن دوباره  یچشم هاش نشست برا یرو ن،یسنگ

اون  یدلتنگ یرو از دست داده بود و صاعقه  شیو شاداب یکه بعد از رفتن باغبونش تمام سرسبز یسوخته ا
 یو درخت ها گرفتیاون باغبون دوباره جون م یمرده که فقط با دست ها یکشونده بود، باغ شیباغ رو به آت

 ...دادندیم السیباز گ السشیگ
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 یدرست بود، مهره طالق رو د؛یوجودم شدم و حسرتم پر کش قیوجودش تزر ی رهیلحظه و با اون بوسه ش اون
معنا بود که لمس عشق گناه و حرامه اما نه... چون قلب  نیبه ا نیاز شناسنامه ام لکه انداخته بود و ا یبرگ

 ...من هنوز هم با تن عشق محرم بود

 !شد یپس در حق عاشقا جفا محسوب م دیطلب یم تیپاک و ناب عشق محرم یبوسه  اگه

که حس پاک دوست داشتن رو سراسر به  یحالل کردن بوسه ا یقلب دوتا عاشق گواه نبود برا تیمحرم یعنی
 !...رسوند یارج م

 .بخش رو اتیح یکه به سخره گرفته بود حرام بودن اون بوسه  یو لبخند**

و  شتریکه فشارشون دور تنم ب ییآغوش سفت و سختش نفس هام به شماره افتاده بود و دست ها یتنگ از
باره با شل شدن دست هاش  کیکردم که  یم یرفع دلتنگ دهیامون بر و صیشد، بدتر از اون حر یم شتریب

 یبا نفس ها وسرخ شده بود  یانگار که تازه به خودش اومده بود؛ صورتش حساب د،یخودش رو عقب کش
ترش ازم رو برگردوند.  یچشم ها یدستش رو دنیاشکبارم شد و بعد از اون با کش یچشم ها رهیتندش، خ

 .و ناله سر دادم دمیو بغض نال هیبا گرزدم و  یپلک دردناک

 ...یکرد ینامرد یلیکرد... خ یانصاف نبود... نامرد یقرارمون نبود ب نینبود ا-

 .و اشکم سر خورد دیکش ریهم فشرد، قلبم ت یرو دندون

راه  مهین قیرف یانصاف! ف... ف... فکر... فکرد یب یتونست ی... چه طوری... چ... چه طوریمعرفت یب یلیخ-
 ....شیم

و با سرخ و کبود  دیلرزی. چونه اش از بغض مدیچیاتاق پ یراه گلوم رو باز بست و ناله هام پر سوز تر تو بغض
 .هم قرار داد یصورتش، دندون رو شتریشدن ب

 ...برو... برو سوگند برو-

 !اون جمله دنیصداش بودم و نجوا کردنِ اسمم از زبونش، اما نه شن دنیتاب شن یب

 !ایدن یواژه  نیرحم تر یب دنینش نه

که عزم  ییباره از جا بکنه و با دو پا کیتونست قلب آدم رو  یشد م یادا م یدستور یکه وقت یواژه ا "رفتن"
 !ادا کردنش، همراه کنه یواسه  شدنیم

 یاشک رو یو قطره ها**لرزونم گرفتم  یدست ها ونیرنگ تخت بود م یگلبه ا یملحفه  یرو که رو دستش
 .دستش فرود اومدند. سر بلند کردم و دست پر لرزشم رو، رو به آسمون گرفتم

... من رمیکنم تو بد باشه بشکن، بزار برو اما من نم یولت نم گهید رم،یکه باال سره نم یی... به اون خدارمینم-
 ...یکه پرست یینخواه که برم تو رو به خدا گهی... ت... تو... توهم دستمیخودخواه ن

هم  یپر درد و سوزناک لب رو ،یمتقبض شده و صورت مچاله شده اش از ناراحت یز هق زدم که با چونه با و
 .فشرد
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 ...نکن تو رو به همون خدا نکن-

 ...رمینم گهید-

باره شدت گرفت. سر کج کردم همراه با لحن سونازک  کیام  هیاش ثابت موند و گر دهیتراش یموها یرو نگاهم
 :دمیو راه گرفتن اشک کنار لب هام، پرس

 ...رو دوست... دوست دارم... چرا تبلند یمگه نگفته بودم مو یچرا... چرا موهاتو کوتاه کرد-

 .اشک هام ظاهر شد ونیتلخ و زهره مانندم م لبخند

 ...ی... گفتم ن... نرو اما رفتیمن عمل کرد یفابرخالف حر  شهیو هم یلجباز بود شهیتو هم-

 .چرخوند یکه به لب هاش لرزش انداخته بود به طرف یرو با بغض صورتش

... یپدربزرگت...  یخونه  یدو روز رفته بود یکه واسه  یه... همون موقعه، همون زمان یرینم یگفته بود-
 ادته؟ی

 .و سوزوند صورتم رو دیقلبم باز چک واریو اشک از در و د دمیخند تلخ

 ینرو... دور نشو، دور نشو نرو اما گفت گهیتاب شده بودم، بهت گفتم د یب دنتید یبرا یکه حساب یهمون روز-
 ... نباشه، از اون رفنتنا نباشه ب... باشه؟ستیاز اون رفتنا ن نیا

 جمیبا حرکات تند و گ اشک ونیخطار کار م یسر دادم و مثل بچه ها هیدستم گرفتم و گر ونیرو باز م دستش
 .ناله کردم

 دم،یانجام م یتو بگ یهر چ گهیکنم ب.. باشه د ینم تیعصبان گهی... دگهیکنم، د یناراحتت نم گهیبه خدا د-
 ی... حتیفقط... فقط نرو... حت دمیپوشم. قو... قول م یتنگ و کوتاه رو نم یاون لباسا گهیاون... د گهیاصالً د

 ....... نرو فقط نرودمیم لقو خورمیق.. قسم م زنمیقرمز و پر رنگ رو نم یاون رژا گهید

صورت  یدستم رو با جمع کردن جلو یام انگشت ها دهیوار و ترس وونهیاز دست داده بودم و با حالت د کنترل
 .منقبض شده و جمع شده اش گرفتم

 ییدستمو زدم آخه... آخه تنها هی نیاما... اما فقط هم یدوسش دار یلیخ یالک قرمز زدم گفت نی... ببنیبب-
 نیخب... خب منتظر شدم که خودت ا ادته؟ی یخودت گفت یالک قرمزمو دوست دار یتونستم... گفته بود ینم

 ...میکه رفت نجای... باشه از ایدستمو بزن

منقبض شده، دستش رو محکم  یبا چهره  ریشونه هام زار زدم. سر به ز دیامونم نداد و با لرزش شد هیگر
همزمان با چفت شدن دندون  یاندازه برجسته شده بودند. قطره اشک یدستش ب یرنگ ها کهیمشت کرد؛ طور

 .دستش فرود اومد ریز یملحفه  یشد و رو ریهم از چشم هاش سراز یپرفشارش رو یها

 یتو یزاریو چرا نم یریچرا آخه نم رو... یلعنت یشکنجه  نیانصاف... بسه... برو، برو و تموم کن ا یبسه ب-
کنار  یپوچ ش دیکه افتادم بسوزم و تموم شم... برو... برو نزار خودخواهشم واسه نگه داشتنت... تو نبا یشیآت

 ...سوزونمیحفظ کنم، من، فقط م مویزندگ گلشم و  میابراه شیآت نیا یتو ستمیبلد ن ستم،یمن... من بلد ن
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 .پرش گرفته اش چسبوندم ی نهیبغلش جا دادم و سر به س یها خودم رو به تو وونهیو با لکنت باز مثل د پربغض

 ...زارمیتنهات نم گهی...درمینم رم،ینم رم،ینم-

زمزمه  دهیبر دهیبر یکه با ترس و نگران یزدم و کلمه ا یو با حرکت لرزون لب هام چنگ م زیرو اشک ر بازوهاش
 .کردمیم

 ...رمی...نمرمی...نمین...نم-

که ترس گرفتن  ییو مثل آدم ها صیلرزش تنش به من هم منتقل شده بود. حر د،یچیگوشم پ یهاش تو فهسر 
 نهیحفظ کردنش. خس خس س یدارند محکم به خودم چسبونده بودمش و فشار سفت و سخت دست هام برا

ترم کرده بود  ارقر  یافتادند از قبل هم ب یدور تند م یرو شتریسختش که هر لحظه ب یاش همراه با نفس ها
خودم رو تو  شتریکرد با حرکت ناتوان دست هاش از خودش جدام کنه اما ب یم ی. سعدیلرز یو تمام وجودم م

بازو هام رو قفل انگشت  یقرارم به ستوه اومده بود و با حرکت یاندازه ب یتاب و ب یبغلش جا دادم. از اون حال ب
اش که از اشک برق گرفته نگاه درمونده یو با تالق دی. لب گزدداتن لرزونم رو از خودش فاصله  یهاش کرد و کم

 :بود، با عجز و لرزش نامحسوس صداش لب زد

 ...گوش کن قهی... فقط چند دققهیگوش کن چند دق-

 دیکه باز خواستم خودم رو تنگ آغوشش جا بدم با کل نیحرکت تند سر و گردنم حرفش رو رد کردم و هم با
بهم داد که به  یو تکون محکم دیکبودش درمونده غر یکنار لب ها یاشک دنیو چکهم  یشدن دندون هاش رو

 .امیخودم ب

 .گوش کن... گوش کن به حرفم گمیبهت م-

 .زده ام پس زدم خیصورت  یدست هام اشک رو رو عیکردم و با حرکت سر نییباال و پا سر

برم ب... ب.... با... باشه؟ اون وقت... اون  یخوای.. نمیخوایبگو که نم یریبا... باشه... باشه فقط بگو که نم-
 .حرفاتو گوش کنم یهمه  دمیوقت منم قول م

اشک هاش  زشیاز ر کردیم یچفت شده اش که سع یلرزون و دندون ها یآروم شدن نداشتم و با چونه  الیخ
 لیم، جسم تحلرو به حرف هاش گوش کنم. روح یا قهیاورد تا ساکت شم و دق یکنه به بازوهام فشار یریجلوگ

الغر شده،  یو کم دهیپر رنگاون صورت  ی رهیخ عیمط یمثل بچه ا هیسرخ از گر یرفته بود و مات با چشم ها
 یهمچنان بازوهام رو تو کهیفرستاد و درحال رونیشده بود ب شیچاشن یظیصدا دار که آه غل یشده بودم. نفس

دست  یو پر مهرش قلبم رو تو نیکرد و لحن غمگ نییصورتش سر باال و پا یدست گرفته بود با انقباض اجزا
 .گرفت

 ...من زکیگوش کن... گوش کن عشق قشنگم گوش کن عز-

 .چشم هام رو بهش دوختم زیلبر یهقم رو با گزش لب خفه کردم و کاسه  هق

 طاقتم نکن... خب... آره دلم... یته خط تو سختش نکن.. سختش نکن قربوت برم، ب دمیسوگند من... من رس-
 دیشا ،یچ یعنی یبدونم زندگ نکهی... قبل انکهیافتاد، قبل ا یتو برام م دنیاتفاق قبل از د نیا خواستیدلم م
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زمان  نیزمان که من تازه تو رو به دست اوردم، نه ا نیبرام آسون تر بود اما نه ا رفتنشیتو پذ دنیحداقل قبل د
... دلم ستین یچاره ا ی... ولیول یرحم یب نیوجودم حس کردم... ا یرو با تک تک سلول ها یک زندگ

 ...میبود دهیرو که باهم کش یینقشه ها میکن یتک... تک تک آرزوهامونو باهم زندگ خواستیم

 .نفس گرفت و صورتش از قبل هم کبودتر شد سخت

من باختم  درد اما قبول کردم... سوگند نیشدنم با ا یکیسخت بود کنار اومدن با نبود تو، با  یلیسخت بود، خ-
ست چون من... چون من  دهیفا یندارم کنار من موندن برات ب یباز یشروع دوباره  یبرا یبرگ برنده ا گهید

 ...قرار یتا ک دونمیخودمم نم یحت

بغض و صورت سرخ و رو به انفجارم از اون همه سکوت و فرو  هیاز تموم شدن جمله اش با حس خفگ قبل
 .شد کیبا بغضم شل کبارهیکه  یخفه ا یلب هاش گذاشتم و صدا یدادن حرف، دست رو

 ...ساکت... ساکت... ساکت شو-

دهنش،  یدست مهر شده ام رو دنیتکون داد و با بوس نیصورتش سر به طرف شونیو با حالت غمناک و پر متأثر
 .آروم کنارش زد

نتونستم خوادخواه  خوام،یازت م یزیچ هیمن با خودم معلومه فقط... فقط  فیهنوز حرفم تموم نشده، تکل-
... یزمان حت چینبرم ه ادیاز  ینبر... لحظه ا ادی... از خوامیازت م زیچ هیباشم و کنار خودم نگهت دارم اما فقط 

 دونمیخودمو مالک جسم و روح تو م هنوزمتونم بگم برو و خوش بخت باش چون  ینم ستم،ی... من بلد نیحت
 ...یکه رفت نجای... پس از ادونمیمن کمه... م یاما... عمر نفسا

 .کرد یم شتریقلب من رو ب شیو فقط آت گفتیپر درد م یتمام از رفتن و اون واژه  یرحم یهم با ب باز

تونم  ینم زارمیاز خودمم ب ی... حتیحت رمی... سوگند من خودم با خودمم درگدهیکه عجل مهلتم نم ینیب یم-
 ...پس... پس برو... برو کنمیم چی... تو رو هم هچیپر از ه مدیخودمو بفهمم پر از ترد

 .دیگونه ام چک یکردم و باز اشک سوزناک تر رو یو ناباور از خواسته اش خنده ا جیگ

... یگولم زد ی... ولیول یازم نخوا نویکه ا کنمیبه حرفات... به حرفات گوش م یگ... گفتم... گفتم فقط زمان-
 .کنم یکنم، گوش نم یگوش نم گهی... دگهید

 .از تخت فاصله گرفتم و تند تند اشک هام رو پاک کردم جمیفوت کردم و با حرکات گ نفس

 ییهان چا... چا یچ ییچا رمیبرات بگ یخوا ینم یزیتو... تو چ نمیبب میکار کن یچ دیخب االن... االن با یلیخ-
 ...منم... منم ی...؟ خب تا... تا مرخص بشای رمیآب آره آب بگ

 .بزنه یلیبهم س تیبا واقع خواستی. انگار که مدیرحمانه وسط حرفم و اون حال ناآرومم دو یب

 ...است نمون برو دهیفا ی... بشمیسوگند من سرطان دارم، خوب نم-

تخت رو با  یبردم و لبه  ورشیکه زد غضبناک و با صورت گداخته شده از اشک و خشم به سمتش  یحرف با
 .حرص پر بغضم چنگ زدم
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 ...نگو نگو گهیبسه... بسه د-

صورتش که  یبسته شده و فشار اجزا یهم گذاشت. با پلک ها یو محکم پلک رو دیلزیاش از بغض م چونه
ام  شهیکه ناتوان تر از هم یا هیسوخت و گر یبرم. قلبم م خواستیسرخ و کبود شده بود باز هم ازم م یحساب

چشم بستم و با  کردندیم ارداون حرف ها که انگار شوک مرگ رو بهم و دنیاشک هام و شن زشیبا رکرده بود. 
شد و با سر به  نیزم یها کیسرام هینشستم. دو کف دستم تک نیزم یتخت رو یشل شدن دست هام از لبه 

ِ یتنفر انگ یگرفتن هق زدم. گوش هام داغ شده بود از تکرار اون واژه  ریز کردم هر آن  یو احساس م "رفتن" ز
گفت.  یشدنم در کنارش م چیو از ه کردیرو تکرار م یماریب اون. ناله کنون اسم رهیممکنه ازشون خون راه بگ

تمام سلول هام نبض گرفته  یکه انگار تو یتونستم گوش کنم سرم رو به انفجار بود و ضربان قلب ینم گهید
گفت. سخت  یو هنوز م دمیشن یهق هق چنگ زدم اما هنوز م ونیو مگوش هام بردم و سرم ر یبود. دست رو

و زجه  دمیکوب نیزم یاتاق، با دو کف دست رو یها وارید نیبلندم ب هیشدن گر کیو با شل مداد رونینفس ب
 ...ادیتا کوتاه ب اد،یکم دلش به رحم ب هیچشمش زدم تا  یکه جلو ییها

خشمناک و پر  یها ادیبعد با فر یا قهی. دقزدیبغض آلود و لرزونش سامان رو صدا م یکرد و با صدا یم سرفه
شد و نگاه به خون نشسته  نیصدار من سامان داخل اتاق اومد. دست هام چنگ زم یها هیو گر ربدیبغض ه
 ربدیه ونیگر ی. با صدادیبود و محکم لب گز سی. صورتش از اشک خدیلرزونم سمت سامان چرخ یو چونه 

 .گرفته بود نییو سر پا دیلرز یسمتش برگشتم. شونه اش م

 ...ببرش نجایس... سامان... سامان ببرش... تو رو قرآن از ا-

محکم  یضربه ها دنیو داد و کوب غیتکون دادم و با ج نیتند سر به طرف یرد کردن خواسته اش با حرکات یبرا
 .دمیحرفش پر یباعث سر شدن دست هام شده بود، تو یکه حساب نیزم یرو یتر

 ...رمی... نمرمینم-

کرد بغض خفه کننده اش  یم یسع کهیبه طرفم اومد و در حال ستادنیا یبا اون حرفش بعد از لحظه ا سامان
 .هم فشرد یرو نشکونه، سخت لب رو

 ...بسه سوگند پاشو... پاشو-

 رهیبگ نیزم یبلند شدن از رو یکه خواست دستم رو برا نینشست و هم نیزم یبا گفتن اون حرف رو و
جون شده بودند و همون  یخشمناک و صورت ملتهبم عقبش زدم. انگار همه سست و ب یبا غرش ختهیافسارگس

در  "رمینم" ی اژهپر حرص و بغضم زجه زدم و تکرار و یشد. با چنگ زدن موهام و صدا نیجا کنارم پخش زم
رو به تقال انداخته بود، رو برگردونده بود و شونه  ربدیه ینفس ها یکه حساب "فتنر "رحم  یب یمقابل واژه 
تمام از سامان خواست که از  یو سرفه با درموندگ هیگر ونیکرده بود. باز م دایلرزش پ بیعج هیهاش از گر

بغل گرفتنم  یشل و وارفته ام قفل کرد و با تو یبازوها دوربار سامان مصر تر دست  نیببرتم و ا رونیاونجا ب
 .رو بهم دوخت شینگاه اشک

 ...داغونش نکن ینجورینکن ا ینجوریدلم ا زیبسه سوگند پاشو قربونت برم پاشو عز-

 .دیزدم و اشک پشت اشک چک یدردناک پلک
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 یخوایبره االنم م یشتقبل نکن، گذا یدفعه مثل دفعه  نیدفعه... ا نی... اشهیسامان... بگو... بگو خوب م-
 نیمطمئن باش آخر رونیدر برم ب نینکن... تو رو قران نکن سامان... سامان من اگه از ا ی.. ولیمنو... منو ببر

 ...... نگهش ... نگهش دار واسم خبدمینفسمو کش

 دمیشن یرو م ربدیتند ه ینفس ها یصورتم که به سمتش گرفته بودم سرخورد. صدا یو اشکش رو دیلرز لبش
سامان  ی قهی. دمید یداد م یتخت رو محکم فشار م یمشت شده اش که لبه  یو از گوشه چشم دست ها

 .چفت شده ام چنگ زدم یدندون ها یتر و با رها کردن صدام از البه ال یرو حرص

برم از تک تک تون... سامان نزار  گذرمیبخشمتون به خدا نم ینم نشیریازم بگ ندفعهیخدا اگه ا یبه خداوند-
 ...الاقل یاونو که نگرفت یتو نزار من برم جلو نباریا

چنگ زدم و  شتریاش رو ب قهیسامان.  نیو بغض سمگ ربدیتند ه ینفس ها ونیاوج گرفتم م ی هیباز گر و
 ی قهیو گردنش انگار رنگ خون گرفته بود. با فشار محکم دست هام به  شدیسرخ م شتریصورتش هر لحظه ب
لحظه بود  همون. سیباز شد و صورتش از اشک دوباره خ رهشیپ یانگشت هام، دکمه  یچنگ شده اش تو

بار به اون التماس  نیهم آشفته تر از سامان داخل اومد. نگاه ملتسم رو سمتش سوق دادن و ا نیکه حس
 .کردم

 ...ار ببرنمنز  نی... حسرمییم یم گهیبار د نیبگو بگو اگه برم ا نایتو... تو به ا نی... حسنیحُ... حس-

داشت مانعش بشه موهاش رو چنگ زد و با نگاه کردن  یکه سع یا هیدندونش فشرد و با گر ریرو محکم ز لبش
صورتش خشک  یاشک رو یو قطره ها دیلرزیکه چشم بسته بود و لب هاش هنوز هم م ربدیبه اون حال روز ه

اشک  ختنیر یبرا تشصور  یرفت سرش رو با تکون دادن متأثر و حالت مچاله شده  یشده بودند، به سمت
 !کنه هیهم گر نیروز حس هیکرد  یفکرش رو م یزد. ک واریهاش به د

 یرفته که با نفس ها لیتحل ییقلبم، دستم رو روش چنگ زدم و ناله ها ی کبارهیکشدن  ریحس سوزش و ت با
که با تار  ییسامان شل شد و پلک ها ی قهیو التماس از  هیگر ونیام مرمق و سختم همراه شد. انگشت ه یب

 .هم افتادند یاتاق، رو دنیشدن و چرخ

صورتم خشک شده  یشد. اشک رو یام با پرش خارج م نهیحس بود و نفس هام همچنان تنگ از س یب بدنم
 ییهاسرم بود و حرف یکه باال یدهن دکتر ی رهیجون کرده بود خ یبدنم رو لخت و ب یکه حساب یبود و با درد

باره شروع شده بود.  کیکه  لبمامون ق یآوردم و درد ب یم ادیبغل سامان به  یهام رو تو هی. فقط گرزدیکه م
که  ییشده بودم و بعد از اون هم تالش و شوک ها یقلب ستیدچار ا یاچند لحظه یدکتر برا یطبق حرف ها

روز  نیو شاهد ا ستادیا یم شهیهم یکاش برا ی. اما افتهیم باز به کار بباعث شده بود قلب ناتوان و درمونده ا
 یو بابا کالفه پنجه تو زدی. دکتر حرف مدمید یچشم هام نم یرا جلو زمیزو پرپر شدن ع ستادیا یها نبودم، م

 ربدیه ریزدم و با باز شدن شون تصو ی. پلک آرومدیکش یزد، دست م یم دیبه سف شترشونیکه حاال ب ییموها
 یقو بتیشدن اون ه دهیخم اش،یمردونه اش، اون همه عجز و ناتوان یها هیمقابل چشم ها مجسم شد؛ گر

زد. با  شتریبه قلب و چشمم ن شتریگرفت و چشم هام باز سوخت و اشک ب شی... دلم آتمارستانیتخت ب یرو
ن از حالم باز بهم سر زدند و مطمئن شد یو سامان برا نیطور حس نیرفتن دکتر مامان و رخسار و هم رونیب

بود و حال  ستادهیاما کنارم ا بارفت. با نییزدن سرم به طبقه پا یمامان به خاطر افت فشار با کمک رخساره برا
ام رو سمتش چرخوندم که با خم شدن بوسه  دهیدستش گرفته بود. نگاه مات و خشک یداغونش دستم رو تو
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افتاد  یقلبم تپش قلب اونه و اگر برام اتفاق م نکهیوشم نجوا کرد؛ از اپدرانه کنار گ یموهام زد و قدر یرو یا
 ربدیه تیوضع زدم؛یحرف م دیو آه. اما با دمیترسونده بودمشون... آه کش درچه ق نکهیکرد از ا یم دیکار با یچ

شدم. آروم اسمش رو  یمطلع م تشیاز وضع دیبا زدم،یحرف م دیشد و با یاز فکر و ذهنم خارج نم یلحظه ا
 یفرستادمش. سر رو رونیب قیبود و عم نیگفت. نفسم همچنان سنگ "یجانم باباجان"آلود صدا زدم که بغض

پنجه باز و بسته کردم چرا  یشکمم قراردادم، چند بار یجابه جا کردم و دستم رو که به سرم وصل بود رو الشب
خم شدنش منتظر  شتریمونده بود. با ب رهیچشم هام خ یِسر شده بود. نگاهش نگران و دلواپس رو یکه حساب

 .اومد زبونم یرمقم رو یجمله با حال ب نیبود حرف بزنم که آب دهن فرو دادم و اول

 .فوت کرد یچه طوره؟ متوجه منظورم شده بود و با تأثر پلک بست و نفس صدا دار تشی... وضعتشیبابا وضع-

ً یدق- و  میبر یقرار با آقا مهد ادیکه ب گهیکمه د هی. ومدهیدکترش هنوز ن یعنی... یعنیدونم بابا جان  ینم قا
 .کرد شهیم کاریاوضاع چطوره چ مینیبب م،یباهاش حرف بزن

 .دمیمرتبه آب تلخ دهنم رو بلع دو

 ...امیمنم م-

 .بهت نگاهم کرد پر

 .لطفاً دخترم شهینم تیوضع نیبا ا یستینه... تو خوب ن-

 یحرفا دیبا ام،یب دیمنم با»صداش زدم و باز حرفم رو تکرار کردم. در مورد نگاهم کرد که ملتمس گفتم: میتحک با
آورد و نرم به دستم  یخوب شه بابا، خوب شه، خوب... فشار دیاون با م،یکمک کن دی... بادیدکترو بشنوم، با

زده بود با سر انگشت  شتریته اش نخس یها مغمناکم به چش یرو که از صدا یآروم باشم و اشک یخواست قدر
 دییتأ یدوباره به دستم به نشونه  یکرد و با فشار نییفوت کرد. سر باال و پا یگرفت و باز نفس بلند و سخت

 .هم فشرد یلب رو

 یو سخت که تا اومدن دکتر برا رینفس گ یو لحظات میاتاق دکتر منتظر نشسته بود یو بابا تو یعمو مهد همراه
تهران بود  یدکترها نیاز بنام تر یکی ایدکتر که گو یگذشت. باالخره آقا شیپر استرس و پر تشو ما یهر سه 

شده  رانیا یسفر کوتاه کرده و راه یمهدعمو  یوقفه  یو همون طور که بابا گفته بود به خواست و اصرار ب
قرار گرفت و با حرکت دست به هر سه  زشیمعمول با عمو و بابا، پشت م یها یبود. بعد از سالم و احوالپرس

 .مینیخواست که بش میبود ستادهیما که سرپا ا

دکتر نشسته بودم و با حرکت نَنو وارم از استرس  زیم کیکنار بابا نزد یصندل یرو دهیو رنگ و رو پد مضطرب
به اتاق  مدنوین یکرده بود برا یسع یفشردم. عمو مهد یهم م یدکتر پنجه تو یحرف ها دنیشن یبرا اد،یز

خودم حرف  یبودم خودم با گوش ها تهحرفش را رد کرده بودم و خواس یدکتر مجابم کنه اما با اصرار و لجباز
 .هاش رو بشنوم

کرد و بعد از اون  ینگاه و بررس یا قهیچند دق کش،یفرم کوچ نکیرو که جلوش باز بود با زدن ع یپرونده ا دکتر
 یکه ب یحاتیبودند. توض تیکه حائز اهم یو نکات یماریدر مورد اون ب یحاتیتوض یهاش برا ینیهم مقدمه چ

و اضطراب و  شدینفسم تنگ تر م دکترمعمول  ی. با هر جمله یینها جهینت دنیشن یطاقتم کرده بودند برا
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دست  ونیشده بود هر بار دست چپ شده ام رو ن شگیواهمم دوچندان. بابا هم که متوجه اون همه تشو
 رهی. متألم و دلواپس خرمیآروم باشم و قرار بگ یآب ازم خواسته بود که کم یوانیداد و با ل یشار مهاش محکم ف

 *** جلو اومد زیم یرو یدهن دکتر بودم. کم ی

 صیکه زود تشخ یاز افراد سرطان معده عالرغم خطرناک بودنش در صورت یلیخوشبختانه برخالف تصور خ-
از هر  شتریهستش که ب یماریسرطان ب دیدون یبود. همون طور که م دواریام شهیداده بشه قابل درمانه و م

 .خوادیم یخوب و قو زهیو انگ هیروح زیچ

 .شد دهیکش یکننده نگاهش سمت عمو مهد دواریام یبا گفتن اون حرف ها و

 ششیمشاور و روانکاب هم فرستادم پ هیطور  نیتو و به عنوان دکترش باهاش حرف زدم و هم یطبق خواسته -
 ...رو آماده کنند شیروح طیباهاش حرف بزنند و شرا شتریکه ب

 .هم فشرد یلب رو یبا مکث و

 یخواسته  نیا کنهیو فکر م میبد شیو باز میبا حرف هامون گولش بزن میخوا یم کنهیفکر م ییجورا هی یول-
و قبول کنه درمان رو اما متأسفانه هنوز  رهیبپذ ماریب زیاول قبل از هرچ دیبا دینیکردنش. بب یراض یتوئه از ما برا

 ...ینجوریبره! ا نجایاز ا تونهیم یک پرسهیم همتازه مدام  دهیناام یبیبه درمان نشده و به طرز عج یراض

با اضطراب  یصندل یخودش رو دنیحرف دکتر اومد و با جلو کش نیبا مزه مزه کردن آب دهنش ماب یمهد عمو
مراحل درمانو بگو، ا...  م،یکن کاریبشه فقط تو بگو چ یراض دیبا یعنی م،یکن یم شیراض»مشهود کالمش گفت:

 «چه طوره؟ تشیاصالً وضع

 .شونه باال پروند یو بعد از مکث دیلب کش یدر جواب عمو دندان رو-

 هیآندوسکوپ جیشه که براساس نتا ییشناسا یمعده و لنفاو وارهیعمق نفوذ به د ستیبا یخب اول از همه م-
 تشیوضع شهیگفت درمان نم شهینم ست،یداره. ناممکن ن ازین یم شده مشخص شد که به عمل جراحانجا
الزمه و  یاما جراح ستین ادیز یلیخ شیماریشد، عمق و نفوذ ب دیناام شهیمطلوب مطلوب نباشه اما نم دیشا

 یمیش گه،ید یها یشکم و بررس یغدد لنفاو یرینمونه ها و اطالع از نحوه درگ یابیو ارز یبعد از عمل جراح
که باعث  ییو پرتو زا یدرمان یمیش ،یانجام بشه جراح دی. هر دو درمان بامیکن یرو شروع م یوتراپیو راد یدرمان
 م،یاز اون رو خارج کن یقسمت ایمعده  میش یما مجبور م یجراح ی. توشهیتومور م یاز برگشت موضع یریجلوگ

 میاز معده رو بردار یمین دیبا یمعده قرار گرفته و با جراح یتومور انتها یعنیروشه  نیبرداشتن تمام معده بهتر
معده  نیگزیاز روده جا یکنه و قسمت ینم جادیا ماریب یرو برا یرو هم بگم که برداشتن تمام معده مشکل نیا
 میمان رو شروع کندر  دیهم داره که ان شالله اول با یمخصوص ییغذا یمورد و حاال عادت ها نیا یتو شهیم

نشه و  دیبدنش تشد یتو یسرطان یگسترش سلول ها یعنی دیمتاستاز شد دوارمیماجراها. فقط ام یبعد باق
 .رهیقرار بده و بگ ریرو تحت تاث نکل بد نکهیقبل از ا میزودتر درمان را شروع کن دیبا لیدل نیبه هم

 یرو از آقا یسؤاالت نیب نیو بابا ا یو عمو مهد کردمیدکتر گوش م یهادست و تر کردند لب هام به حرف با
قبل از  دیو با شهیبود، گفته بود درمان م شیدر پ یدکتر راه سخت و طوالن ی. طبق گفته هادندیپرس یدکتر م

 یلحظات عمرم تو نیسخت تر هک دونستیبه خدا. و خدا فقط خودش م میو توکل کن میصبور باش زیهرچ
. باز ارمیتونستم تاب ب یشونه هام نم یشون رو رو ینیکه سنگ ییحرف ها دنیهمون اتاق دکتر بود و شن
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جونم... انگار که خودم مبتال بودم، دردش وجود  زم،یشد از حرف زدن درمورد درد عز کهیت کهیشکستم و قلبم ت
ه بود امتحانش رو مقابلم گذاشت نیخدا سخت تر نکهی. مثل اردک یم یمن رو هم گرفته بود و جسمم رو سالخ
 !امتحان بشه زشیو چه قدر سخت بود که آدم با درد عز

زمان لب  یبه ساعت و بررس یو در آخر هم با نگاه دیدکتر طول کش یآقا یصحبت ها یا قهیچهل دق حدود
 .کرد نییهم فشرد و با نگاه کردن به من سر باال پا یرو

 شیو سر سخت یاومده، خب لجباز شیمدت پ نیرو که ا یاز مسائل یسریداد  حیمن توض یجان برا یمهد-
باشه و چرا  یعیطب تونهیفاصله گرفتن و ترد کردن آدم ها از دور خودش م نیمقابله با درمان نشدنش و ا یبرا

همه افراد مبتال واکنش  بازه،یم راو خودش  دهیضعف نشون م یاراد ریغ یماریب نیدر مواجهه با ا ماریکه فرد ب
بازند و  یخودشون رو در جا م یماریب نیاسم ا دنیبا شن شترشونیما با ستیشکل ن کیو تقابل شون 

 یو راه یدیام گهید کننیو فکر م رندیگ یاز همه فاصله م شه،یجونشون م یخوره  یو دودل دیترد ،یسردرگم
از  یحت زار،یب ایشند، از آدم ها و دن یتضاد م یشه دچار کل فزود متوق یلیشون قراره خ یو چرخ زندگ ستین

کردن پروسه  یچه برسه به مبتال شدن شون و ط ارهیاز پا درشون ب تونهیم یحت یماریب نی. اسم ازانشونیعز
تنهاشون گذاشت. همانطور  دیکرد، نبا یدورشون رو خال دیدرمان. هر چقدر هم که سرسخت باشند اما نبا ی

خودش رو ببازه و  یجور نیبخواد ا اگر یول ستین یاونقدرها بحران تیشد چون وضع دیناام شهینمکه گفتم 
باور کنه.  دیبخواد، با دی. اول صحبت هام گفتم بامیمون یراه م یقبولش نکنه و با دردش دوست نشه نصفه 

 د،یبا ام زه،یدرمان با انگ ریسم یقدم به قدم تو دیبا م،یرو همراه خودمون داشته باش ماریب دیسخته و با طیشرا
براش  یلیو خ یجان گفتند که شما نامزدش ی. مهددهیناام یلیخ ماریمهمه و متأسفانه ب یلی. خادیب شیبا ما پ
 بشیکن، ترغ بشی. باهاش حرف بزن، ترغیرو بهش بد ریباور پذ دیو ام زهیاون انگ یشما بتون دیشا ،یباارزش

 یتو بتون دی. شاشهیکار ما سخت تر م رهیو بخواد. اگر باور نکنه و نپذ کنهباور  شه،یکن تا باور کنه خوب م
 دینبود و وسط درمان ام ایعمرشون به دن یسریداشتم متاسفأنه  ضایمر نیاز ا یلیخ ،یبش شیزندگ یمعجزه 

گرفتن،  وابتا باالخره ج دندیاونقدر مبارزه کردند و جنگ گهیتعداد د هیو درمان بهشون جواب نداد اما  دندیبر
 یم یزندگ نده،یبه آ دیو ام زهیسرشون باشه اما االن دارن با انگ یکنه سال ها باالمم یماریب نیا هیهرچند سا

چون  یآماده اش کن یتونیاالن به بعد م یکمکش کن تونهیم یلیکنند ازدواج کردند بچه دار شدند، پس تو خ
 .یو پرتو درمان یدرمان یمیکه گفتم ش ورشه بعد هم همون ط یجراح دیبا میزودتر شروع کن دیبا

 یکردم که با آرامش پلک رو نییام سر باال و پاصورتم و لرزش چونه یکوبنده و دردناک رو یقطره اشک دنیچک با
 .هم گذاشت

بودن تو  یقو د،یباش یقو یلیخ دیپس با دیباال باشه اگه قراره کنارش بمون یلیخ دیخودتون هم با ی هیروح-
که اشک و  نوینره ا ادتونیکنه بهش قوت قلب بده آرومش کنه، بهش قرار ببخشه.  یاون رو هم قو تونهینم
 .گمیبه همه شماها م نویتونه نابود کنه ا یاش رو م هیروح یو زار هیگر

 نیهمچ یروز تو هیکرد  یفکرش رو م یشد. ک یهم سخت فشرده م یبود و قلبم با هرجمله دکتر تو سخت
 ...! بعد از اون همه روز قشنگ، بعد از اون عشق بزرگرمیقرار بگ یموقعت سخت و دردناک

ها و  دیچشم هام و گفتن شا یجلو زمیعز دنیشد باهاش مقابله کرد، درد کش یبود که م یزیچ نیتر سخت
رو  شیکه پ یراه یگرفتم برا یخنده رو قاب م دینبود، با یدرمان شدنش. سخت بود اما چاره ا یها برا دیبا
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آمدهاش  شیکه پ یراه سخت و مشقت بار یمبارزه کردن تو یبرا پوشوندمیم فمیبه تن نح یبود و زهره فوالد
 .معلوم نبود

به  یکم کردن اون هم التهاب و اضطراب آب سرد و خنک یو برا میرفت یبهداشت سیکمک رخساره به سرو با
هضم کردنش اون هم  و سخت بود دیکش یم ریت ربدیه تیوضع یهر لحظه  یادآوری. قلبم با دمیصورتم پاش

دردناک  قتیحق هیقت بود؛ یشد و برام سخت بود اما حق یکه قرار داشت. وجودم پر از درد م یطیاون شرا یتو
 هیو نازک و شکننده بشم  فیکردم بخوام از اون سوگند ضع یوقت فکر نم چیگوشم زده بود. ه یکه روزگار تو

 ینفر هیبرگشت  ،ینفر به زندگ هیبرگشت  یکه قراره تمام تالشش رو بکنه برا نییآهن یو با پوست یدختر قو
 .گرفت یکه قلبم فقط از تپش قلبش، تپش م

و حالش رو  زدندیاطرافمون مدام زنگ م یگرفته تا تک تک آدم ها دیعمو حم یحال خونه  ضیمادرجون مر از
شده  نیسنگ یگرفته بودم گفته بود که سحر کمرو  هیاز رخساره سراغ سحر و بق یکردند. وقت یپرس و جو م

رخساره به خاطر  یها تهو هرچند که حال روزش طبق گف ستیخوب ن مارستانیاومدن به ب یبرا تشیو وضع
استراحت به اصرار و با  یهم صبح عمه رو برا دهیشده بود. ساناز و سپ یدنید یحساب ربدیه تیحال و وضع

 .داره یچه حال دونستیبرده بودند خونه و خدا م یزور عمو مهد

شد که  نیماها زده شد قرار بر ا یعمو و بابا در حضور همه  نیکه ب ییدکتر و حرف ها یاز صحبت ها بعد
زنده کردن  یبه باور رسوندنش برا یبرا دن،یجنگ یبرا میو زره پوش بش میباش یاز اون لحظه به بعد قو یهمگ

 !دیام

باشم. آماده  یقو یو کم زمیبار فرو نر نیکردم ا یو سع دمیکش یاشک پس زدم، نفس بلندپس زدم و  اشک
بود که  یکار نیرسوندمش و سخت تر یبه باور م دیبا ،یبدون زجه و زار یبار برا نیصحبت شده بودم اما ا ی

بغل بابا بودن  یتو قهی. با چند دقدبهم قوت قلب داده بو هیاما مطمئن بق یاشک یبهم سپرده شده بود. نگاه ها
به  یمردد سر نیاتاقش گذاشتم. در همون ح یو باالخره پا تو دمیکش قیاشک هام باز چند نفس عم ختنیو ر

 نانیبودند انداختم که با اطم ستادهیدر دست به کمر ا یکه جلو نیبه سامان و حس یعقب چرخوندم و نگاه
 .دنددادند و مطمئن ترم کر سر برام تکون 

 دنینفس کش یباز بود. صدا مهیهمون پنجره ن رهیچرخوند و خ یهوا م یرنگ رو تو یطوس یوم پرده آر یمینس
سپر  نهیام نشونده بود. مشت گره زدم و س نهیس یپر از آهش سکوت اتاق را به هم زده بود و بغض رو رو یها

 انیخودم پا دیبا ذاشتم،یتلخ رو نقطه م انیو اون پا کردمیرو تمومش م یاون کابوس لعنت دیحرف، با دیکردم؛ با
 کیانصاف و ظالم، خودم، خودم. آهسته و نرم قدم برداشتم و نزد ینه اون سرنوشت ب نوشتمیداستان رو م

هم گره و مشت شد. رو ازم گرفته  یتو یحضورم شده بود و انگشت هاش با لرزش ی. متوجه دمیتختش رس
کرد و چونه اش منقبض  یکنار تختش نشستم. نگاهم نم یصندل یرو ممبود و تخت رو دور زدم و با حرکات آرو

 .من رو هم لرزون کرده بود یبغض داره. بغضش چونه  یشده بود و معلوم بود که حساب

دستش گرفتم؛ دلتنگ اون دست ها بودم و چه قدر  یرو سمت مشت گره شده اش بردم و محکم تو دستم
 !تنش نبود یبسته بودن انگار که روح تو خینبودن، سرد بودن،  طلب گرماشون سوخته بودم اما گرم یتو

و نگاهش بعد از  دیلبش کش یو بغض آلود صداش زدم، پلک باز کرد و با همون لرزش چونه دندان رو آروم
خوش  یغم چشم ها ظیپر از حسرت و غم، دلم گرفت از اون رنگ غل یکرد؛ نگاه دایسمتم سوق پ یلحظه ا
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قطره با چفت شدن سخت  نیو اول رمیاشکم رو بگ یباشم و اون لحظه جلو یتونستم قورنگش، نتونستم، ن
 :پر درد زمزمه کرد ییبغلم، فرود اومد. آهسته و با صدا یدست گره شده ام تو یهم رو یدندون هام رو

 ...یینجایهنوز که ا-

 .شد و سخت لب باز کردم شتریدستم به مشتش ب فشار

 .میبر رونیجا ب نیجام چون قراره با هم از ا نیجام... ا نیا ست،یدر کار ن یچون رفتن-

 .رمق پلک زد یخشکش ب ینگاه کردن بهم با تر کردن لب ها بدون

 ...سختش نکن راحتم... برو و راحتم بزار شتریب نیپس از ا میسوگند... سوگند باز شروع... ما حرف زد-

 .نگاهش کردمو دلخور  دمیدندون کش ریلبم رو ز یآلود گوشه  بغض

باورش  هیکاف یشیبه خدا تو خوب م میبر نجایکه با هم از ا یکه خوب ش نجامی... من ایلیخ ،یانصاف یب یلیخ-
 یبه خداوند مونهینم ینجوریا م،یبگذرون دیدوره ست که با هی میکنیمنم کنارتم همه کنارتن، م... مبارزه م ،یکن

 شهیم یاون هم وقت یهمه خودتو باخت نیچرا ا خه... آخه... آیسختش کرد یلیتو خ ،یشیخدا باور دارم خوب م
 نیما مستحق ا ربدیازش گذشت، ه شهیآره عمق داره اما... اما م ستین قیدره اون قدر عم نیازش گذشت، ا

رو  یزیتو بود که نه چ یانصاف یفقط و فقط ب یهمه دور نی... انیهمه فاصله، ا نیا م،یستیو ن میعذاب نبود
 یعامل نابود یکه خودت، خودت بش یجهت منو از خودت روند یخود و ب یفقط ب رددرست کرد و آروممون ک

کنم قبول کن، باور کن....  یکنم التماست م یخواهش م یشیتو... تو خوب م یبفهم یخوایخودت. آخه چرا نم
 ....باورم کن

رنگش از غم و اشک برق گرفت  یقهوه ا یم ها. چشخوردیگونه هام غلت م یهر جمله اشک آروم آروم رو با
 .سرخ و ملتهب شد کبارهیکه  یو صورت

باختن  یبرا گهید یچی... فقط.... سوگند تمومش کن لطفاً من هشمی... گفتم که خوب نمیکن یکارو م نیچرا ا-
 ...بزرگ یبازنده  هیندارم چون... چون بازنده ام ، 

 یایرو بدون تو نفس بکشم، زندگ یا قهیدق خوامینم ی... حتینگو، نگو تورو خدا... من حت ینجوریتورو خدا ا-
کنه،  یماست و قطعاً ما را برنده م یبرگ برنده  نیعشق ما هنوز نمرده، ا ه،یمن مردگ یبرا یکه تو توش نباش

 م،یبر رونیب نجایست هم از ادست... د... دست تو د ییدوتا گهی... با هم دگهیبا هم د دمی... قول مدمیقول م
 .میفقط بخواه که راه مون رو شروع کن

گرفت و باز هم بهم رو کرد، نفس بلند و  یاشکش رو پنهون ف،یخف یآروم و سرفه ا یبرگردوند و با تکون رو
لحنش شده بود و چشم  یاندازه و سخت چاشن یاش لب تر کرد. بغض ب نهیو با پرش س دیکش یصدا دار

 .نگاه اشکبارم شد رهیسرخش خ یها

مون هم  هیکالس زبان، هم... همسا میرفت یم گهیده سالم بود، اسمش محمد طاحا بود با هم با... باهم د-
خون  یبار موقع باز هی... هیبار...  هی میکرد یم یو شوت شوت باز کیکوچه با هم گل کوچ یتو شهیهم شد،یم

 ...نیزم یافتاد رو هویدماغ شد و 
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 .کنه یریاشک ها جلوگ زشیاز ر کردیم یتر به گلوش هجوم اورد و سعوحشتناک  بغض

 یاومد باال  یمامانش رو صدا زدم، وقت عیسر یلیدستپاچه و هول رفتم و خ دم،یبار اونجا ترس نیاول دمیترس-
 یبستر دیدکترا گفته بودن.... گفته بودن با مارستان،ی... رسوندنش بدمیلرز غیزد و با هر ج غیج یسرش کل

بار  نیبرنگشت، برنگشت و آخر گهید... گهیشه چون... چون س... سرطان خون داشت... سوگند... سوگند د
 ......گه بر.. برنگشتید دمش،ید یکوچه موقع باز یهمون روز تو

ته گرفته  یاشکش از کنار چشم ها یشد از اشک و قطره ها سیصورتم خ یگرفتم و با پلک زدن نییسر پا متأثر
 .شد به جونم شیپر بغضش که آت یلب فشرد و صدا یگرفتن. محکم دندون رواش، راه 

را که دستم  ینشستم تا برگرده و... تا برگرده و توپ یهفته تمام بعد از کالس هام سر کوچه منتظرش م هی-
شده بودم که خوب  دیام یبودم، خدا دیامانت داده بود بهش پس بدم اما برنگشت، من، اون زمان من خوده ام

که بدون محمد طاحا  دمیپوشش رو د اهیس ی... اما برنگشت و فقط... فقط مامان و باباگردهیکه بر م شه،یم
 یاونم اندازه  میبپوش سیلباس پل گهیقرار بود، قرار بود با همد شدیخوب م دیبرگشتند، اون... اون بچه بود با

رو  زیهمه چ شهیهم دیکرد... ام دمیاما رفت و ناام شهیداشتم که خوب م دیشه، ام سیمن دوست داشت پل
 .ندارم یمنم برگشت هک دونمیمن... من م کنهیدرست نم

 .گرفت و بغض فرو داد یسخت نفس

هر کس  ایتو  یهمراهم بود برا یتلخ رو که از بچگ یماجرا نیکردم که بخوام ا یوقت فکر نم چیوقت، ه چیه-
اومدن بچه بعد  یح... حت ستن،ینبودن و ن لیدل یمن ب یکنم اما... اما انگار همه اتفاقات زندگ فیتعر یا گهید

باشه محد طاحا  لیدل یب تونهینم نین... ایمنو پر کنه ا یو چند سال... اون بچه... اومد که جا ستیاز ب
 .رو تمومش کن یواه یدایپس تموم کن ام گردمیبرنگشت سوگند... منم برنم

 یده ساله م یبچه  هی یشده بود و چه قدر برا شینیکه اون تجربه سخت و تلخش باعث اون همه بد ب انگار
دهنم بردم. حرف هاش  یمحارش دست جلو یام با لرزش شونه هام اوج گرفت و برا هیتونست درناک باشه. گر
 .دمیاشک پر التماس نال ونیو م نمکردم خودم را کنترل ک یم یبه درد اورده بود. سع یتلخ بود و قبلم رو حساب

سرنوشت تو هم مثل محمد طاحا بشه چون تو خوب  ستی... قرار نستینگو چون قرار ن ینجوریا ربدی... هیه-
فکر کن، تو رو خدا  میکه با هم گذاشت یادیز یو ق.. ق.. قرارا یکه به من داد ییب... به قول ها ،یشیم

 میبد رو بگذرون یروزا نیا گهیبزار با هم د ،یزندگ نیاز ا میب طلب دارخو یروزا یلیما خ ربدیکنم ه یالتماست م
 ...میو ازشون رد ش

خنده و  ونیاشک و م یوقفه  یب زشیهم مچاله شد. با ر یرو بهم دوخت و صورتش تو شینگاه اشک متأثر
 .دو دستم گرفتم یسر به سمتش کج کرم و دستش را تو هیگر

... ای یدوست داشتن یکوچولو دیمروار هی ،یبدهکار ییمو طال یدختر کوچولو هیتو... تو هنوز به من... به من -
 ...پسر هی یدوست دار یگفته بود ادتهیمثل خودت،  پی... خوشتیخوشت یپسر کوچلو هی... هی دیشا ای



 

 
1576 

دهنم. محکم پلک  یخون تو یو شور دمیاندازه سوزوند و با سرخ شدن صورتم لب گز یگلوم رو ب هیو گر بغض
چشمم رو محکم کنار زد.  یاش رو سمت چشم هاش برد و اشک نشسته تو گهیزد و با با حرکت سر دست د

 .چشم هاش رو پوشوند

 .تر از قبل لب از هم باز کردم سخت

 گرویو هم د دکتر هم میشی.. ممیشیخوبه خوب، م م،یشی... در... در انتظار ماست، ما خوب میقشنگ ی ندهیآ-
 .میکن یزنده م

 .دییهم سا یزد و دندون رو یچشمش برداشت و با لرزش چونه اش لبخند یرو از رو دستش

 یچون هرجا بر یترکم کن یطلبت رو بهم بد نکهیبدون ا زارمینم ی... تو به من بدهکاردمونیمن... تو... مروار-
 دم،یچقدر تو نبودنت عذاب کش یدونیم چیشدم؟ ه یمن چه حال یرفت یوقت یدونی. تو اصالً مامیپشت بندش م

حاضر به  یکه حت یرحم ی... ا نقدر بنقدربه قلبم... او یزد شیو آت یرفت م،یزندگ ریز یدیکش تیو کبر یرفت
 ...یمرگم شد

 .رو فرو دادم نمیبه پنجره کردم و بغض سنگ رو

 یکنم، همون... همون شب یبدون تو خداحافظ یبا زندگ خواستمی... مخواستمیم شهیهم یبرا روزیمن... من د-
من  ،یانصاف شد یو ب یکرد یباز نکرد ،یباز کردن اون در لعنت یبرا یدیگرفتم که التماس هام رو نشن میتصم

 ...پشت همون در مردم

 .کرده باشم فیناباور براش تعر ییو انگار که ماجرا کردیکبودش نگاهم م یو شوکه با تا کردن لب ها رهیخ

 نیلحظه و ا نیدادم ا یاز دست م دیزنده نبودم و شا گهی... دگهیاالن د دی... شادیبود شا دهیاگه سامان نرس-
 ...اتیتو، فقط به خاطر تو و لجباز یاونم فقط به خاطر خودخواه داروید

زده نگاهم  رونیاز حدقه ب یزد، ناباور و چشم ها هیسرش تک ریتخت جا به جا شد و به بالشت ز یرو یکم
 .با فرو دادن آب دهنش با لرزش صداش لب باز کرد یالحظه کرد،یم

 ....... امکان نداره... تویعنی... تو... تو.... یگیم ی... چیچ-

 .کردم نییاشکم سر باال و پا زیگزش لب و ر با

کنارت باشم باز هم  یاگه... اگه نخوا ستم،ین ی.... اگه نباشستمین ه،یمعن یتو برام ب یب یزندگ نکهیا یعنی-
 .ارزشه و پوچ یارزه ب یبدون تو برام نم یارزه، زندگ یچون نم شهیهمون م

گردنش  یاندازه سرخ شده بود و رگ ها یب یو چشمهاش از وحشت دودو زدند. صورتش از خشم دیلرز لبهاش
 .برجسته یحساب

 ....دروغ یگی... تو دروغ میگیبسه... بسه... دروغ م-

 زیرخسار همه چ نکهیبعد از ا ؟یفهم یم نجایا امیم مارستانیچون... چون من امروز از ب ستیدروغ ن ست،ین-
 ...رهیداره جون از تنم م شه،یم ریدونستن داره د یقرار بود بهم بگن اما نم یعنیرو بهم گفت... 
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به  یمون چشم هاتر رفتم. دست لرزونش رو باال اورد و با ه کیو نزد دیدستم رو کش یزده و با ناباور وحشت
 دیو صورتم سوزان شد انگار که خورش دیگرم صورتم نشست؛ قلبم باز لرز یاشک ها یخون نشسته، دستش رو

 .دیدو رگه از بغض و خشم غر یبا صدا نیو خشمگ یرو لمسش کرده بود. عصب

 ....چرا یکارو کرد نیچرا ا ،یا ونهید یا وونهیتو د ،یچطور یکارو بکن نیا یچه...طور چه طور تونست-

 ...ستمین یبهت که گفتم... نباش-

 .دستش که صورتم رو لمس کرده بود، قرار گرفت یرو دستم

 ...ستمیدست و نوازش نباشه منم ن نیا-

 .قلبش گذاشتم یبودند، دستم رو رو امیکه هنوز هم تمام دن ییچشم ها یشدن تو رهیاز اون هم آروم با خ بعد

 نیبه ا میبد انیهمه غصه، پا نیبه ا میبد انیو تمومش کن و پا ای... پس بستمیم نقلب نباشه من نیتپش ا-
ارزششو نداشت اون  یینه تنها میهارم باهم پشت سر بگذرون یپر درد، باورم کن لطفاً، قرار بود سخت یروزا

 ول؟... ب... باشه؟ قبیهمه دل شکوندن، اون همه ترد کردن، اون همه دور

قلبش  یتخت جا دادم و با خم شدن سرم رو یبالشتش سرخورد. خودم رو لبه  یبست و اشک آروم رو چشم
رو با  دیطاقتم کرده بود. ام یدلتنگ و ب یکه حساب یکمرم نشست و نوازش یکه آروم رو یگذاشتم و دست

نجوا کردم و  گرفتیقلبش برام نشأت م یکه از تپش ها یزندگ یاون نوا دنیقلبش و شن یگذاشتن سرم رو
سلول به سلول  یکه با حرفش تو یو جون تازه ا دیچیگوشم پ یبعد تو یپربغضش لحظه ا ی. صداختمیاشک ر
 .دیتنم دو

 روزا گذر کرد؟ نیاز ا شهیم شه،یم یگی.. تو میگیتو م یعنی... یعنی-

 .سر تکون دادم هیسر بلند کردم، با پس زدن تندن اشک هام با خنده و گر کبارهیکه زد  یحرف با

 .... فقط تو بخواه، بخواه و بزار تموم شه. تو رو جون سوگند جا نزن بخواه فقطدمیق... قول م دم،یبهت قول م-

که  یمی. با فکر و تصمدیبخش دیو ام یاز شاد یتمیبخش بهم زد و به قلب ناکوکم ر دیکمرنگ اما ام یلبخند
که با فرود اومدن اشکم همزمان شده بود دست  یکم و خنده اقاطع و مح یسرم افتاده بود با لحن یتو کبارهی

تر برامون شروع  یرو قو زیچ مهتونست ه یم دیکه شا یآن میقلبش فشردم و به زبون اوردن اون تصم یرو
 .کنه

 میشیم یکیخ... خب؟  میکن یدرمان و شروع شدنش... قبل شروع شدنش با هم ازدواج م یمرحله  نیقبل اول-
 میتون یکه باور نکردن م ییاونا یچشم همه  یجلو میکن یمن و تو، ما، از... ازدواج م میجنگیهم م یو پا به پا
 .زارمی. تنهات نممیکن یپازل نصفه رها شده رو کامل م نیو ا میگردیاما برم م،یبهم برگرد

نکرد  یو سع دیچک رونیتلخ اشک از چشمش ب یلبخند ونیو آشکارا م دیتر از قبل لرز دیبار شد نیاش ا چونه
هام محکم بغلم کرد و نفس  هیگر ونیو م دمیپنهونش کنه، باز به سمتش خم شدم و تنش رو به آغوش کش

رو بغل کرده بودم، قلبم آروم گرفت  یرو بغل کرده بود، انگار که زندگ دیتندش گوشم رو پر کرد. انگار که ام یها
بود اما اثباتش، به باور  یقشنگ یصورتش. عشق واژه  **کن یراحت رفع دلتنگ الیبا خ تونستمیم گهیو حاال د



 

 
1578 

 هیبود اما  نینفر که هم کیمن  یرسوندنش جار زدنش، داشتنش و حراصت کردنش، درد داشت و درد... برا
 .بغلش کرده بودم محکمبود که  یدوست داشتن تینها یدرد ب

 تو سر کنم یب ستین عادالنه

 ...تو یهوا یب

 !ستین عادالنه

 ...تو یمن از دست ها یدور

بودم،  دهیکه ماها قبل براش نقشه کش یبود، همون روز دهیخودم شده بودم؛ باالخره رس ی رهیخ یصندل یرو
و حسرتش رو با خوردن اون  نمشیتونستم بب ینم گهید دیاوردم شا یم یبدشانس یکه اگر کم یهمون روز

که قرار بود مثل هر  یو روز بود دهیبردم، اما واقعاً رس یبا خودم به گور م ریعصر دلگ هی یتو یهمه قرص رنگ
 کی یاندازه  گهیگذشته که حاال د یرستانیدب یعروس بشم و لباس تور بپوشم؛ اون دختربچه  یا گهیدختر د
بزرگش  یحساب فشیبه تن نح یدرد و غم و سخت دنیساله، بزرگ و عاقل شده بود و سمباده کش یزن س

دونه  یتوش حت زدمیکه بال بال م یخونه؛ خانم خونه ا هی نمبپوشه و بشه خا دیتور سف کرده بودند، قرار بود
 نیمون، ماش خچالیکه که مال ما بود؛ اجاق گازمون،  یبکشم و اجاق گازش رو روشن کنم، اجاق تیکبر یا

حس  یجون و ب یب ییآخر واژه ها "مون"اون  دیچسب یمون، بالشتمون، تخت مون، آخ چه قدر م ییلباس شو
اومد  یخواست م یکه م یبود حاال ته هرچ یو قشنگ کتیمال "مونِ "من پر از حس عاشقانه بودند،  یکه برا

ما؛ خونه من  یما بود، مال خونه  یبود که برا نی. فقط مهم اتیدونه کبر هی یساده! حت یو کتر یقور هی یحت
تا  دیکنم؛ با شو فقط پرست نمیانه روز جلوش بشبُتش کنم و به رسم بت پرست ها شب خواستمیکه م یو مرد

 فیضع یزده بودند و کم رونیکردم؛ از خاک ب یم تیشده اش رو تقو فیضع یها شهیگل دادن اون عشق، ر
به گل پژمرده  دمیتابیو م شدمیم دیشکفت. خورش یو م دادیگل م دیبودم، با یمواظبش م دیشده بودند اما با

گردوندم  یباز برش م یبعد از بوسه ا اطیوسط قبلم و آروم و با احت شدیو مُهر م شدمیسجاده م م،یزندگ ی
 .اطیسرجاش؛ همون قدر بارارزش و همون قدر با احت

ً یبودم و عم خوشحال کم رنگ باعث کدر شدن چشم هام شده بود اما واقعاً  یشاد؛ درست بود ته نگاهم غم قا
و  ارمیشکر به جا ب یبودم به خاطرش بار ها و بار ها سجده بود که حاضر  دهیرس یخوشحال بودم؛ چون روز

غصه ها فاتحه بخونند و  یبرا امتلخ گذشته شهر رو بچرخم و از تک تک آدم ها بخو یمردن غصه ها یبرا یحت
َ وَن  میجوونه زدن گل زندگ یبرا  .و قُل و ولله کادوی

نبود اما همون  خواستمیکه م یمجلل و باشکوه یاون عروس دیسر تکون دادم؛ شا نهیآ یخودم تو یخنده برا با
 تاختند،یرحمانه م یکه زمان و سرنوشت ناجوان مردانه ازم سبقت گرفته بودند و ب یمن یهم، برا کیمراسم کوچ

 یا گهیخواست مثل هر دختر د یآرزو بود. البته دروغ چرا؟ آره دوست داشتم؛ دوست داشتم و دلم م تینها
که  یکنم، جشن یکوب یداشته باشم و سه شبانه روز پا میروز زندگ نیمهم تر یه برامراسم بزرگ و باشکو هی

لباس  دنیمهمون ها گرفته تا پوش یبودم؛ از تعداد پونصد نفر دهیلحظه به لحظه اش نقشه ها کش یبرا
نگه داشتن  ادگاریعروس و داماد ها و به  یاون روز ها یمُد شده  مطبق رس یبردار لمیو عکس و ف تهیفرمال

 کیمراسم کوچ هیحال  نیاما با ا د؛یام باال پر ینیانداختن ب نی. شونه ام با چمیروز زندگ نیتموم خاطرات بهتر
خوده من؛ چون  یمراسم جمع و جور طبق خواسته  هیخودش جا داده بود،  یمن رو تو یآرزو نیبود که بزرگ تر
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قبل ماه رمضون که همه مشغول  یاون روز ها یبرد تو یم یادیو اون همه کار قطعاً زمان ز مینداشت یادیزمان ز
 خیزمان قطعاً برامون با توجه به تار یها از قبل رزو شده بود اداره  خیتار یجشن هاشون بودند و همه  یبرگزار

بودم چون اون حسرت  یهم راض یلیبودم؛ خ یشد. اما راض یسخت م اشیجراح نیو اول ربدیشروع درمان ه
حسرت من که جون داده  نیغصه شون رو بخورم و بزرگ تر یو جد نمینبودند که بخوام بش ییها، حسرت ها

 شدیبود که م ییو حسرت ها یحواش نیارزش تر یها ب زیکنارم بود پس قطعاً اون چ گهید دنشید یبودم برا
رو کنارشون داشتند که  یو فقط مرد خوردندیماون تجمالت حسرت عشق  مامها با وجود ت یبعض دیخورد. شا

ها رو داشتند و دارا بودند اما  نیلوکس تر دیزن و مرد، شا نیب یتیقرار بود ازدواج کنند؛ فقط ازدواج و محرم
که خط واصل شون فقط پول بود و پول  ییقلب شون ندار بود، ندار از عشق، ندار از دوست داشتن، ازدواج ها

 .حرف زد هیقض نیا تیاز مطلق و مطلق شدینمنه عشق. البته که 

 .دیارز یبرام م شتریبودم؛ ثروتمند عشق بودم و از هزارن گنج قارونم ب نیاما من دار تر و دارتر و

بود  یکه زمان هم کم یهفته ا هیاون  یصدنفره اکتفا کرده بودم. تو یبه مراسم تمندانهیبودم و رضا دلخوش
با  یبعد از مراسم، حساب شیا یشدن فور یبستر یبرا مارستانیب یو انجام کار ها ربدیه یها شیدر کنار آزما

بودند که به خاطر  هی. خوشحا تر از من هم عمه گلرخ و بقمیبدو بدو کرده بود یکم کل یوجود همون مهمون ها
 یهم برا یاستقبال کرده بودند و کل شنهادمیاز اون پ یحساب یجشن عروس یو برگزار یناگهان میاون تصم

پر حسرتش  یچشم ها یتو یجون گرفته بود و شاد کبارهیکه انگار  یبه تقال افتاده بودند. عمه گلرخ شیبرگزار
به حال خوب و آروم شدنش کمک کنه و  یلیخ تونهیاتفاق م نیبود که ا تقددکترش هم مع ی. حتزدیدو دو م

 .میو محکم تر شروع کن یقو هیروح هیبا  میتون یم

باهم  یا گهیخسته اش نکنم و برخالف هر عروس و داما د یلیکرده بودم خ یبود و اما سع ادیو بدو بدو ز کار
و ساناز همراه با رخساره به  دهیو با رفتن سپ میانتخاب لباس هم نرفته بود یبرا یحت ای یعروس دیخر یبرا

 لمیتوسط ساناز و ف ریتصو یشدن تماس لکه لباس عقدم رو گرفته بودم، و وص یمزون بهاره خانم، همون مزون
هردوتا  ی قهیاز لباس هارو با سل یکی مارستانیتخت ب یرو ربدیعروس، کنار ه یگرفتن و نشون دادن لباس ها

 ییها یو مسخره باز یلودگ م؛یبود دهیکرده بود و خند ی. چه قدر هم که ساناز شوخمیمون انتخاب کرده بود
ساناز و دخترا، لبخند به لب داشت و  یها ییانتخاب لباس و بذله گو نی. حبود هبه ارث برد نیکه انگار از حس

بخش به  یقشنگ و زندگ یباالتر از برگشت اون لبخند ها یایشده بود چه خوش زیلبر یقلبم ماالمال از خوش
 .لب ها و چهره اش

شده و خمار شدن پلک هاش از شروع درد معداه  قیتزر یبه خاطر داروها شیو خواب آلودگ یتمام خستگ با
پنجه هاش، بعد از رد  یدست هام تو یکرده بود ازم پنهانش کنه، با حوصله و محکم شدن گره  یاش که سع

 یانتخاب یاز لباس ها یکیکه اون روز ها داشت،  یبیسرارسر عاشقانه و آرامش عج ییو بدل شدن نگاه ها
تور  یکه سر شونه ها یدیمزون، برام پسند کرده بود؛ لباس سف یتو دنشونیچرخ یساناز و دخترا رو بعد از کل

کمر و نشون دادن  یتو ییبعد از انحنا ** یشمیابر ییبرجسته پر شده بود و ها رشته ها یمانندش از گل ها
ده اون انتخاب کر  شد؛یم دهیکش نیزم یو دامن بلندش رو شد یباز و گشاد م یکمر و شکم صافم کم یکیبار

که لباسم تا چه  کردیهم برام نم یآنچنان فرق دیاندازه عاشقش شده بودم البته که شا یبود و من هم که ب
 یرنگ و ساده راض دیسف یکت و شلوار ایو  دیسف یمانتو هیاندازه مجلل و فاخر باشه و اگر به خودم بود که به 

اون ماجرا هارو  یهمه  دی. شامیبه اصرار دخترها و اون راه حل شون لباسم روهم انتخاب کرده بود اما شدمیم
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وصال بود که  یکه برام مهم بود جمع کردن کالف باز شده  یزیها حساب کرده بودم و تنها چ نیتر یجز حواش
بدم به اون همه  انیو پا مشسرنو تاب هاش باالخره تونسته بودم به اخر بر  چیبعد از بازکردن گره ها و پ

 یبه جا نباریکه ا میبچه ها انتخاب کرده بود ی وهیو غم. کت و شلوارش رو هم به همون ش یحسرت،دل مردگ
که فقط  نیحس یدست به کار شده بودند. چه قدر که باز به ادها نیطور حس نیو هم یدخترا سامان و مرتض

اما هنوز هم به طور کامل  کردیم یو شوخ دیخند یم م؛یبودده یبود خند نیاز پشت دورب ربدیهدفش خندون ه
 یم ینبود. البته که حال همه همون بود و سع یشگیسرحال و با نشاط هم نیسابق، همون حس نیاو حس

و  میبه تن نکن یلباس یقرار بود جز لباس شاد م،یکه گذاشته بود یاون هم طبق قرار م؛یخوشحال باش میکرد
 .میریلب هامون وام بگ یرو ریاون مس کردن یط یخنده رو برا

بزرگ و نردونه،  یکیکنار رگال ها بوت ستانیبا ا نیکه حس ییلباس ها نیاز ب ییو شلوارش رو اما من به تنها کت
همراه با دستمال  کیاندازه ش یرنگ و ب یطوس یا قهیبهمون نشون داده بود انتخاب کرده بودم؛ کت و جل

فوق  بیترک یهمرنگش حساب اتِ م یکه با کالج ها یو اسپرت یتک رنگ مشک یرنگش و شلوار یخاک یبیج
هم  یرو دوست داشتم و حساب حمیاندازه مل یب شیشده بودند. هم لباس هم مدل مو و اون آرا یالعاده ا

که  فیکث یو صورت یاز رنگ نسکافه ا یبیرنگ کرده بودم؛ ترک ربدیکه باالخره و با اصرار خوده ه یی. موهاتیرضا
کوتاهشون روهم  یصورت کج کرده و دنباله  یصاف شده ام رو رو یوهااز م یفوق العاده هم شده بود. دسته ا

و محکم  زیر یبافت یدرشت کرده بودند، در اگآخر هم با جمع کردنشون باال و پشت سرم به واسطه  یبرام فر ها
 یبود، رو زونیشکل ازش آو یانگور یها دیرو که هودم گرفته بودم و مروار یسر، تل یها رهیکردنشون با گ

 .قرار گذاشته بودند وهامم

پر رنگ  یدیکدر شده بود اما قلبم آروم بود؛ آروم و ام یاز غم کم دیخودم بودم؛ نگاهم شا ریتصو رهیخ همچنان
سالن و دست  یتو کیموز یشدن صدا ادیکرد برام. با ز یو سرد رو با غلظ خودش محو تر م رهیکه اون رنگ ت
گرفتم؛  نهیتمام، نگاه از آ گهیهم د رشسالن آماده شده بود و کا نییقسمت پا یکه تو یعروس یزدن همرا ها

از  یکم یرو به طرفم گرفت و بعد از لبخند یخنک یشربت البالو وانیاز کارکنان اونجا با اومدن به سمتم ل یکی
 وانیکرد. قلپ قلپ و آروم از شربت خوش رنگ ل فیتعرصورتم  یرو شیاون آرا یاندازه  یمدل مو و نشسن ب

با  شیوسط سالن شده بودم. چند تا دخترجوون و پر آ ا کیمجلس شاد و کوچ رهیخ یو با لبخند خوردمیم
که اون وسط  ییو عکس ها زدندیدور عروس و احاطه کردنش دست م یپر زرق و برق با زدن حلقه ا یلباس ها

 .شدیبامزه شون گرفته م یبا ژست ها

 یکیتمیر یتکون ها کیموز تمیباال تر رفت و آروم با ر یموز کم یعروس صدا یاز همراه ها یکیدرخواست  به
 .خورند یم

 یکدلیتموم  با

 من یبمون برا تو

 هامو ببخش یدودل

 من یاز خطا بگذر

 به عشق دیترد اگه
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 زد تو باورم مهیخ

 فکر رفتن تو اگه

 از سرم گذشته

 فکر رفتن تو اگه

 از سرم گذشته

گرفته  ظیغل یبرق یاون عروس خوشحال که چشم هاش از شاد ریوصف ناپذ یشاد دنید ونیم یاشک قطره
 یرو رو وانیتر کردن لبخندم ل ضیبه خودم و عر یپلکم نشست. بغضم رو نرم نرم فرو دادم و با تشر یبود رو

 یفرنچ ناخن هم که رو ی ارهخشک شدن کامل برق ناخنِ دوب یابر  اطیقرار دادم. دست باال بردم و با احت زیم
هم ازش خوشم اومده بود، بدون  یشده بود و حساب دهیچشم زخم کش کیدو انگشت وسط هر دو دستم 

من  یروز زندگ نیکردم؛چراکه اون روز بهتر یم هیگر دیچشمم، اشکم رو آروم گرفتم. اما نبا شیخراب شدن آرا
ً ها بود و قط نیتر یمعن یو غصه خوردن ب هیبود و گر  یشدنم و شاد یاون اشک هام فقط به خاطر احساسات عا

 یرو کم قشیپر رنگ که من هم اون شور حال عم ییمثل خودم بودم و تماشا کردن حس ها گهیدختر د هیدل 
پر عمق که بدون  یایتونستم بشم. طلب کردن شاد یفردا نم یخوشحال بودم اما منکر نگران خواست؛یدلم م
 میتصم هیبرم؛ اما من راسخ و محکم  میروز زندگ نیبهتر شوازیاون موقعم به پ حالو سرمست تر از  ینگران

که حاال آروم تر شده بود پرش گرفت و  یام از نفس نهیبودم. س یم شهیمحکم تر از هم دیگرفته بودم پس با
 .دادم شگاهیقشنگ وسط سالن آرا یباز نگاهم رو به خوش

 یبودن لیدل تو

 ازیاون اوج ن ییتو

 قله دلت یرو

 من خونه بساز واسه

 دنتیند لحظه

 راه منه آخر

 برگشتنمو پل

 ...شکنهیتو م هجرت

 یبه حرکت در م یبا عشوه و ناز به آروم کیموز تمیو خوش حالت عروس با ر یو دامن فنر دندیکش یم کل
بردن عروسش با  یاومدن داماد باز کردند و داماد هم برا یاومد. بعد از تموم شدن قهقهه هاشون راه رو برا

 یها بهیاون غر یدلم برا تهشناختمشون اون از  یداخل اومد. نم لمبردایف یو دست و حرف ها غیج ونیم
 .یو تمام نشدن ظیغل یا یکردم؛خوشبخت یخوشبخت یآرزو یدوست داشتن
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شون، از  یلمبرداریمانند رخساره کنار گوشم که به خاطر عروس داماد و ف غیج یآروم سحر و صدا یجمله  با
دسته گلم رو که  یا قهیسر به عقب برگردوندم؛ مثالً رفته بودند پنج دق دهیداخل اومده بودند، ترس یدر عقب

ود. اخم ب دهیساعت طول کش میاز ن شتریباما  ارندیجا گذاشته بودم برام ب ابونیسرخ یگل فروش یمغازه  یتو
 .درهم کردم و دست کنار گوشم بردم

 !دینیاز باغ گل بچ نینکنه رفته بود نیکرد رید نقدریچه خبره بابا گوشم! چرا ا-

 :دمیبا نبود ساناز پرس و

 ساناز کو؟-

 یرو که با رنگ دود اشیتونیز یموها کرد،یبلند و شونه بازش رو مرتب م یمایکه لباس ماکس یدر حال رخساره
 .حوله نگاهم کرد یبلندش عقب زد و چشمک یشده بودند با ناخن ها یو قشنگ یفانتز بیترک

 .مونهیمنتظر م نیواال گفت تو ماش-

 .کرد زیر یبا اون حرف خنده ا و

 !نباشه ریتأثینمودنش ب یتو نیماش پیخوشا یوجود راننده  دمیالبته شا-

براقش  یِ شمیلباس بلند و  ریشکم برآمده اش که ز یآروم رو یسرداد که سحر دست یبا اون حرف باز خنده ا و
از گل  ینشیرو که چ کمیدستش رو کنار زد و دسته گل کوچ یو پانچ رو دیکش داد،یبرجسته نشون م شتریب

 .بود با خنده بعد از رد کردن نگاهش از رخساره، به طرفم گرفت دیو سف یگلبه زیر یها

 .دوتا از صبح تاحاال نیکردن ا چارهیرو ب یطفل نیاز دست شما ها واال حس-

من  شیکه کار آرا یشگریبلند شدم که آرا یصندل یاز رو ،یگل رو از دستش گرفتم و بعد از نگاه پر ذوق دسته
شلوار قد  یرو مرتب کرد و دستش را رو دشیو سف یتاپ حلقه ا قهیرو انجام داده بود به سمتم مون اومد؛ 

 .دیکش شینود و مازرات

 مد نظرتون هست که بزارم براتون؟ یخاص کیموز زمیعز نمیها؟ بب گهیخانوم آقا داماد اومده د خب عروس-

 .هم فشرد یلب رو یکه کرد لبخندم محو شد و نگاهم سمت سحر رفت که در جواب با تبسم یپرسش با

 .میعجله دار انیداخل نم یعنیب... بله خب -

من سرخورده نشم اون حرف رو زده بود. البته که خودم نخواسته  نکهیا یو سحر هم برا ادیاول هم قرار نبود ب از
که  ییتنش بشه؛ اون هم تو روزها یکوفته  شتریب یو خستگ نهیرو پشت فرمون بش یطوالن ریبودم اون مس

مراسم تا شب ادامه داشت و هر  یرفحس و حالش کرده بودند از ط یرمق و ب یاندازه ب یب یقیتزر یداروها
 ای نیاون حس یاومد اما به اصرار من قرار شده بود به جا یخواست خودش دنبالم م یدلم م یلیچند که خ
 ادی یلحظات یخانم مشغول حرف زدن شده بود و برا ی. سحر با کتاندیبه خونه ب شگاهیبردنم از آرا یسامان برا

تونست اون  ینم یچیاما باز هم مهم نبود انگار ه ربدیه ریغ یام با کسیروز عقدم افتادم و باز هم همراه
باال رفته بود و  یبا طبقه  شگاهیآرا یها نهیو پرداخت هز دنیکارت کش یرو خراب کنه رخساره برا میخوش حال

 .ها رفته بود یمون به طرف صندل لیجمع و کور کردن وسا یسحر هم برا
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 جانیبه آدم رو به ه یکه وجد آور بود و حساب ییها کیدر حال آماده شدن بودند و پخش موز گهید یها عروس
لباس از کمر و سر دادنش رو دامن  یها نیو رد کردن چ دنیو با دست کش ستادمیا نهیداشت. مقابل آ یوا م

 زی. همه چدمیو سرشونه هام کش هاباز  یرو یشمیابر یهم به رشته ها یبلندم، لباسم رو مرتب کردم و و دست
در  اشیدست فی. سحر با برداشتن کشدیتر هم م یاون شب قشنگ عال یشده بود و قطعاً در انتها یعال
از من هم خواست  ششیآرا دیتجد یرفت برا یسالن م ییانتها یها نهیبه سمت آ یآروم یبا قدم ها کهیحال

 هیقض نیشده بود و ا نیهم سنگ یآخرش بود و حساب یهارو فراموش نکنم. ماه یزیرو بردارم و چ فمیگل و ک
راه رفتن کند. سحر هفت ماه بود و عمه شش ماهه، و خدا روشکر بچه سالم بود و  یتو یباعث شده بود کم

 .و نرمال بود یهم عال زشیهمه چ یچکاپ و سونوگراف نیطبق اهر

نگاه  نهیآ یبار به خودم تو نیآخر یخم شدم و برا یقرارش داده بودم ک زیم یبرداشتن دسته گلم که رو یبرا
هم  یرو یلبخند زدم و مسرور و خوش حال از اون حس و حال مطلوبم پلک آروم شهیکردم. محکم تر از هم

 .گرفتم قیعم یگذاشتم و نفس

پخش شده بود و جزء آهنگ  شیکم پ هیکه  یها باال رفته بود و باز تکرار آهنگ دنیکش غیدست و ج یصدا باز
 .اومد یلبم م یلبخند رو شدنیمحبوبم بود و هر بار با شن یها

رنگ  یینقش دار و طال یو مات از پشت کرکره ها یا شهیبردن عروسش اومده بود و در ش یبرا یباز داماد ایگو
 ی مهیدر رفت؛ ن یسر چرخوندم و نگاهم رو یعروس و داما خوشحال بعد دنید یباز شد. برا مهیوردش ن یبرا

مشخص بود و با افتادن نگاهم  یدر کم یباز شده  ی مهیکه قصد داخل اومدن کرده بود از در ن یبدن داماد
 رهیو دستپاچه ام خ رهیلبم نشست. نگاه خ یناباور و پر ذوق رو یلبخند شتریب یآشنا و بررس ییکفش ها یرو

 .داخل اومد رشیبع زگفتن پر تکرارش و نگاه سر  االلهیقامت بلندش که با  یبعد رو یدر بود و لحظه ا

رو به  شمیبشم و آرا زششونیکردم مانع از ر یم یچشم هام حلقه زد و سع یو ناخواسته تو یاراد ریغ اشک
 .گند نکشم

 دهیو قامت بلند و اندام ورز یپشت سرم چنگ شده بود و با نگاه کردن به اون همه خوش پوش زیم یلبه  دستم
بود، خانم  ریتنش نشسته بود. همچنان سر به ز یهم اون لباس تو بیعج دم؛یاش و آروم و ذوق زده لب گز

کا کنان اونجا به من و دنبال  از یکیدست  یموضوع با اشاره  نیحجاب کردند و بعد از مطمئن شدن از ا یکن
شلوارش فرو کرده بود آروم سر باال گرفت. و باال گرفتن  بیج یکه دست هاش رو تو یکردن رد انگشتش در خال

دوست  کیانداختن همون موز تمیمات و مسخ مون بهم همزمان شد با ر یهش و گره خوردن نگاه هانگا
 .یداشتن

 هاعبور صخره تو

 خودم که بگذرم از

 تورو یدستا یول

 برمیم عاشقونه

 برام یاستاره تو
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 هیکیتو شب تار یب

 سکوت چشم تو تو

 هیخوندنم چ گهید

 عاقبتم شدیم یچ

 همه راه نیتو توا یب

 دیترد یرو

 ...اهیخط بکش خط س دلم

و پر برقش کردم. چقدر که باهمون  فتهینگاه ش ینگاهم رو حواله  قیو عشق عم دمیانا خند دیام بغض لرز چونه
مون و قطع شدن اتصال  نیهم جذاب و و خوش چهره شده بود اومدن سحر و رخساره ب دهیتراش یموها

 .افتاد یم یدنیقشنگ و د ریبود که وسط اون تصو یتینگاهمون، مثل پارز

 یرفتم که حاال کم یربدیسرم سمت ه یو انداختنش رو رمیو با سر کردن شنل حر میرفتن شده بود ی آماده
و  دیچیهم پ یعطر هامون تو دمیرس کشیکه نزد نیاندازه هم مشتاق. هم یهم دستپاچه و هول بود و ب

نرم و با دست زدن  وهمه بغلم کرد  یمحابا جلو ی. بصانهیحر یدنیبه آغوش کش یدرجازدن قلب هامون برا
 رونیب ریو نفس تنگ شده ام رو بعد ار اون لحظات نفسپ دیرو با باال زدن کالهم بوس میشونیاون جمع زنونه پ

کردند و  یهم همراه هیو دست رخساره بق غیتر شده بود و با ج کیتمیبار شادتر و ر نیا کیفرستادم. موز
سرموپ داخل اومد و  یرو یبلند و زدن برف شاد یغیبا ج ربدیند. ساناز پشت بند هگفت کیهم تبر یحساب

 .هر دو شون اون وسط یشلوغ باز

 دیسف یکه با رز ها ربدیرنگ ه یبلند و مشک یشاست نیو با سوار شدن ماش میاومد رونیب شگاهیاز آرا باالخره
 رونیساناز و رخساره نشسته بود و اون دو هام با ب نی. سحر بمیشده بود حرکت کرد نیتزئ یو سرخ حساب

باز به خونه  هیکمک به بق نظوربه م ربدیبا اومدن خوده ه ایهم گو نی. حسدندیکش یبردن سرهاشون هو م
بودند و سحر هم  ریناپذ ینداشت و انگار که خستگ یادامه دار ساناز و رخساره تموم یبرگشته بود. شلوغ باز

 .دادیمش گذاشته بود و مدام بهشون تذکر مشک یدست هاش رو رو

رو  تیروشنش اون جذاب ششیبود که ته ر ربدیرخ جذاب ه میصورت و ن ی مهین یخوشحال و پر ذوقم رو نگاه
پر محبت و سوق دادن نگاه  یو با لبخند دیدو چندان کرده بود. متوجه نگاه هام شده بود و نگاهش سمتم چرخ

اما مطمئن که دلم رو  یآرومعاشقش به سمتم، دستم رو که کنارم بود با دراز کردن دستش گرفت و فشار 
 .قرص کرد یحساب

شده بودم  زاریب ایچشم هام نقش بسته بود. انگار که از خواب و رو یجلو امیرو نینبودم و قشنگ تر خواب
شده بودم؛ همون  زیو گالو بونیدست به گر تیواقع ایخواب بوده  دونستمیه نمک ییایماه تمام با رو کیچراکه 
خواب  ونیبودم و حس کرده بودم م هشد یبستر مارستانیب یکه با رفتنش و پس دادن حلقه اش، تو یروز اول

 یکه خواب نبوده و وقت دمیبود و بعد ها از رخساره شن دهیسر و صورتم رو هم بوس یحت دمشید یداریو ب
و  نتمیب یو م ادیبار با حال نگران و دلواپسش م نیآخر یشدم برا مارستانیب یبعد اون شب راه فهمهیم
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اما مصمم بعد از  رندیکرده بودند جلوش رو بگ یبود و سع شده هیمامان و بق هیکه باعث گر یا یخداخافظ
برام تلخه و ناراحت کننده است و هم  شیادآوری یرو ترک کرده بود. حت مارستانیهام پرتکرارم اتاق ب دنیبوس

 .فرستم یم رونیبلند ب یبا پس زدنشون نفس

 یساناز و شوخ یرخ مسخ کننده اش رفته بود و که باالخره در جواب کل کل ها میو ن ربدیباز سمت ه نگاهم
و  اورده بود نی. ساناز باالخره سرش رو داخل ماشذاشتیهاش زبون باز کرده بود و مثل قبل سر به سرش م

 «.واال هوس کردم هیخوب العروس شدن هم چه حس و ح نیا گمیم»گفت: کبارهی ،یتمام و خنده ا ییبا پرو

با حواله کردن نگاه پر تأسف و جمع کردن خنده اش براش سر تکون داد و بعد از اون  ربدیو ه دمیخند هرسه
 .به ماها نگاه کرد یهم با خنده ا

 !یشوهر یامان از ب-

 .پروتر بود و حاضر جواب چشم چرخوند ساناز

هم  یگند اخالق و غر غرو مثل تو کمه؟ نه واال کل یشوهرا ینکنه فکر کرد هیشوهر که فت و فراوونه چ زمیعز-
 .که محل بده هیاما ک ختهیر

 .جلو نگاهش کرد ی نهیآ یو از تو دیحرف ساناز پر تمسخر خند با

شد ها، از من گفتن بود  یقطح یدید هویها رو بردار  ختهیر نیز اا یکی! بنظرم که ستیآره معلومه دلتم ن-
 .زشتو خانم

 .خخخخ بانمک-

 :دیکرد و با لحن پر خنده اش پرس یآروم به پهلوش زد و رخساره هم خنده ا سحر

 هو؟ی یشد امیحاال چرا شکل پ یچ یعنیخخخ -

 .هم خنده اش گرفته بود و شونه باال پروند خودش

 .خخخ فرستادم خود به خود افتاده رو زبونم رکتایتلگراما و دا نیاواال از بس تو -

 فرستمیم ختهیر یهمون شوهرا یواسه »گفت: یروش ثابت شد که با حاضرجواب ربدیه زیکه زد نگاه ر یحرف با
 «.جون ربدیه

 .لب بهش گفت ریز ییفقط بچه پرو یبا اخم ربدی. اما هربدیکردن ه تیقهقهه اش از اذ و

 یکه برا میاورده بود ریگ یو اون وسط فرصت زندیو دست م خونندیدر حال پخش م کیتر باز با موز الیخ یب
پر خنده همراه  یو و زمزمه کردن دوست دارم میرو پشت چراغ قرمز نگاه و رصد کن گهیهم د ریدل س هی یلحظات

ش با ادا تکرارش کردم و درآخر هم خود مثلابروهام  ونیم یو دلبرانه اش برام که متقابالً با تاب زیبا چشمک ر
بود؛ حال و  شهیشلوغ تر از هم یداد که کم یابونیداد و باز نگاه به خ لمیتحو یتمیقشنگ و خوش ر یخنده 

چشم هاش  یاز ما خوب شدنش رو باور کرده بود حت شتریعوض شده بود و انگار که خودش ب یهواش حساب
وجودش خورونده  یکه ذره ذره تو یدیدلش قرص شده بود؛ قرص شدن به ام یحساب یعنی نیو ا دیخند یهم م
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چشم  یخودش بود که جلو دمیام نی. خودم هم باور داشتم چون بزرگ ترمیقبلش نشونده بود یکه تو یو باور
 .هام بود

و خنده،  به دستش یکرد که با فشار یبار نگاه پر حرف و خنده اش رو روم ثابت م کی قهیچند دق ریمس نیب در
و  قشیعم یو با خنده ها میدیخند یدخترا از ته دل م یها یکردم. با شوخ یم یادآوریرو بهش  شیرانندگ

که  یو قربون صدقه ا رفتیمبراش ضعف  یساناز، دلم حساب یکردن ها یرو ادهیز یاخم هاش از بعض یحت
و  دیخند یرو داشتند؛ م یو پر آرامش زندگ میمال تمی. خنده هاش عمق داشت و حکم ررفتمیدلم براش م یتو

 .کنارم نشسته بود دیرو کم کنه و انگار که خوده معجزه و ام ایدن یخواست رو یانگار م

 یکل دنیاسفند و کش ینیدورمون حلقه زدند و عمه زهرا با س اطیح یبه خونه و پا گذاشتن تو دنمونیرس با
رو دور سرمون چرخوند. خواننده همزمان با  ینیس شیآت یاسفند رو ختنیاومد و با چندبار ر کمونیبلند نزد

 یو دست م غیزده بودند با ج قهکه اون وسط دورمون حل ییرو از سر گرفته بودو کسا یشاد کیورودمون موز
 یبودند و کت و شلوار ها ربدیه یخودشون ساقدوش ها یمثالً طبق حرف ها نی. سامان و حسدندیرقص
بهم درست کرده بودند و دکمه  هیمدل موهاشون رو شب یمثل هم به تن کرده بودند حت یکیش یو مازرات یمشک

تفاوت  نیاودند و با ا یمن به حساب م یها ساقدوشدست شون هم مثل هم بود. رخساره و ساناز هم  یها
برداشتن دستش گرفته بود و با قدم  یرو تو یسبد گل دهیفرق داشت. سپ گهیکه رنگ لباس هاشون با هم د

که کنارش بودند شمرده  یدر حال ربد،یشونه به شونه من و ه نیو سامان و حس ختیر یسرمون م یبه جلو، رو
رفت و قبل از باال رفتن از پله ها  یما جلوتر م یشمرده  یها همراه با قدم ها مهمونداشتند. حلقه  یقدم بر م
 .میکرد یم کیتبر یبرا ییتوقف ها

 دیپنهون. شا دیهم از د یبه تن کرده بود که شکم برجسته اش رو کم یپوریگ ییِ سرتاپا یگلرخ لباس مشک عمه
 نییمعذب بودنش بود. با پا لیبه همون دل کشیاندازت ش یاما ب رهیانتخاب اون لباس و حالت گشاد و ت لیدل

سمتون هول پرواز تر کرده بود به  نگکه صورتش رو روشن تر و قش یلزون لبخند یاومدن از پله ها و چونه ا
. بعد از اون هم بلور دیدارش رو بوس شیبغل کردند و دو طرفه صورت ته ر گرویهم د ربدیکرد و با خم شدنِ ه

شدن  دهیبالفاصله با بوس ربدیبه سمت مون اومدند و ه ربد،یخان مادر بزرگ و پدر بزرگ ه ریخانم و اردش
آغوشش گرفته  یرو تو ربدیه یا قهیهم چند دق . مادرجوندیدستش رو بوس رخانیتوسط اردش اشیشونیپ

شده اش گرفت و  یساتن و طال کوب یروسر یبود با گوشه  دهیچشمش چک یگوشه  کبارهیرو که  یبود و اشک
 .بد یچشم زخم و دور کردن نگاه ها یپا برا ریز ییکنار گوش مون دعا خوند و شکوندن تخم مرغ ها

 ستادهیا ربدیبه طرفمون اومد. مقابل ه یخانم ها و اون همه شلوغ یبا باز شدن حلقه  یهم عمو مهد درآخر
محکم وسفت  گرویپدر و پسرانه، هم د یینگاه ها یو رد بدل شدن ها ربدیبود و بعد از قاب گرفتن صورت ه

گفت و با دست به شونه هاش  یمکه با لحن لرزون و قدرشناسانه کنار گوش باباش  ییبغل کردند و تشکر ها
 .خنده به لب داشتند تیبغل هم دگرگون شده بود اما در نها ی. حالشون تویعمو مهد یزدن ها

و کاغذ  یو فرود اومدن برف شاد میکم راه باز شد و آروم دست تو دست هم و شونه به شونه هم داخل رفت کم
کردن  تیساناز بود. همچنان از اذ یها طنتیسر و صورت مون که طبق معمول کار و ش یرنگ رو ییطال یها
که انگار واقعاً  کردندیم جلوه یعیو طب دادندیخودشون رو خوشحال نشون م یو اونقدر همگ دیخند یم ربدیه

 یکرده بودند. همه حساب قیها باز به قلبم محکم بودن رو تزر نیهم نبود و ا یایماریبود و ب فتادهین یاتفاق



 

 
1587 

نگاه  ریاندازه خوشحال بودم چون حداقل ز یو از اون رفتار و اون موضوع ب ضهیرم ربدیرفته بود که ه ادشونی
 .برخورد کرده بودند یعاد یلیاما خدا را شکر که همه خ شهیم تیاذ دونستمینبود و م یترحم بار کس

محضر بسنده کرده  یثبت عقد تو یبرا ینبود و روز قبل به مراسم کوچک یاز مراسم عقد خبر گهیبار اما د نیا
 تهیبه صورا فرمال یرنگ و با ظروف سنگ دارِ برنج ییطال یخونه و عکس گرفتن سفره ا یقشنگ یالبته برا میبود

دست  یسرم برداشت و بالخره بعد از کل یشنلم رو از رو دهیشده بود. سپ دهیاز سالن چ یگوشه ا ینیو تزئ
 .مینیشراه داده بودند که بن دنیو رقص دنیزدن و هو کش

پر حرف و عاشق مون  یهرچند که نگاه ها میحرف بزن مینتونسته بود یلیاما هنوز خ میهم نشسته بود کنار
پر خنده مون جام شراب خوش  یلب ها گهیبا هم رد و بدل کرده بودند و حاال د میبگ میخواست یرو که م یزیچ

هاش  السیو با نشاط تر که از گ زسرسب یبه باغ یدوباره ا دنیرفتند و سرک کش یطعم لب هامون رو نشانه م
 .یاون همه شلوغ ونینبود م یو براق شده بودند اما خب فرصت و مجادل دهیاز اندازه رس شیب

 ربدیرقص وسط سالن رفتم. ه یشد برا یم دهیدنبالم کش ربدینگاه ه یکه گاه یشدن دستم در حال دهیکش با
 بینبود و دست دست به ج دنشیرقص یبرا یاجبار گهیبار د نیند اما ارو هم با اصرار از جاش بلند کرده بود

خاص و دلبرانه که  یبا ژست یاون شلوغ ونیشل کردن کراواتش، م یکت اسپرت و کم یبا عقب زدن گوشه ها
و  چیو با حرکت و پ دمیرقص یکرد. آروم م یدلم آب بشه از هر نگاهش، بهم نگاه م یباعث شده بود قند تو

صدا دار و آشکار، عشق نشأت گرفته از عمق نگاهم رو حواله  یکمر و اندامم همراه با خنده ها فیظر یتاب ها
 .کردمیرنگش م یقهوه ا یچشم ها

 یخواستم؟ چه فرق یم یچ گهیواقعاً د شد؛یپر م یاز خوش شتریشدم و هر لحظه قلبم ب ینگاهاش رصد م ریز
که من  یکرد واقعاً؟! اون هم وقت ینم یخونه؟ چه فرق ایه تاالر باش ک؟یکوچ ایمجلل باشه  یکرد عروس یم
قلبم قهقهه  یِ با سر مست زومآر تیرو داشت در مقابل نها دنشیپوش یآرزو یکه هر دختر یدیلباس سف یتو
خودشون  یپر برق دست هامون افتاد که باز سرجا ی یبه حلقه ها یلحظه ا ی. چشمم برادمیرقصیو م زدمیم

زده  یکور یگره  وندیکه از قبل هم محکم و محکم تر شده بود و قلب هامون رو اون پ یوندیبرگشته بودند و پ
شد. لبخند  یباز نم مونیزندگ یهم تو یموش دوونده شده ا چیمحکم و سفت که با دندون ه یبود؛ گره ا

پشت  یاخوش حالت و مردونه اش صورتش را پر جذبه تر کرده بود و دل ضعفه ه یژکوندش و حالت ابروها
و محکم بود؛ با  یقو ربدیابروها و کنار چشم هاش. هنوز هم همون ه ونیقشنگ م نیاون چ دنیسر هم از د

 .رو به سخره گرفته بود یماریکه ب انگارو  شهیصالبت تر از هم

فرو رفتن  یقدم شدم برا شیبه سمتش، پ یدادم و با برداشتن چند قدم انیرو با تموم شدن آهنگ پا رقصم
 هیبق طنتیشد وروز عقدمون چراکه ساناز با ش یانگار گذشته تکرار م ییجورا هیآغوش گرم و مردونه اش.  یتو

آوردن روز عقد و ماجراهاش  ادی بهخواستند. با  یرو با خودش همراه کرده بود و با دست زدن ازمون بوسه م
ست. با باز شدن  جهینت یدونستم ب یکار رو بکنه و م نیا ربدیمحال بود ه دمیهم بستم و آروم خند یچشم رو

نگرانم کرده بود؛ اما حالت چشم هاش  یو حالت صورتش کم دیخند یچشم هاش رفت؛ نم یپلکم نگاهم رو
 کرده بود؟ ناراحتش یزینگاهش کردم، نکنه چ جیمرموز بود و گ

 *** عقب رفتم، آب دهنم رو فرو دادم یاش جدا کردم و کم نهیس یرو از رو سرم
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دست ها  یمن صدا یحبس اما قلبم قهقهه سر داده بود و با همراه نهیس یشده بودم و نفسم تو ریغافلگ
 .باالتر رفت

شده  شیچاشن یآرامش که بدجنس تیدر نها یبا لبخند دیق یو ب الیخ یو ب دیبعد خودش رو کنار کش یکم
نگاهم سمت سحر  یلحظه ا یهزار بود و برا یبا حالت خمار چشم هاش بهم زد، ضربان قلبم رو یبود چشمک

و آرش هم با  ودآرش گذاشته ب یهاچشم یبود رفت؛ دست هاش رو با خنده رو ستادهیکه پشت سرمون ا
 .کرد یبرداشتن شون تقال م یکوچولوش برا یدست ها

 .عاشقونه اش یبغلش بودم. نگاهش تبدار تر و خمار ترشد و زمزمه ها یفاصله گرفته بود اما هنوز هم تو ازم

 .دوست دارم یلیخ-

 .لب باز کردم هیهمهمه بق ونیخنده جمع و جور کردم آروم م ششیپ قهیو شوکه از کار چند دق دمیگز لب

 .منم-

 یدرد یکرد و به قلبم نازل؛ پشت سر هم با تأثر کالمش برا هیاون حرفش کنار گوشم عشقش رو آ یادامه  در
 .درد داده بود اما درمان هم خودش شده بود. کردیم یگذشته به قلبم داده بود عذرخواه یکه تو

زنونه اون وسط از  یها یشوخ دنیکرد با مرتب کردن کروات و لباسش و شن یکه نگاهم م یشد و در حال جدا
 .حرکت قبلش، آروم عقب عقب رفت و با حفظ کردن ژستش از سالن خارج شد

به  کباری قهیهم چند دق ربدیبودند. ه یشاد و یکوبیدر حال پا ریناپذ یشده بود و مهمون ها خستگ کیتار هوا
 یسر هیهم مختلط بود و البته  ییجورا هینبود و  یا بانهیجمع غر یلیهر چند که خ زدیم یاون جمع زنونه سر

با دختر ها با سر به سر گذاشتن  ونیم ونهم ا نیبودند و مشغول گفت و گو. سامان و حس اطیح یاز مردها تو
 یجزئ گهیگرمش حاال د یتر اومده بود و با رفتار ها رید یکردند و باران هم که کم یبگو و بخند م ربد،یمن و ه

 یازش چهره  یریبارِ سامان که س کی قهیعاشق چند دق یو نگاه ها زدیاز ما شده بود از ته دل قهقهه م
 .دخترونه و قشنگش نداشت

و  لمبرداریکردن ف یبردار لمیو من هم با اشتها بعد از ف بودند دهیپلو بود کش یجوجه و باقال کسیرو که م شام
کرده بودند و  یپرون کهیت یحساب ونیاز غذا خوردن دونفره مون که دختر ها اون م یاز قسمت یعکاس عروس

 .بود شروع به خوردن کردم ختهیمزه ر یهم کل نیحس

 .میو خنده سر داده بود میکرده بود یکل شب رو شاد ندهیاز فردا و آ ینگران یغم بدون ذره ا یو ب الیخیب

 ربدیاز نظر ه یها کیرفته بودند و جز درجه  کیمهمون ها بعد از گفتن تبر شتریبود و ب دهیرس انیبه پا جشن
رو برامون  یساختمون یعمو مهد یعنی میکردن آماده نکرده بود یزندگ یبرا یاندازه مزاحم. هنوز خونه ا یب

و البته که جهاز هم هنوز کامل  مینیکامل بچ وخونه ر میاون زمان کم نتونسته بود یوو سند زده بود اما ت دهیخر
 یعمه گلرخ و عمو مهد شیو تا اون زمان هم پ مینیشده بود سر حوصله و کم کم خونه رو بچ نینبود و قرار بر ا

 .ما آماده شده بود یطبقه باال هم برا یاز اتاق ها یکیو  میبمون
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به  نیخالص شدن از دست مهمون ها با ماش یرخساره برا ی دهیرفتن نداشتند که با ا الیمهمون ها خ یباق
هم کل کل  یکردند و گاه یکنارمون حرکت م غیها با بوق و ج نی. ماشمیتهران زد یها ابونیدل شب و خ

رت و پرت و و مدام چ آوردیمآوردن سرش ادا و اطوار در  رونیآورد و با ب یما م کیرو نزد نشیکه ماش نیحس
شدند و با باز  ادهی. پشت سرمون پمیشد ادهیو پ میخلوت توقف کرد یابونیپارک و خ کیگفت. نزد یخزعبل م

. با نگاه خندونم دندیدراوردند و رقص یهاشون باز مسخره باز کیموز یو باال بردن صدا نیماش یکردن درها
 یهمون موقع بود که با اشاره  م،یکرد یو نگاهشون م بودمسفت کرده  ربدیدست ه یحلقه  نیدستم رو ب

و باز سر سمت سحر  میبهم کرد ینگاه م،یبزن میتا سرشون گرمه و شلوغه ج خواستیسحر که از مون م
داده بود و برامون سر تکون  هیکه پانچش رو محکم دور خودش جمع کرده بود و به فرزادِ خنده رو تک میچرخوند

 .داد

. با روشن کردن میداخلش نشست عیو سر میرفت نیون براشون به طرف ماشو با تکون دادن دستم میدیخند
بعد از  ربدیو ه میزد یقهقهه ا شهیوا رفته شون از پشت ش یها افهیق دنیمتوجه مون شدند و با د نیماش

 .میپدال گاز گذاشت و پر سرعت حرکت کرد یدنده، پا رو یبهم با گرفتن دستم و گذاشتنش رو یزدن لبخند

که باعث شده بود نفس هام متالطم از  یاندازه ا یب جانیدر حال پخش بود و ه نیماش یتو میمال کیموز
پرسشگرانه نگاهش کردم که  ستاد؛یبود ا یکه باز و چراغون یکنار دکه ا میرفت شیپ یام خارج بشند. کم نهیس
شد  ادهیپ نیاز ماش شدینملب هاش پاک  یاز رو یبود و لحظه ا یاز زندگ یکه طرح یحرف با همون لبخند یب

رو ازش گرفتم و باز  وانیهر دو ل یبرگشت. با ذوق و تشکر یو بستن جیآب هو وانیبعد هم با دوتا ل یو کم
 یاون هوا یهامون تو یبستن جیخوردن آب هو یبرا ،ییهوا ضِ یپل عر یرو دنیحرکت کرد و با دور زدن و رس

هرچند که رفت  دمیموهام جلو کش یرو ربدیه دیشنلم رو با تأکم. یشد ادهیپ نیاندازه دلنش یب فیخنک و لط
 .شدم ادهیپ نیبه دست از ماش وانیل اطیخلوت بود. با احت یها اون ساعت شب حساب ابونینبود خ یو آمد

آغوشش دعوت کردم و سرخوشانه دعوت  ونیرفتن م یزد و با باز کردن دستش برا هیتک یفلز ینرده ها به
مشغول  گهیرو از دستم گرفت و با همد یبستن وانیچونه اش بودم و بازوش حصار تنم شده بود. ل ری. زرفتمیبپذ

. آسمون صاف بود رهیبود بگ هخنک هم نتونست یو هوا خی یاون بستن ی. تب و تاب داغم رو حتمیخوردن شد
 .شده بودند دهیفرش پهناورش چ یسوسوزنون تو ییو ستاره ها

 یرو ربدیه یانداخته  هیسا یهالحظه متوجه نگاه یبلندش، برا یاز ن یبستن دنیخم کردم و با هورت کش سر
 .بچگانه سرباال کردم و لب هام رو جمع یو با حالت دمیخودم شدم. دست از خوردن کش

 ؟یخور یچرا خودت نم ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ-

زد. فکرش رو خونده بودم و با  یلبخند مرموز نیکاپوت ماش یدستش نگاه کرد و با گذاشتنش رو یتو وانیل به
دلربا،  یجاخورده گفتم که آروم با پررنگ شدن خطوط کنار چشمش و چشمک یتکون دادم و نه ا یخنده سر

 .شد دهیلبش برچ یتا

خوشمزه  یخوریکه تو م یایبستن شهیهم هیچ یدونیکنم مال تو خوشمزه تره! اصالً م یدونم چرا حس م ینم-
 .تره
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به سمتش  یرو با حالت به ستوه اومده ا وانمیل یقیعم دنیکردم و با نگاه پر خنده و نفس کش نییاال و پاب سر
 .گرفتم

 .شما میخوشمزه تقد یبستن نیبفرما جناب، ا-

 دیکش یبازوم رفت و آروم من رو به خودش فشرد و نفس پرآه یدستش رو یا قهیرو گرفت و بعد از دق یبست
 .از غمِ اون آه. دلواپس نگاهش کردم دیکه دلم باز لرز

 ؟یدیشد؟ چرا آه کش یچ-

از  یبستن وانیشده بود و ل نیکمرم نشست. لحنش غمگ یمماس نگاهم قرار گرفت و دستش رو نگاهش
 .شدیدستش کم کم جمع م یاورد تو یکه ناخواسته بهش م یفشار

معرفت و نامرد  یرم، کنارم داشته باشمت، رفتم بها بگذ یاهیس نیروزا بگذرم سوگند، از ا نیخوام با تو از ا یم-
 .ارمیاشتباه کردم... اما تو نرو، منم خواستم برم تو نذار، باش تا کم ن یشدم ول

 .زد یرو تر کرد و آشفته پلک محکم لبش

من و تو رو  نیمنو، بلدتم، ا یسکوت شب رو، حالم باهات خوبه چون بلد نیحالو با تو دوست دارم، ا نیا-
که  یکوه نیو درد اونم با حضور تو، ا یسخت نیقلبم، بزار تموم شه ا یدوست دارم... سوگند باشه واسه 

 .فقط تو باش کنارش. سر پام کنم شهیکرده بازم سر پا م زشیر

از لبه هاش راه  یدستش مچاله تر شده بود و بستن یاز سخت حرف زدنش و اون حال منقلبش، تو وانیل
کنترل دسِت پرفشارش دور  یدستم رو برا دنش،یو با فرو چک دیچشم هام لرز یبود. حلقه اشک تو گرفته

 .قلب ثابت قدمم بود یدستش گذاشتم و لحن قاطع و کوبنده ام که گوشزد کردن حرف ها یرو وان،یل

 کنمیم دیارت، سفاز کن یلحظه ا خورمیقسم که جُم نم خیروز و تار نیشب قسم، به ا نیبه ا ستم،یآدم رفتن ن-
دردامون  شیو به ر میمونم که غمو فرار بد یکشم... اون قدر م یموهام رو کنارت و پا پس نم یدونه دونه 

 نیاولشم آدم رفتن نبودم تا هم منمن...  ربدیو صاحب خونه شن، ه ننیجونمون بش یتو زارمینم م،یبخند
مونو...  یکن و بجنگ و حفظ کن زندگ یمونم فقط مردونگ یو احساس پاکم بهت موندم و م یدختروگ یاالن پا

تو قسمت  ربدیه م،یا گهیمنو تو قسمت همد نیآسمون به زم اد،یبه آسمون ب نیزم گهیمادرجون م هیچ یدونیم
 .دمتیبه خ... به خدا... نم ی... حتیکس حت چیبه ه یبه کس دمتیمن نم یبرا ییقسمت ها نِ یتر

 .بغلش جاگرفتم یو محکم تر تو شتریلبش فشرد و ب یخنده و بغض دندون رو با

 نیقشنگ تر از ا یقسمت قلبم حت نیو پر تپش تر نیقشنگ تر یمن هیقسمت زندگ نیقطعاً تو هم قشنگتر-
 .کامل تر یآسمونه، حت یکه تو یماه

 گهید وانیخوش فرمش رو باز کرد با گذاشتن ل یلب ها ینگاهش گره خورد؛ لبخند یباال کردم و نگاهم تو سر
انداخت  هیپل، روم سا یهانرده یدو دستش رو هیو با تک دیآروم کامل سمتم چرخ یبا حرکت ن،یکاپوت ماش یرو

 .محابا تپش گرفته بود یدور تنم شد. قلبم ب یو حصار

 !بودمت دهیپل نبوس یتا حاال رو-
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 .خنده ام لبم رو شکار کرد ونیم صانهیبا گفتن اون حرف حر و

 یترش کرده بود ب ریعشق دلپذ یکه هوا یریدلپذ یاون هوا یتو دنیحال ممکن رو داشتم نفس کش نیبهتر
 .بودم ربدیسردم شده بود و نگران ه یاندازه سرمستم کرده بود. هوا کم

بهتره  یها رو هم بندازسطل آشغال، نخور یهوا سرد شده برات هم بده، اون بستن گهیخونه د میبر گمیم-
 .بد باشه دیشا معده ات ی،برا

 .نگاه سراسر عشق و لحن پر غُلوش نگاهم کرد با

 .و بدتر نه شهیبهتر م زیچون با تو همه چ شهیمن بد نم یبرا یکه تو ازش خورده باش یا یبستن-

که ده تا جمله دوست دارم توش  ییگفتن ها وونهیگفتم؛ از اون د یا وونهینگاهش کردم و با خنده د فتهیش
 .شدیم فیرد

 کجا رفتن؟ هیو بق یعمو مهد گمیم-

 .باز گردنیمادر جون رو بردن باغ فردا برم ایگو یول دونمینم-

 .میخب پس زودتر بر-

 .دیخند طنتیو پر ش معنادار

 .خونه میبر خوادیدلم م یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتریب یلیخ-

 .قدم تند کردم نیشبا خنده جمع شده ام و چنگ زدن دامنم سمت ما ارمیبه رو ب نکهیا بدون

سالن رو با بردن دستش کنار  ی. چراغ هامیداخل رفت اطیح یتو نیخونه و بعد از پارک کردن ماش میبود دهیرس
سالن هم جمع و جور شده بود و  یخونه نبود. حت یکس تو چیروشن کرد. همه جا ساکت بود و انگار ه وارید

بود و معلوم بود که کار مامان و  رتر و جمع شده ت زیبود، تم فیشلوغ و کث ینسبت به قبل که همه جا حساب
هل داد. نگاهم  یجاکفش زیچفت کرد و سمت م نیزم یکفش هاش رو با حرکت پا آروم رو ربدیدختراست. ه

دستش رو پشت سر برد و باز چراغ  یو حواله کردن لبخند یرفت که با نگاه ربدیه یو باز رو دیخونه چرخ یتو
 .شد کیوش کرد و همه جا باز تارسالن رو خام

. تپش صدا میباال رفت یانگشت هام سمت پله ها و طبقه  یبه طرفم اومد و با فرو کردن انگشت هاش تو آروم
لحظه به لحظه ام شده بود.  یشدن ها دیکه باعث سرخ و سف یجانیو تند تر شده بود و ه شتریدار قلبم ب

اون  یاسم هر دومون تو لشکل رفت که او یروشن و قلب یشمع ها ینگاهم رو میدیآخر که رس یپله  یرو
 .شده بود خشک شد دهیدر اتاقمون چ کیقلب بزرگ نزد

 .نایچه قدر قشنگه ا یوا-

 .کار دختراست نمیفکر کنم ا ،یلیخ-

 و صدا دار قی. عممیستادیشده، مقابل اتاق ا دهیروشن و چ یبه شمع ها یو بعد از نگاه میجلو برداشت قدم
 یجانیرفتارم مشهود بود و ه یگر گرفته بود. استرس کامالً تو جانینفس فوت کردم و دست هام از حرارت و ه
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رنگ گرفته بود و  یاز خوش ودمانداخت. خوشحال بودم و وج ینفس هام ر به شمارش م شتریکه هر لحظه ب
. میآروم باز کرد و داخل رفت یهنوز هم باور اون لحظه ها برام سخت بود. در اتاق رو بعد از نگاه کردن پر آرامش

که اول اسم  یرز و سرخ رنگ یکرده بودند و گل ها نیتزئ یو دونفره مون رو هم حساب دیتخت خواب جد یحت
بود و لباس  دهیبه سقف چسب یدیسرخ و سف یادکنک هاتخت هم ب رفمون باهاش نوشته شده بود و دو ط

 .تخت گذاشته شده بود یکه رو یرنگ یازیو پ ریحر یخواب ها

 نهیدور تند بود و دستپاچه و عجول از س ینور کم چراغ خواب مقابلم استاد؛ نفس هام رو ونیتخت و م نییپا
 یلمس تن عشق، برا یبرا دیکش یو قلبم پر ممسخ کننده کل بدنم رو گرفته بود  ی. حرم و حرارتدندیدو رونیب

طاقت مون کرده بود. تبدار و  یساباندازه هردومون دارم که ح یب یکه حسرتش رو داشتم و تشنگ یلمس تن
 یدستش رو یقرارم شده بود و همون لحظه با بردن دستش به طرف کراواتش، کت رو ینگاه ب رهیمسخ خ

شدن صورتش که  دیهم ازش نگاه برنداشتم. با سرخ و سف نیزم یافتادن کتش رو یبا صدا یافتاد. حت نیزم
دست هام  ونیتخت انداخت. لباسم م یخارج کرد و رو شبه اون هم غالب شده، از گردن جانیمعلوم بود ه

 یرو باز کرد و رو نشیسر آست یخمار شده اش دکمه ها یچنگ شد و آروم آروم با پلک ها شتریو ب شتریب
که  یبعد پشت هم باز شد. جسورانه و با لبخند یلحظه ا رهنشیپ یتخت انداخت و دکمه ها کیور نزددرا

دکمه اش دستش رو باال اورد و شنلم رو از سر کنار  نیکردم و قبل باز شدن آخر پرفاصله  رسوندیرو م اقمیاشت
قلبش قرار گرفت؛ صدا  یو رو ** طاقت یمحابا و ب یو ب دییپا ینگاهم حرکتش رو م سرخورد. نیزم یزد که رو

و دستش سمت  دیلعکرده بود. باز آب دهن ب شتریو تب و تابم رو ب زدیدار آب دهنش رو فرو فرستاد. تند تند م
 ی، نگاه دستپاچه ام رو **اش دور کمرم حلقه شد  گهیدست د ***و پر استرس.  یخواستن***موهام رفت 

 :عاشقانه هاش زمزمه کردم***نگاهش نشست و آهسته 

 ...از همه درد و غصه ها میگذری... ممیگذریم شهیهم یا... امشب، برا-

 .رفته بود و با نفس تندش عاشقانه تر نجوا کرد لیتحل صداش

 ...باش فقط باش***

 .دوست دارم پر کرد یگوشم رو از ترانه  باز

 ...انوممدوست دارم خ یلیدوست دارم... خ-

*** 

زانو بود و  یدستش رو هیکه  یتمام کنارم نشسته بود در حال یهم با کالفگ ربدیتخت نشسته بودم و ه نییپا
 ریکمر و ز یاندازه  یرد کردن درد ب یبرا ی. نفس بلندزدیضربه م نیزم یسرش، با پا رو یاش رو گهیدست د
کردم  یم یدست فشردم. سع یتو مزمانرو ه امییفرستادم و لباس سبز رنگ و پولک دار سر تا پا رونیشکمم ب

اندازه از  یگرفتم چراکه ب واریصورتم از درد، رو به د یخود دار باشم و با فشرده شدن اجزا یکم ربدیه یجلو
دادم که هل  نییسمت پا پا به یپام رو دستپاچه از رو یرو یاون حالم آشفته شده بود. لباس جمع شده 

 :دیصداش گوشم را پر کرد. سمت صورتم سر کج کرده بود و کنار گوشم با لحن نگرانش پرس

معذب شدنم آهسته باال گرفتم  یصورت مچاله از درد و ُسرخم رو از کم ؟یدرد دار یلی... خنمیبب ؟یبهتر نشد-
 .لب ها نشوندم یرنگ رو راحت کنم زودتر بره، لبخند کم یرو قدر الشیخ نکهیا یو برا
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 ؟یکه چ نجایا یهمه نشست نیدنبالت، خوبم ا انیبچه ها االن م یبر گهیبهترم، توهم بهتره د-

 دنید یصورتم رو برا یرنگ شده و افتاده تو یشد و موها لیتر نشست و صورتش سمت صورتم حا کینزد
 .چهره ام کنار زد

 .یشیوصل کنن برات، بهتر م یزیُسرم چ هی میبر یخوایم گمی! میدرد ندار نمیب یدارم م-

 .شهیم رید انینه بابا االن مهمونا م-

 .و دلواپس نگاهم کرد دیسرش کش یرو یدست

 .زمیر یبه هم م نمیب یحالتو م نیبه خدا ا ،یعنیتو حالم  یگند زد-

که  یهم با سبد گل دهیدست داخل اومدند و سپ یتو یاینیلپ باد کردم که سحر و عمه با س یگفتن حرف یبرا
 .گذاشت زیم یرفت و گل رو رو شیآرا زیدستش بود پشت سرش. سمت م یتو

داشتند. با اومدنشون  یقدم بر م گهیبرجسته کنار هم د یبامزه بود و هر دو با شکم ها یلیعمه و سحر خ ریتصو
مقابل  نیزم یآروم روگفت و عمه  ریصبح بخ یبا لبخند دهیبالفاصله از جاش بلند شد. سپ ربدیاتاق ه یتو

 .گرفت متمهم داشت، به س گهید بیکه چند تا ترک یآب داغ نبات وانینشستم و ل

برشتوک  یبرات حلوا ادیز ی. مامان بلور هم با رازونه یشیکم آروم تر م هی یبخور نویسوگند جان ا ریبگ ایب-
 دهیسپ یسحر و عمه و نگاه ها یزنونه  یپرسش ها ؟یهنوز هم درد دار نمیدرد، بب یدرست کرده خوبه برا

شلوارش  یفرو رفته تو رهنیو پ دیکمربندش کش یرو یرفتارش دست یرو معذب تر کرده بود و با دستپاچگ ربدیه
 .رو هم مرتب کرد و به در اشاره داد

 .شدم امروز زیکم گرمه عرق ر هیبه صورتم بزنم هوا  یآب هیمن برم تا قبل اومدن پسرا  زهیچ-

 .و دستپاچه شدنش زد یاون شرم زدگ یبه رو یلبخند سحر

 .شهیبخور خوب م نویبرو فدات شم نگران سوگند هم نباش ا-

 دهیهم فشرد و باز نگاه نگرانش سمت من کش یاز هول بودنش لب رو دهیسپ زیر یتر از قبل با خنده  دستپاچه
 .دادم که بره نانیطمبهش ا یعمه، با بستن پلک آروم وانیل بیاز ترک یشد که بعد از خوردن کم

 «.بگردم چه نگرانت بود یآخ»گفت: یکنارم نشست و با خنده ا دهیسپ ربدیرفتن ه رونیب با

 .زدم کیکوچ یفقط تبسم دهیبودم و با حرف سپ دهیخجالت کش یعمه کم یجلو

که مامان بلور درست کرده بود  یهم از بشقاب یچند قاشق وان،یل بیاصرار عمه و سحر بعد از تمام کردن ترک با
 .کوتا حالم رو بهتر کرده بود یخوردم و واقعاً هم با گذشت زمان

که با شدت گرفتن درد کمرم نصفه رهاش کرده بودم، از  شمیتمام کردن آرا یرفتن شون از اتاق، برا رونیب با
در  یتخت که رو به رو نییپا یایتاجدار و سلطنت شِ یآرا زیآروم سمت م ییتخت بلند شدم و با قدم ها یرو

 یم یاطیاحت یب یپام رفته بود و اگر کم ریز یدست جمع کردم که دنباله اش کم یبود، رفتم. دامن لباسم رو تو
شل بود و  نییباز شده اش رو به پا مهین پی. لباس دکلته ام به خاطر زکردمیسقوط م نیزم یکردم حتماً رو
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لباسم  پینتونسته بودم ز یبود که حت یادیو ز یافتاده بود. اونقدر درد ناگهان نییدارش رو به پا قهی یشونه ها
 .رو تا آخر باال بکشم

 گهید یمتریلیباال بکشمش اما جز م ییکردم به تنها یم یزدم و سع نهیآ یتو یچرخ مین دنشیباال کش یبرا
هم  یدر رو رو دم؛یمل به سمتش چرخاتاق اومد. کا یتو ربدیرفتم که ه یلباسم کلنجار م پیتکون نخورد. با ز

مهرم رو سمت نگاهش سوق دادم.  رگذاشت و با ژست خاص راه رفتنش سالنه سالنه به طرفم اومد و لبخند پ
 :دیتر اومد و بالفاصله پرس کینزد

 االن؟ یایچه طوره هان اوک تتیاالن؟ وضع یشدخوبیچ-

 که هنوز؟ یکه عمه اورد بود رو خوردم و االن بهترم ببخش نگرانت کردم نرفت یزیآره چ-

 .زد یچشمک طنتیپر ش دیخندیکه مطمئن از حالم م یگفت و با صورت یخداروشکر

 .واقعاً هم دسته به گل به آب دادم، بدم البته-

 .بارش رفتم طنتیش یبه چشم ها میمال یام رو جمع کردم و اخم خنده

 ؟یچرا نرفت نمیگو ببخب حاال ب-

 ببر منو؟ یخوایکجا م ستیواال، معلوم ن دونمیبزنه، نم نیگفت رفته بنز نیحس گهید یچیه-

نصفه باال رفته لباسم،  پیز یباال بردن دوباره  یگوشواره ام برا یکردم و با محکم کردن قفل شل شده  یا خنده
 .دمیچرخ نهیسمت آ

 مجلس خانوما بودن؟ یو تو یهمه شلوغ باز نیاز ا ،یبده مگه؟ خسته نشد-

 .گهید شهیعوض م حالت

شکمم چفت کرد. سرش رو  یپشت سرم قرار گرفت و دست هاش رو رو کردینگاهم م نهیآ یکه از تو یحال در
 .از صورتم نگاهم کرد یطرف دنیگوشم اورد و با بوس کینزد

 ادیم شیپ یدونم از فردا چ ینم یعنیفردا... تو باشم، حداقل امروز رو خب... خب  شیپ خوادیآخه دلم م-
تو  یچشما یتونم مثل امروز صبح چشمامو تو ینه م ایسفت و محکم بغلت کنم  ینجوریا تونمیبازم م دونمینم

 زیکه قرار بود همه چ یاز زمان میخورد ترو دس ادیما ز یدونیم کنه،یرو معلوم نم یچیه ندهینه... آ ایباز کنم 
 .رو درست کنه

بغلش بودم ب سمتش  یکه تو یدر حال ظیغل یشده بود و پر تشر و با اخم میریباعث دلگ یهاش بدجور حرف
 دمیچرخ

اون تخت با هم چشم  یو باز هم رو شهیباور کن م ؟یزنیکه م هیحرفا چ نی، اکه یبسه باز شروع کرد ربدیه-
 یکه فقط برا ییخودمون جا یخونه  یتو گهیاتاقه اما از اون به بعد د نیا یبغل ما تو نیآخر نیا م،یکن یباز م

که قرار فقط من و تو  یخونه ا م،یکن یصبح و شب رو فقط باهم سر م میکن یبغل م گرویمن و تو باشه هم د
 .میحرفا. ما بهم قول داد نینگو از ا گهیلطفاً، لطفاً د ربدی... همیمن و تو توش راه بر م،یتوش نفس بکش
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*** 

 .کردم یکرد که با باال بردن ابرو خنده آروم ینگاهم م شهیتر از هم فتهیش

از  یکیجز  نمیبگم که ا د،یسمج و سرتق لباس مارو باال بکش پیز نیازتون بخوام که ا شهیخوب جناب م-
 ....مرد هست در کنار بافتن موها ی یکارها نیمردونه تر

 :زمزمه کرد **جذاب کنار چشم هاش سر تکون داد و  نیخنده و چ با

 ...سخت یکارا نیتا باشه از ا-

سرش  نهیآ یقشنگ تو ی. بعد از نگاه**پوستم  یحرکت نوازشگرش رو قهیانگشت هاش رو بعد از چند دق و
 .دیکش یا صانهیو حر قیموج دار و تافت زدم برد و نفس عم یموها یرو تو

موهارو  نیدوباره ا تونمیم یک دونمیموهاتو، تن تو، نفس بکشم ... چون هنوز هم نم و فقط نمیبش خوادیدلم م-
 یتو میخالص شم و باهم برگرد مارستانیاتاق ب یواریقراره از چهارد یدونم ک یکنم و نفس بکشم، نم یزندگ

 یتو میگردیبرم م،یگردیکه باالخره برم دونمیمو  زنمینم یکننده ا دی... اما حرف ناامیگیکه تو م یهمون خونه ا
 .نشو از حرف هام یما دوتا باشه... پس شاک یکه قراره فقط و فقط برا یاون خونه ا

 :دستش قرار گرفته بود زمزمه کردم یدستم رو کهیدرحال **بستم و چشم

قصه رو همون  نیخوب مون، ته ا یشاهد برگشت او روزا شمیخودم م شه،یدرست م زیکه همه چ ینیب یم-
 .. مطمئن باشسمینویگفتم من مطور که 

 دیخند یم هیبا عقب تر بردن سرش در حالک یقیبغلش جا گرفتم و بعد از گذشت دقا یاون حرف محکم تو با
 «ه؟یاش چ هیقض یتو پاتخت دیکن یم کاری چ ًاز کجا در اومد؟ اصال یپاتخت نیا گمایم یول»گفت:

 .زدم یبامزه اش چشمک یخنده به اون کنجکاو با

نداشته باشه، که اگه داشته  یرادیو ا بیعروس رو برانداز کنن که ع انیم یجنابعال یالیفک و فام گهید یچیه-
 یمفصل یصفحه  یو دورهم ننیش یو پنجاه تا اتو م یواریساعت د ستاینفره و ب هی یپتو یباشه بعد از دادن کل

 .ربدخانیه هیخاله زنک باز ییجورا هیبرامون،  زارنیم

 .کنار گوشم زد و جاخورده نگاهم کرد یا قهقه

کرده اصالً  خودیداره؟ ب یجرأت نیهمچ یمگه کس رهیبگ رادیاز تو ا خوادیم یک نمی! بب؟یگیم ینه تو روخدا جد-
 .رهیبگ رادیبخواد از تو ا یکس

هم  مامان بلور درخواست دادن و دخترا گهیزنونه ست د یمهمون هیدونم خب  یکنم، چه م یم ینه بابا شوخ-
... خب مهال زهیاستقبال کردند، چ یحساب کردندیم دایاز خدا خواسته چون بساط عشق و حال و رقصِ دوباره پ

 .بود نییاومده و پا یهم حت

 .دیهم تن یرو با اون حرفم تو ابروهاش

 .گهیبود د یکاف یاصالً عروس ایبهش گفته ب یگفته؟ ک یزیباز چ-
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گفت  یهم برخوردش بد نبود سحر م ینگفته اتفاقاً نسبت به قبل مؤدب تر شده تازه تو عروس یزینه نه چ-
گذشته رو فراموش کنه،  کنهیم ینداره و داره سع یطرفه براش سود هیکه دوست داشتن  دهیخودشم فهم

 .کم براش ناراحت شدم هیخب  یول ادیخوشم نم یلیهرچند که هنوز هم ازش خ

 .نرفته ادمیرو که اشکت رو دراورد  یرزش فکر کردن نداره هنوز اون شباز نظرم ا الیخیب-

 :دمیگذشتت پرس یتلخ یادآوریو  دیفکر فرو رفتم و بعد از اون با ترد یتو یچند لحظه ا یاون حرفش برا با

 سؤال ازت بپرسم؟ هی-

 .کرد زیر چشم

 ؟یزدیحرف م یبا ک میکه قرار بود حرف بزن یواون روز میبود نیماش یکه تو یکه... اون موقع یپس اون موقع-
 .یکرد دییبعدشم که تأ یاسم مهال رو اورد دمیخودم شن

 .و درهم شد ختیبهم ر یآور ادیاز اون  کبارهیهم گذاشت و حالت صورتش  یاون پرسشم سخت پلک رو با

 ...بود ینبود، م... مهال نبود چون... چون همش ساختگ-

 .دیکش یسخت و صدا دار نفس

نکن،  زارمینزن شرمنده ام نکن از خودم ب یحرف گهیشم لطفاً درمورد اون روزا د یم تینگو چون اذ گهیسوگند د-
 ً  .لطفا

 .کردم نییباال و پا یاز اون حرفم سر مونیو پش متأثر

 .کرده هیهم گر یتو ناراحت بوده کل یگفت برا یخب سحر م یباشه، ول-

 ...دوارینکردم که ام ی؟ بعدشم من کاربگم مگه من خواستم دل ببنده یواال چ-

 میداخل اتاق اومد. بالفاصله از هم جدا شد رانهیحرفش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و ساناز غافلگ هنوز
در بود و با خنده جمع شده اش کف دستش رو مقابل  رهیدستگ ی. دستش رومیدیسمتش چرخ یو با دستپاچگ

 .مون گرفت

 .و سامان دم در بودن نیآخه حس نییرفته پا ربدیکردم هشرمنده به خدا فکر -

 ....نازک کرد یو پشت چشم دیخند زیگفت که ساناز ر ییهم گره کرده بود و دست به کمر ناسزا یابرو تو ربدیه

 گه،یبرو د ایتو؟ ب یندار یریهم شکار نکردم که! بعدشم چه خبره بابا س یبد یلیخب حاال توهم... صحنه خ-
 ...تا حاال شبیاز د

از ابراز تأسفش، حرفش رو  ربدیمحکم ه یو پلک زدن ها یمن در مقابل چهره عصب یشوکه  یو نگاه ها **
سرخ شده از شرم  یکه کم یپر شماتت حواله اش کرد و با صورت یپر تأسف تر از قبل نگاه ربدیکه ه دیبلع
کرد از کنارش با  یزمزمه م ییایح یلب ب ریکه ز یرو چند تا زد و در حال راهنشیپ نیبود آست تیو عصبان یزدگ

 .رفت رونیتشرزدن رد شد و از اتاق ب
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شدن  کیهم جمع کرد و بعد از اون هم با شل یاز کنارش، شونه هاش رو با ترس و خنده تو ربدیرد شدن ه با
م چرت و پرت داشت گهید یوا»گفت: ادشیز یخنده اش به طرفم اومد. با اخم نگاهش کردم که با وقاحت و رو

 «.زبونم یرو ومدا ییهویقباش برخورد خب  ی چهیبه تر یلیگفتم شرمنده. آقاتون انگار خ یم

 .به بازوش زدم یمشت-

 !!!!...! از دست تو؟یبود که گفت یچ نیآخه ا ربد،یه یساناز زشت بود جلو ییپررو یلیکوفت خ-

 شب؟یکم تون بوده از د گهیاز همه د دیبابا دل بکن گمیمگه دروغ م-

 ضیخنده ام رو جمع کنم با غ کردمیم یکه سع یخنده و من هم در حال ریزد ز یبا اون حرف خودش پق و
 .نگاهش کردم

 منم کارام تموم شد، همه مهمونا اومدن؟ گهید نییپا میخب بر یلیخ-

 .کرد یبررس نهیآ یرو تو خودش

در بود و نامزدش  یجلو یاومده بودن و البته مرتض دهید که با سپفقط مهال اوم گهیساعت د میتا ن انیم ینه ول-
 .هیچه نامزدش دختر خوب گمی. مرونیداخل. قراره با پسرا برن ب مشیاورد گهیرو هم اورده بود د

 .خوشبخت باشن گهیباهم د دوارمیام هیدختر خوب یلیآره شبنم واقعاً خ-

. میرفت نییپا ،یاندازه بازم و سر کردن شال یلباس ب یرنگم رو یپانچ صدف دنیاز گفتن اون حرف با پوش بعد
کفش  دنیهنوز نرفته بود و بعد از پوش ربدیدر حال رفت و آمد بودند. ه یبود و همگ دهیچیخونه پ یتو یکیموز

و همون  میرفت کشیمرتب کرد. نزد یکم وخودش ر نهیآ یتو یو با بررس ستادیا یراهرو کنار جاکفش یهاش تو
خودش و ساناز رد و بدل شد و ساناز با خنده و  نیب یهم داخل اومد و در بدو ورود نگاه مرموز نیع حسموق

 .دیپا چرخ یپاشنه  یرو ربدیذوق بدور از چشم ه

به  ینگاه کرد و بعد از نگاه شیگوش یسر به سر من گذاشت به صفحه  یگفت و کم کیباز تبر نکهیاز ا بعد
 شبویکه د نمیب یم فهیسر ک یحساب نیاوه آقا دامادو بب»با خنده گفت: کرد،یاش رو صاف م قهیکه  ربدیه

 «...یلیخ شبیداداش البته که د یترکوند یحساب

 یخجالت آورش از اون حرفش، با دستپاچگ ریساناز و تعب یمهار نشدن یحرفش تموم نشده بود که با خنده  هنوز
 یعنیخب »پشت سرش برد و با خاروندن گردنش گفت: یدست ربدیمن و ه یبهت زده  یدر مقابل نگاه ها

 «.بابا گهید گمی... جشنو مشبید

و چشم  نیسبک سرانه رو به حس یِ از اون همه شوخ یبا تکون دادن سرش و حالت به ستوه اومده ا ربدیه
 .فوت کرد یمالحظه بود نفس بلند یحشتناک هم به ساناز که اونقدر ب یغره ا

ما  گهیجواب بده خب د تویزنگ زدم گوش»گفتم: ربدیرو به ه یبودم و با دستپاچگشده  دیسرخ و سف یحساب
 «.هیبق شیپ میبر

منفجر  یسرخ شده بود اما همچنان صورتش از خنده پر بود و رو به انفجار که برا یخودش هم کم نیحس
 .رفت رونینشدن خنده اش تلفن رو بهونه کرد و ب
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از کمرش گرفتم که آخش  یمحکم شگونین د،یخند یساناز همچنان م رفت. رونیبعد از اون ب یهم کم ربدیه
 .گفت یا یباال رفت و وحش

 چیهم. ه یاوف واقعاً خدا خوب در و تخته رو جور کرده برا ن؟یحس یساناز جلو یتیشخص یو ب ایح یب یلیخ-
 .ادیماشالله بهم م یلیهم ساخته نشده خ یمثل شما دوتا برا یمغز و منحرف یزوج ب

 وهیم دنیکه مشغول چ دهیسمت سحر و سپ گهیچشم تاب داد و ذوق کرد که بدون حرف د شهیتر از هم پررو
 .بودند رفتم زیم یها رو

مامان  یها لیاومده از فام یمهمون ها شتریاوج گرفت. ب کیموز یاومدن مهمون ها خونه از همهمه و صدا با
 یهم به عنوان کادو ییگفتن کادو ها کیو تبر ییرایبودند و در کنار پذ دهیبلور بودند که تازه از اصفهان رس

روز عمرم بود. سامان و پسرا  نیتر نندهبگم خسته ک تونمیو م میبود دهیبا دخترا رقص یدادند. حساب یعروس
 یکم بشه و زیخاطره انگ یخواستند براش کم یرفتن م مارستانیو قبل از ب رونیرو برده بودند ب ربدیهم که ه
ازش  دیو با تأک زدمیشدن حالش، به سامان زنگ م ایجو یبار هم برا کیساعت  میکنند. ن حیتفر یهم مجرد

 .خاطر داده بود نانیبهم اطم یمراقبش باشه که اون هم کل یخواستم حساب یم

کرده بودند و بعد از اون  زیشلوغ، خودشون خونه رو تر و تم یو پاش و اون مراسم پاتخت ختیبعد از ر دخترا
 .رفتند یبه خونه عمو عل ریزود همراه مامان بلور و بابا اردش یلیماها با خوردن شام خ یراحت یهم برا

به اتاقش رفته بود که بعد از بردن  یفردا مشغول تلفن زدن بود و عمه هم با خستگ یکارها یبرا یمهد عمو
سرش گذاشته  ریدست هاش رو ز ربدیخواب خودمون شدم. ه اتاق یخواب راه یبه اتاقش، برا یریش وانیل

و  دهیتخت دراز کش یرو شت،رو دا ضشیکه دکمه هاش رو باز گذاشته بود و انگار قصد تعو یرهنیبود و با پ
متوجه اومدن من نشده بود. شالم رو از سر  یکه حت یفکر بود و طور یهم تو یشده بود؛ حساب رهیبه سقف خ

 .تخت رفتم کینزد ش،یآرا زیم یصندل یاختنش روبرداشتم و با اند

 .جاخورده نگاهم کرد دنمید با

 ؟یاومد یک-

 .دمیتخت خز یام رو کنار تخت جفت کردم و رو یطب یها ییدمپا

 !یمتوجه اومدنم هم نشد یچون حت یمشغول یلیخ نکهیمثل ا-

کنارش  دنیتر رفتم و با دراز کش کیرو برام باز کرد و با حرکت چشم خواست کنارش دراز بکشم. نزد بازوش
 :بازوش گذاشتم و دستم رو دور شکمش حلقه کردم. سرباال گرفتم یسرم رو

 ؟یکردیفکر م یبه چ ینگفت-

 .دیباال پر یاش کم نهیس قشیعم دنینفس کش با

 .زونهیکم ته دلم نام هیخب  ی... ولدوارمیترسم و ام ینم گمیبه فردا... م-

 .حرکت دادم ششیصورت و ته ر یبازوش جابجا شدم و دستم رو آروم رو یکم رو هی
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فردا  ،یو مشغول کن یزیفکر تو بهم بر زایچ نیکه امشب رو با ا خوامیهم نم یبهت ... اما از طرف دمیحق م-
 یمن و توئه برا یاما امشب فقط برا ش،یو شاد یثُبات خوش یبرا میجنگیچون م شهیم مونیروز زندگ نیبهتر

و بدون  میباش یزیو بند چ دیق یتو نکهیآدما... بدون ا نیتر الیخ یب میبش میلوت قلبامون، پس خرابش نکنخ
 .خودمون دوتا فقط من و تو میخودمون باش یبرا ،یا گهیفکر کردن به هر مسئله د

سمت خودش کشوند و انگشت شصتش رو نوازشگر  شتریبه صورتم زد و من رو ب یحیاون حرف لبخند مل با
 .حالت لب هام حرکت داد یرو

کرده  قیبهم تزر یقو نیمورف هیحالمو؟ انگار که  یکن یمنو، خوب م یکن یرو م رویز نقدریکه ا یدار یآخه چ-
لرزه،  ینم گهید نایا یبا من که دلم بعد همه  یکنیکار م یلمس کردنت... چ دنت،یباشن؛ حرف زدنت، بوس

 .قرصه قرص شه،یم زونیم

که از سامان کتک  یروز یمن موند یپا ط،یشرا نیبدتر یدلمه تو یجواب اون همه قرص کردن ها نایهمه ا-
توان مقابله با سامان و  دم،یکه ترس ییو دوست داشتنم، روزا یمشت و لگداش فقط از من گفت ریو ز یخورد
 یطور نیا دیاز عشق، شا یکرد پرو قلبمو **،یگاهم و آرومم کرد هیتک یکوه شد هیرو نداشتم اما مثل  یمرتض

 .جبران کنم یرو که برام رقم زد یاز اون همه عاشقانه ا یبتونم کم

 .دمیبا لوس کردن خودم لب داخل دهن کش و

در  یعنی... افسارش از دستم در رفته گهید دهیتو رو د یکه از وقت کنمیدل خودم م یبرا نارویا یهمه  یاز طرف-
 .واال رمیتقص یدله سرکشه من ب نیسر ا ریکه هست ز یواقع هرچ

 خوندیگوشم م یتو یدوست دارم کهیکرد و با بردن دستش سمت چراغ خواب درحال یآروم و قشنگ ی خنده
 .خاموشش کرد و قفل آغوش گرم و مردونه اش شدم

 یبستر یالزم برا یمشغول انجام کارها دیو بابا همراه با سع یو عمو مهد میاتاق منتظر دکتر نشسته بود یتو
اون عمل  یقبل عمل. ساعت هفت شب عمل داشت و قرار بود ط شیآزما یسریشدنش بودند و گرفتن جواب 

بدن  یعضو و بافت ها ریسا به تشینکنه و مانع از سرا دایگسترش پ یماریمعده رو از بدنش خارج کنند تا ب
 .بشند

و  میفشرد یدست م یرو تو گهیهم د یو دست ها میکرد ینگاه م گهیاما هر بار که بهم د میبود مضطرب
گرفت.  یمون هم م شمونیذره اضطراب و تشو کیهمون  میکرد یقرار هم م یب ینگاه ها یکه حواله  یلبخند

به رو بود با بلند رو  رهیداده بود و خ هیتک یسرش رو به صندل کهیدر حال ربدیبعد دکتر وارد اتاق شد و ه یکم
مشاوره بود و قرار  یجلسه  ییجورا هیدست فشرد.  یدکتر رو تو یشدن از جاش سالم کرد و دست دراز شده 

 .ما صحبت بشه یبا هر دو ییبود تنها

 میما تعارف کرد که تشکر کرد یاتاق آورده بودند به هر دو یتو شیپ یرو که کم زیم یرو یها تیسکویو ب یچا
 .میدکتر رو بشنو یحرف ها زیقبل از هرچ میداد حیترج

اش انداخت و  گهید یپا یپاش رو رو کیچرخدار،  یصندل یمناسب رو یریگیبا جا شییاز خوردن چا بعد
 .شروع حرف نوک کفش هاش برد یدستش رو برا
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دوره  نیا گهیانشالله که کنار هم د گمیم کیامروز، ازدواج تون رو هم تبر دیکه ماشاال سرحال تر نمیب یخب م-
 .دیکن یم یرو هم سپر

 .دکتر یحرف ها دنیشن یبرا میو گوش شد میکرد تشکر

انجام شده و  شاتیو آزما ستین ینگران یجا د،یعمل بش یآماده  دیامشب با دیدون یخب همون طور که م-
 رهیگیکه تحت درمان قرار م یفرد نکهیبگم ا دیکه با ینکته ا هیتکرار مکرارته و  گهید یعمل خوبه. حرف ها طیشرا

موقت  تونهیاتفاق م نیشه نابارور بشه البته ایکه وارد بدنش م ییو پرتوها ییمایش یممکنه به خاطر اثر دارو ها
بچه دار شدن اقدام  یو برا ارهیرو بدست ب شیسالمت یاز نظر جنس تونهیفرد باز هم م یهم باشه و بعد از مدت

زود بچه دار بشند و بچه شون هم  یلیرو که تونستن بعد از درمان خ ییاداشتم کس مارامیب نیکنه. من ب
 .گفتم یم دیبود که با ینکته ا یول دینش اننگر  یلیسالمت بود پس خ

زدن اشک به چشم هام؛ دلم گرفت و بغ کردم اما  شتریگلوم نشوند و ن یتو کبارهیاول دکتر بغض رو  ی جمله
فرستادم و بغضم رو فروخوردم  رونیموقت باشه نفس ب تونهیم یکه گفته بود اون نابارور شیبعد یبا حرف ها

 دنیحال وا رفته و مغمومش از شن به یبشه و با لبخند میناراحت یمتوجه  ربدیخواست ه یهم دلم نم یاز جهت
 دنیشن یو برد براو باز سر جل دیکش ینداشت و نفس پر آه یرینگاه کردم که تأث ،یصندل یدکتر تو یحرف ها

 .دکتر یحرف ها یباق

 شمیو اضطراب و تشو شدیحالم دگرگون تر م میشد یتر م کیشد و به ساعت عمل نزد یتر م کیهوا تار یهرچ
 یاون هم وقت یجراح غیت ریو باور بودم اما سخت بود؛ سخت بود فرستادنش ز دیسراسر ام نکهی. با اشتریب

از جا  یعنی نیو ا ارندیعضو از بدنش رو درب هیکه  نیدستش بره، چه برسه به ا یتو یخار یاومد حت یدلم نم
 .در اوردن قلب من

 .بود دهیخواب یعمل کم یآماده شدنش برا یبرا مارستانیب یلباس ها دنیبا پوش ربدیه

 دستم تا یبا گرفتن دستش تو میپنهون یاشک ها ختنیو بعد از ر دیها گذشت و باالخره وقتش رس ساعت
هم  یتو دوارشی. قلبم با هر نگاه آروم و اممیعمه بدرقه اش کرد یها یتاب یدر اتاق عمل همراه با ب یجلو

 .چشم هاش بره یوت دِ یکه مبادا برق ام زدمیو لبخند م دادمیو بغض پشت هم فرو م شدیمچاله م

طور هم سامان با  نیو بابا و هم ی. عمو مهدمیبخش پشت در اتاق عمل منتظر نشسته بود یها یصندل یرو
دراتاق عمل منتظر بودند.  برد،پشتیبار به آغوش بابا پناه م هیساعت  میاندازه نا آرومش که هر ن یاون حال ب

بدتر نشدن حالش خونه برده بودند. عمه هم که با باال و  یو عمو محسن هم بودند که مادرجون رو برا نیحس
ازش خواسته  یتحت نظر گرفته بودند. هرچند که عمو مهد یاقات یتو تشیکنترل وضع یشدن فشارش برا نییپا

 یاز کنارش جم نخورده بود. تو یبود و لحظه ا وردهیاما دلش طاقت ن ادین مارستانیب طیاون شرا یبود که تو
و  خوندمیو همراه با اشک هام دعا م زدمیلب با التماس و ناله خدا رو صدا م ریبغل مامان کز کرده بودم و ز

 .کرد آرومم کنه یم یمامان سع

اومدن دکتر از اتاق عمل  رونیمسموم اما باالخره ب یبود و پر از دلهره و فکر ها یریچند ساعته و نفس گ عمل
بلند شدم سمتش رفتم و  یصندل یداد. مثل فنر از رو انیهامون پا یاون انتظار کشنده و دلواپس یبه همه 

 تیموفق"لفظ  دنیداشت و شن تیوم و لبخند کنج لبش از عمل رضامحاصره شدنش توسط ماها. صورت آر
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هام خودم رو  دنیاز اون همه ترس یاز خوشحال هیکرد و با گر ریدلم سراز یعالم رو تو یاز دهنش خوش "عمل
 .بغل مامان انداختم یتو

 یبهبود ین براقدم مو نیگفت به خاطر موفق بودن اول یو خداروشکر دیکش ینفس بلند و صدا دار یمهد عمو
 .زد هیرفت و بهش تک واریآسوده باز سمت د یفرستان نفس رونیو درمانش. سامان هم با ب

 یتحت مراقبت قرار م ژهیو یبخش یتو ستیبا یو م مشینیبب میتموم شده بود اما هنوز هم نتونسته بود عمل
دکتر ممکن بود با ورودمون به اون بخش  یتونست مالقتش کنه چون طبق گفته ها یهم نم یگرفت و کس

با  یکه عمو مهد هرچند م؛یدیکش یانتظار م دیو همچنان با میحمل کن کروبیاتاق م یهمراه با خودمون تو
 .با لباس مخصوص مالقتش کنه یلحظات یالتماس و اصرار تونسته بود برا

 یهم که موقع به هوش اومدنش باال ینفر نیو اول میآسوده خاطر شد یبخش اوردنش همگ یکه تو نیهم اما
زمزمه کرد  یبود، چندبار دهیچیصورتش پ یکه تو یلب هاش و درد یسرش بود من بودم که اسمم رو با خشک

 .رمق پلک بست و به خواب فرو رفت یداروها و عمل باز هم ب ریاما به خاطر تأث

ره به تنم برگشته بود و نفس دوباره تر. دوبا یسرش بودم و با سالم برگشتنش از اتاق عمل انگار جون یباال
شدم و  یهم م شترشیب یها دنیمنتظر درد کش دیبا یدرمان یمیقدم بود و مطمئنا با شروع شدن ش نیاول

اون درد هارو،  یخارج. اما من همه  منفسم قطع بشه و هر بار روح از تن دنشیقطعاً قرار بود هر بار با درد کش
تحمل  دیسخت، با یماریب هیتن سالم برگشته از جنگ با  هیروشن،  ی ندهیآ هی دیهارو به ام یاون تلخ یهمه 

هم  یکم دیکه با میکوه مستحکم و استوار زندگ م؛یحفظ تک درخت زندگ یتر برا یشدم قو یم یکردم و قو یم
 .یزندگ یها یمتیمقابل نامال کردمیسپر م نهیاوردم و س یابرو نم هاما خم ب شدمیهاش م زشیشاهد ر

**** 

خنک و نوازشگر به رقص در  یمیدست نس یرنگش تو ییطال یها زیرنگ اتاق همراه با آو دینازک و سف پرده
از موهام، پتو رو آروم روش  یاصورتم و حرکت دسته یتو فیروح بخش و لط میاومده بود و با خوردن اون نس

و از جام بلند شدم.  برداشتمباس ها گونه اش، دست از تاک کردن ل یرو یو بعد از نشوندن بوسه ا دمیکش
دوست  یو پا توش گذاشتم. هوا دمیباز بود کامل عقب کش مهیرو که ن اشییسمت تراس رفتم و درب کشو

اندازه جذاب و بکر رامسر  یخوش رنگ و ب عتیو طب یبود و نگاه کردن به اون همه سرسبز یریو دلپذ یداشتن
و  دهینشاط بخش یخوب بود، به وجودم کل یپر از حس ها وچشم نواز  یآبرنگ حساب یبایتابلو ز هیکه مثل 

 .ببلعمش صانهیمحکم نفس بکشمش و حر خواستیکه دلم م ییهوا نیاندازه هم سرزنده ام کرده بود، همچن یب

شدم، اون قدر  رینظیو ب یدنید عتیاون طب یزدم و با خم شدن محو تماشا هینرده ها تک یهام رو رو دست
باور  نیکردند؛ ا یم کیو نزد دواریام شتریب اشیقلب یبودند که آدم رو به باور ها یاینگ و خواستمناظر قش

 یکرد. ناخواسته با پلک بستن یزندگ دیشد با ام یهاش رو داشت و هنوز هم م یهنوز هم قشنگ یکه زندگ
ً یشدم؛ دق دهیگذشته کش یتو  روزید نیتلخِ گذشته، گذشته بود و انگار که هم یسال و ده روز از آن روزها کی قا

سال  کی. شیاضطراب و تشو ،یسالِ سراسر از ترس، نگران کیچشم هام بود.  یاتفاقاتش جلو یبود و همه 
 .بار مرده بودم و زنده شده بودم ارکه هر روزش رو هز  بیپر از فراز و نش
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 مارستانیب یسال و وقت گذروندنم تو کیاون  وقت ها تمام خاطرات یهم با گذشت اون همه مدت گاه هنوز
بخش  یکه تو یادیز یشد؛ روزها یم یذهنم تداع یکرده بودم، تو یفضاش زندگ یشبانه روز تو ییجورا هیکه 

بودند و تمام لحظاتش رو با  هکه گذر کرد یسخت و سخت تر یبرام گذاشته بود، روزها مارستانیب یو اتاق ها
 .امروز و فردا تحمل کرده بودم یها دنینفس کش دِ یام

که بود  یایزانو هام خم شده بودم اما باز با هر سخت یو رو دهیروزهاش نفس بر یبعض یکه حت یسال کی
از چنگال پر  امییپس گرفتن تمام دارا ،یپس گرفتن حقم از اون زندگ یبرا دمیو جنگ دمیو باز هم جنگ ستادمیا

و  نیو غم رو بهمون تلق یرگیخواست به نفع خودش برگردونه و ت یرو م مونیکه ورق زندگ یظلم سرنوشت
 .کنه لیتحم

سالش رو  کیکه تمام  ییروزها یادآوری کرد؛یو نفسم رو تنگ م شدیشون هم باعث درد قلبم م یادآوری یحت
اشک  ذاشتمیم مارستانیمحوطه ب یکه پا تو نیبودم و و زجه زده بودم اما هم ختهیاشک ر مارستانیپشت در ب

 نیکردم؛ درواقع قرار مون هم هم یام مو خنده رو قاب نگاه و چهره یو غصه رو پشت در جا گذاشته و خوش
. میو خنده رو داخل ببر دیو با خودمون ام میجا بزار مارستانیب یبود که غم و غصه رو همون اونجا پشت درها

هاش رو  دنیشد و درکش یم یدرمان یمید که شبو ییروز هاش سخت بود اما سخت تر از اون، روز ها یهمه 
و رنجور شدنش تنش رو و همون جا پشت  فیشبانه اش رو، نح یناله کردن ها دم،ید یخودم م یبا چشم ها

 دنشید یبرا یکه برا یاما وقت دیکش یم ریو قلبم ت زدمیبغل مامان زار م یو تو خوردمیسر م نیزم یدر اتاقش رو
 .دختر شادِ شاد هیبود؛  بهیشدم که انگار با غصه و غم غر یم یا گهیآدم د هیرفتم  یم

گرفته بودم اما دم  شیبودم، سوخته بودم و آت دهیمن هم درد کش دنشیبود و هر لحظه با درد کش دهیکش درد
کرده بودم. درد  قیتزر شیقرار یرنگ گرفته از ب یو عشق رو با بودنم کنارش به نگاه ها دینزدم و فقط و فقط ام

تحمل  دیو با مشیدیمجسمه م مثلروح و ظاهر  یکه با اون سر و شکل ب یدرد داشت وقت یلیداشت؛ خ
نه  د؛یو سف یمجسمه گچ هیاز اون، شده بود مثل  شتریب زهیکه نشکنه و فرو نر دادمیو بغض فرو م کردمیم
خوش حالت و پر جذبه اش و نه اون مژه  یبود و ابروها یلختش خبر یرنگ موها یاز اون خرمن قهوه ا گهید

اما کنارش موندم و شدم  زدیم شمیکرد و آت یرمقش نگاهم م یب یانسبتاً بلندش و فقط با چشم و نگاه ه یها
 .قوت قلبش که باز سرپا شه

اون  یها، پرستارها و دکترها ضیبودم و تموم اون هشت نه ماه رو با مر دهیبود و جنگ دهیجنگ یواقع یمعنا به
بخش بگو بخند  یخانواده و دوست شده بودند برام؛ با پرستارها کیمثل  ییجورا هیسر کرده بودم  مارستانیب
شناختند و اسم تموم دکتر  یگه من رو میدکترها د ی. همه کردمیم یشوخ خوردم،یکردم و باهاشون غذا م یم

برقرار کرده  یا یمیصم یجا هم رابطه اون یها ضیاز مر یسریبا  یحت دونستمیو بخش رو م مارستانیب یها
 .شدیلب هام م قیباعث لبخند عم شیادآوریکردم و  دایبودم و چه قدر هم که دوست پ

انگار جا  ربدینداداه بود، ه یمطلوب ی جهینت یدرمان یمیبود که ش یماه اول کیروزها هم قطعاً  نیتر اهیاما س و
و محکم برسونمش... و  یقو یو اعتقاد مانیتا باز به ا ارم،یتا به راهش ب دمیزده بود و باز مبارزه کردم و جنگ

خواسته بود  یلیمعجزه کردم؛ البته که خودش هم خ بشخرا ی هیروح یقلبم تو یِ اما تونستم و با عشق و صبور
و ر یماریخودش هم بود و باالخره تونست؛ تونست اون ب یتمام مبارزه ها جهیو سرپا شدن دوباره اش نت

نمونده بود و تا  شیبه نابود یزیدکتر چ ینبود اما طبق گفته ها یا یشکست بده، هرچند شکست صد در صد
 .میگذروندیدرمان رو م یهمچنان دوره ها دیکرده بود و با رونشیب یحدود
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محوطه  یماه رمضون تو یها؛گذروندن شب تا سحر ها یتلخ یادآوریام خارج شد و باز  نهیتر از س ظیغل یآه
 ضیمر یهمراه ها یها هیناله و گر ونینمازخانه م یکردن تو ایآسمون شب و اح ریقرآن خوندن ز مارستان،یب

الغوث الغوث  ونیهام م هیو گر میدرو به مسجد رفته بو یبا مادرجون ساعات کوتاه یچند بار ی. حتگهید یها
رو  دیسرنوشت جد هیاز خدا خواسته بودم  کهنیقدر و ا یشب ها یناله هام تو نیپر درد، همچن ییدل ها یها

 .هم توش نباشه اما درداش کم تر باشه یادیز یکه خوش یسرنوشت هیو رقم بزنه،  سهیبرامون بنو

گذشت تا  یبرامون م دیاون روزها و اون دوره هم با دیسوخت اما شا یدوباره شون قلبم همچنان م یآور ادی با
اون روز ها برامون اتفاق  دیبود و با یاجبار قیتوف هی م،یو بفهم میبدون شتریرا ب یقیارزش و قدر اون عشق حق

 .یو گاه پر از سهولت و آسون یاز سخت پرگاه  ن،یریش یتلخ، گاه یبود؛ گاه نیهم یافتاد چون زندگ یم

مهمتر  زیاز همه چ نیو ا میاما جا نزد دیچربیم یزندگ یها یها و آسون یها به خوش یسخت ییجاها هی دیشا
 یو دست رو میسقوط نکرده بود نیزم یزانو هامون و سست شدنشون رو ریکه با ضربه وارد شدن ز نیبود، ا

بود و  یدیهم بود، ام یبود اما زندگ مرگ. درد بود اما درمان هم بود، میزانو گذاشته و باز از جا بلند شده بود
 دنیو به تن مال یان رو با عبور از اون همه سختخودم یروز ها میاما عشق و دوست داشتن هم بود و ما ساخت

 .مون انیاطراف یهمه  یعشق رو برا میو به باور رسوند میدرد ها. پر رنگ کرد

دوباره  دنیبلع یچشم باز کردم برا نکهیو هم دمیکش ظتشیو غل ینیبا سنگ یاراد ریدوباره و غ یآه مانند نفس
. مرتب صدام دیچیاتاق پ یتو ربدیه یمطبوع و پس زدن گذشته از فکر و مقابل چشم هام، صدا یاون هوا ی
 یرو از رو میگرفت، دست ها یم روکه از حضور و صداش لب هام  یمحکم با لبخند یا قهیو بعد از دق کردیم

حاال با گذشت  دشینرده ها برداشتم و داخل اتاق برگشتم. بعد از اون همه رنجور شدن تنش و کاهش وزن شد
 نیآست شرتیت دنیمکرر وزنش متعادل تر شده بود و اندامش هم توپرتر. با د یها یدرمان یمیبعد از ش یمدت

 .ستادمیمقابلش ا یاخم و گره کور ابروهام، شاک باتنش قدم سمتش تند کردم و  یکوتاه تو

ِ ا- کم  هیکه  یخوریسرما م نیکرد یشنا م ایآب در یبا بچه تو نیداشت شیکم پ هیبابا  یچه تنت کرد نیا
 .تیوضع نیمراعات کن تو ا

 .انگشت هاش رو دور بازوهام قفل کرد و سمتم خم شد یکرده و با حرکت یخنده ا سرخوشانه

 یلحظه ا یسوگند خانم! با اون حرفش برا یدیچرخ مارستانیاز بس تو ب یپا خانم دکتر شد هیکه  نمیب یم-
ازش غافل شده بودم گفته  یمامان درمورد اومدن جواب کنکورم که حساب مارستانیب یافتادم که تو یروز ادی

قبول شده بودم و  یدو رقم ی تبههم با هام حرف زده بود. بعد از دو سال زحمت و تالش با ر  یبود و حساب
دندون پزشک اما نه، زمان  کیکه خودم دوست داشتم؛  یتخصص یدکتر بشم اونم تو هیتونستم هم  یقطعاً م

داشت،  ازیبهم ن تینها یب ربدیکه ه یتونستم وقتم رو صرف درس کنم اون هم درحال ینبود و نم یدرست
که از  یکس دمیکردم د نیسبک و سنگ یکم یکنم اما وقت کرراجع بهش ف شتریهرچند که مامان اصرار داشت ب

از  هیزیو تنها چ کردیخوب م تینها یبودن حالم رو ببرام چون کنارش  ربدهیو همه کس مهمتره ه زیهمه چ
 کردیفرار نم ییجا یکردم و به قول یم دایبعد ها باز وقت درس خوندن رو پ دیخواستم اون بود. شا یم یزندگ

 .یا گهید زیاون تالش کنم نه چ یاون بجنگم و برا یخواستم برا یاما اون برهه از زمان فقط و فقط م

 هیو نازک گر فیظر یبزنم با صدا یحرف نکهیو قبل از ا دمیپر رونیچشم هام از فکر ب یحرکت دستش جلو با
 .دمیچرخ ربدیباز سمت ه یکه باعث دل ضعفه ام شده بود سمت تخت خواب برگشتم و بعد از نگاه یا
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 .به زور خوابونده بودمش یکرد دارشیب نیبابا چه خبره بب سیه-

لب  یکه پشتش دندون رو یا اون تذکرم و با رها کردن دست هام و خنده ااش شده بود، بکه تازه متوجه انگار
 .نگاه مشتاق و پر برقش رو سمت تخت سوق داد دیکش یم

 .خانمم بنده دیمروار نجاستیا یک نیاوه اوه بب-

بغلش  یتو نیریآروم و ش ی هیکه با گر یکردم و سرتکون دادن که سمتش رفت و بغلش کرد. در حال یا خنده
کرد آرومش  یم یبچه سع ینگهدار یتو اشیهوا چرخوندش و با حرف زدن بانمک و نابلد یتو زدیدست و پا م

 .کنه

 .نیبش ایب شهیم تیبچه اذ ینجورینکن ا ربدیه-

 یرو اطیهم سرخ بودند کرد و آروم و با احت یاندازه اش که کم یب یاز لپ ها یتخت نشست و ماچ محکم یرو
 نیباعث شده بود نتونه وزنش رو تحمل کنه و هم اشیگوشت یاون همه تپل بودنش و پاهاتخت نشوندنش. 
تپل و  یشد. پاها انعبالفاصله دستش رو پشت کمرش برد و م ربدیبود سقوط کنه و ه کیکه نشوندش نزد

کرده بوده با  یتف یرو که با حرکت زبون حساب کشیکوچ یخورده بود و لب ها نیچ ادیز یبرف مانندش از چاق
که چه قدر خوشمزه  ینگاهمون کرد، وا رهیخ رهیدرشت و سبز رنگش خ یجمع کرد و با چشم ها یحالت بامزه ا

دستش رو بر  طنتیشوندش با ش ین که هربار میهم ربدی. هرفتیبراش غنج م یشده بود و دلم حساب
افتاد و سقوط  یتشک تخت م یروشده بود  اشیچاشن هیکه گر یزورک یبا خنده ا یطفل یو بچه  داشتیم
و معترض عقبش  دمیگرفت که بازوش رو کش یکیو در آخرهم با خم شدن سمتش آروم لپش رو گاز کوچ کردیم

 .زدم

 !یکن یم یماشاال چه قدم خوب بچه دار زنه،یبعدشم صورتش لک م رهیگیدردش م یکن یکار م یچ-

دندونش  دنیلب کش یدست با رو یگرد و بامزه اش تو یمن با گرفتن چونه  یتوجه به حرف ها یو ب الیخیب
 .براش رفت یاز حرص و دوست داشتن، قربون صدقه ا

 .هیچه قدر خوردن نشیتو روخدا سوگند بب نشیاوف بب-

 .سر سمتش کرد و

 شمارو درسته خورد هوم؟ شهیخانم م دیمروار نمیبب-

 .دمبهش کر  یبه ستوه اومده از اون صدا زدن هاش نگاه یحالت با

وا. بگو که عادت  ،یه وا،یخب، ه شهیتو؟! عمه ناراحت م یبچه رو عوض کن نیحاال اسم ا هیچه اصرار ربدیه-
 .دیبهش نگو مروار یاسمو دوست داشته پس ه نی. خودش اگهید یکن

 :و لجوج تر از قبل جواب داد تخس

 یبهش م دیاصالً کمتر از مروار نشی. ببدهیصداش کنم از نظر من که مروار ینجوریا خوادیخواهر خودمه دلم م-
 خوره؟
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 .دمیخنده ام رو مهار کنم و بلند خند نتونستم

 .بچه کنهیعادت م یزنیصداش م ینجوریگذاشتن، ا گهید زیچ هیاز دست تو، خب مامان و باباش -

که با  یهم فشردم و آروم و مردد اسمش رو صدا زدم که در همون حال یانگشت تو یا قهیچند دق یبا مکث و
 .گفت یجونم کردیم یباز وایه

 گهید میتون یو ما نم شهینم یکنیچون فکر م یزنیصداش م دیدونم چرا مروار یشه؟ م ینم یکنیتو چرا فکر م-
داره  دیام یو جا شرفتهیمون رو به پ تیدکتر گفت وضع میداد شیکه آزما شیچند ماه پ ربدی... همیبچه دار ش

 ...ابچه دار شدن بعدشم تو از کج یبرا میتحت نظر دکتر باش دیو فقط با

 .صورتش قطع کرد یرو با باال گرفتن سرش و حالت جد حرفم

نتونستم، نتونستم طلبت رو بهت  دونمینباشه، م دواریام یکی نیا یهان؟ سوگند تو شهیم یدونیتو از کجا م-
 هینبودم و االنم قض یا گهید زیتو چ یاما... من جز درد و عذاب برا یکوچولو بهم بدهکار بود دیمروار هیبدم، تو 

 ...بچه ی

دلبرانه اش،  یو خنده ها وایهم، خورد و با نگاه کردن به صورت مثل ماه ه یرو با فشردن لب هاش رو حرفش
 .تخت برش داشت یزد و از رو یلبخند

 نشده؟ یو حت شهیکه نم یدونیخب تو از کجا م ،ینیتو بد ب-

 زیو ر کیبا نگاه بار یچند لحظه ا یبرا کردیهم صاف م یو رو زدیرو کنار م وایرنگ ه ییطال یموها کهیدرحال
 دنیاتاق اومد. به محض د یتو دهیبعد سپ یشد و لحظه ا دهیکوب یکه به در ضربه ا دیشده اش سمتم چرخ

ببرمش  امیجون گفت ب یگل»گفت: وایهبا  یاش و باز ینیتر اومد و با جمع کردن ب کینزد ربدیبغل ه یتو وایه
 «.زمیعز یغذاشو بده فکر کردم هنوز خواب باشه وا خوادیم

 .کرد دارشیبا سر و صداش ب زشیواال خواب بود بچه اما خان داداش عز-

 .داد لشیتحو دهیبردنش به سپ یاز لپش کرد و بعد از اون هم برا یباز ماچ آبدار ربدیه

 .مارو یخانم خوشمزه  دیمروار یعنی... ویه نیا ریبگ

 نیرفت. هم رونیسر و صورتش، از اتاق ب یرو زیر یبا چلوندنش و بوسه ها دهیو سپ میدیدو بهش خند هر
قبلم  یحرف کم یابروهاش از کنجکاو یتر اومد و با گره  کیتخت نزد یرو میرفت و تنها شد رونیب دهیکه سپ

 :دیپرس

 ؟یگفتیم یچ یخب داشت-

 یجهت نفس نیکنم و به هم دوارشیجهت ام یخود و ب یب خواستیخودم هم مطمئن نبودم و دلم نم هنوز
باره دستم  کیکمد بذارم که  یتخت رو تو یرو یتا شده  یخواستم لباس ها یفوت کردم، از جام بلند شدم و م

 زیخ میتخت ن یرو کهیلحا رتخت پرتم کرد. شوکه و جاخورده د یرو ن،یزم یلباس ها رو ختنیو با ر دیرو کش
 .بدجنسانه اش انگشت هاش رو دور مچ دست هام قفل زد یکردم که با خنده ها یشدم نگاهش م یم
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 ؟یبگ یخواستیم یچ نمیشما؟ بگو بب یزرنگ کجا بود-

 .کردم یدستم رو آزاد کنم و خنده ا کردمیم یسع

 .بزار برم ربدیبرو کنار ه ،یکور خوند یول ؟یازم حرف بکش انهیهمه زورگو نیو ا ینجوریا یخوایاِ م-

 .بهم نگاه دوخت طمتیسمت صورتم خم شد و با ش شتریب و

 .گهید یتو خمار یزاریآدمو م یپرونیحرف م هی ،یبرام نذاشت یچاره ا-

روبه رو و مرتب کردنش و ذوقش از چند  زیم ی نهیآ یو دستم رو آزاد کرد. بعد از نگاه کردن به خودش تو **
 «چه بلند شدن نه؟ گمیم»ال اومدن موهاش گفت:سانت با

 .تخت نشستم و لباسم رو مرتب کردم یرو آروم

 .اول و همون قدر بلند یمثل همون روزا شنیاوهوم مطمئن باش بازم م-

 .تخس شده بود یبچه  هیو انگار که  دیسمتم چرخ به

خودم نبود برام بس بود،  یبود و خواسته  یاجبار قیتوف هیمدت هرچند که  هی نیکوتاهشون کنم، ا گهیعمراً د-
 !شدیم میو سامان حسود نیحس یواال دروغ چرا به موها

 !گهید یا وونهید-

 .زانوش برد یجمع کرد و دست رو یا خنده

 .منتظرما دییخب خانم بفرما-

 .تر شد و لب تر کرد یسکوتم حالت صورتش جد با

 بود؟ یمنظورت از اون حرف چ نمیبگو بب زنمایسوگند با شما دارم حرف م-

 «هوم آره؟ شه؟ینکنه... نه بابا مگه م»گفت: دیپر ترد یدر ادامه با لحن و

 .باال انداختم یکردم و شونه ا یلباسم باز یبا گوشه  یکم

 .عقب انداختم یعنی... یعنیخب -

 .حرکت لب هاش اون هم شونه باال پروند با

 !یکه بود یحامله نبود یول یقبالً هم عقب انداخته بود یخب که چ-

 .باشه یا گهید زیبار موضوع چ نیا دیشا ی... ولیآره ول-

 .ابروهاش نگاهم کرد نیب ینیو با چ دیدور لبش کش یدست

 ؟یچند وقته عقب انداخت-
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 .دو هفته کینزد-

 هی میعصر آماده شو بر»گفت: تشیآست یفکر فرو رفت و بعد از اون هم با باال دادن تا یکم تو هیاون حرفم  با
 یچکاپ بکن هیاما خب  ستین یکنیکه فکر م یزیچ دونمیهرچند که م میش یمطمئن م ینجوریا یبد شیآزما

 «نباشه یبد زیوقت چ هیخوبه 

 .بدم شیآزما خوادینه، نم-

 .یستیمطمئن ن یدید ایچرا؟ ب-

 یدور هیو  ییدوتا دیرفتن خر دیبا سع ره،یتست بگ هیآخه به رخساره زنگ زدم و گفتم سر راه از داروخانه برام -
 .بزنن

 :دیخنده داره پرس یابروهاش و لحن نیب یتاب با

 ه؟یا غهیچه ص گهیتست؟! تست د-

 .دمیاون حرفش آروم خند از

 .تو ایحرف من درسته  کنهیکه مشخص م یزیچ-

 .با گفتن اون حرف از جام بلند شدم و

 شد پس؟ یچ نیرار بود کباب بپزق نمیبب ن،ییپا میبر گهیپاشو د-

 .گاه کرد هیتخت تک یدو دستش رو رو هر

 نی! اون حسارنیگوجه و فلفل رو ب یخایمثالً رفته بودن س چوندنیو پ یخان و باران که زدن به باز یسام-
 دویو سع نیبابا، باز خوبه آر ییخودش، چه کبا یتو معده  کنهیفرو م خشویس کی زنهیم خیسبک مغزم که دو س

 .مونده رو القل بپان یباق خیهمون چند س ششیگذاشتم پ

 .خنده سرتکون دادم با

 .نیخانوما در چه وضع و حال نمیپس من برم بب-

 .سر برد ریو دست هاش رو ز دیتشک دارز کش یتخت رو نییکردن پاهاش پا زونیهمون حالت نشسته با آو با

 .امیو م زنمیم یچرت مین هیبرو، منم -

 .تخت نشستم یسمتش برگشتم و رو نگران

 ؟یباز درد دار-

 .گذاشت یپلک رو دییتأ ینشونه  به

 .کنهیکم شکمم درد م هی-
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 .بغ کرده سمتش خم شدم-

 خوادیبرات بده تازه کبابم نم ادینمک ز ربدیه یبهت گفتم از اون گوجه سبزا با اون همه نمک نخور گوش نکرد-
 .بهتره ینجوریکنم. ا یبرات گوشت آب پز م یبخور

 .زد یدستش فشرد و متبسم پلک آروم یام رو تو چونه

 .ستین یخاص زیراحت چ التیقشنگت بگردم برو خ یچشم تو نگران نباش، برو دور اون چشا-

در  نکهیاز اتاق خارج شدم. هم یا قهیاومدم و بعد از دق نییتخت پا یکردم از رو یدلواپس نگاهش م کهیدرحال
 ریشالش رو مرتب کرد و دستپاچه لب ز یمن کم دنیاومد و با د رونیرو بستم باران با خنده از اتاق رو به رو ب

 .دندون برد

 .ایدر یکه فکر کردم رفت ییاِ تو هم باال-

عقد سامان و  م؛ینداشت یاون چند وقت کم جشن و بساط شاد یگذشت و تو یاز عقدشون م یهفته ا چند
 کیبعد  دهیو سپ نیآر یماه عسل، عروس یبرا شیرو رفته بودن ک یو شبنم که چند وقت یمرتض یباران، عروس

 لیهم که به خاطر فوت شدن فام دیو سع می. مرشییو درآخر هم نامزد شدن زهره با پسر دا یدوره عقد طوالن
 .و رفتن به مشهد بسنده کرده بودند کیکوچ یمهمون هیفقط به  دیسع

 .بهش زدم یزیکه چشمک ر کردیبرق گرفته اش از خنده همچنان نگاهم م یچشم ها با

کجا  یساعت قبل زده بود میکه ن یحاال اون همه رژ نمیبب میشما ها بود یطنتاینه بابا ماهم بغل گوش ش-
 باران خانم؟ دهیپر

آهان  زه،یچ خب»شدن چال لپش گفت: قیطعنه ام رو گرفته بود و بعد از جمع کردن خنده اش با عم منظور
 «.لبم یرو دیکش هویشالم، موقع مرتب کردنش 

 .دمیخند اشیکردن ساختگ حیاز اون حرف و توج زیر

 !واشتریکم  هی گهید یآها پس به شالت بگو دفعه -

 یکاناپه جلو ی. عمه گلرخ رومیرفت نییاز پله ها پا گهی. با هم ددیکه به بازوم زد و خودش هم خند دمیباز خند و
مشغول پختن ناهار  نیمیو مامان و عمه زهرا هم با کمک زن عمو س دادیغذا م واینشسته بود و به ه نهیشوم

 .ظهر بودند یپلوماه یو باقل

مشغول  گهیطور آقا فرزاد باهم د نیو هم یعل ریکوچولو رو برده بود حمام و آرش و ام نیآرت ایهم که گو سحر
 .بودند شنیاست یپل یباز

و فرزاد  نیبا آر ویکیکنار بارب نیاومدم. حس رونیب الیبه آشپزخونه از و یود و بعد از سرکشلوغ ب یحساب داخل
 .گرم حرف بودند و پختن کباب

 یدر رفتم. دست هام رو تو یجلو یفلز یگذر کردم و با باز کردن نرده ها الیو یآروم از محوطه  ییقدم ها با
مردا ها هم  هیو بق یزدم. بابا و عمو مهد دیجاده رو د یکم دیبه انتظار رخساره و سع الیبغل گرفتم و مقابل و
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بکرش رفته  عتیخوب و طب یاون هوا یو قدم زدن تو یرو ادهیپ یو مامان بلور و مادرجون برا ریهمراه بابا اردش
 .داخل برگشتم ربدیسر زدن به ه یو رخساره نبود و باز برا دیسع نیاز ماش یبودند.خبر

 یمنتظر فرصت بم،یج یو بعد از اون هم با گرفتن تست ازش و انداختنش تو دیطول کش رخساره تا ظهر برگشت
با سر و صدا و  الیو یهم در تکاپو. ناهار رو تو یانجام دادنش چون موقع ناهار بود و همگ یمناسب شدم برا

 میبود دهیو چه قدر هم که خند میدور هم خورد ریبابا اردش یها یهم شوخ شتریعمو محسن و ب یها یشوخ
 .و بهمون خوش گذشته بود

باغ دور  یکه تو ییروزها ادیهمراه پسر ها و دخترها به  وهیو م یخوردن چا نیاز ناهار و جمع کردن و همچن بعد
خوش شعله و خوش رنگ  یشی. آتمیبزرگ روشن کرد یشیساحل آت کینزد میرفت ایکنار در میشدیهم جمع م

 یحلقه کرده بودم و با شوخ ربدیه یرو گذاشته شده بود. دستم رو دور بازو یچا یو قور یکه کنارش هم کتر
اون هوا  یهم تو یکه حساب ختیر یشیآت یچا یهمگ یبرا دهی. سپدادمیبچه ها سرمستانه قهقهه سر م یها
 سر جا به جا یرو رو اشیطب نکیکه ع یاومد و درحال رونیب الیهمون فاصله بود ساناز از و یچسبد. تو یم
 یبرا رونیب رمیمن دارم م»اومد و رو به ماها و فرزاد گفت: کترینزد ادبه فرز  نیماش چیبا نشون دادن سوئ کردیم

 «د؟یالزم ندار یزیبچه ها چ نمیبب برم،یتو رو م نیماش یرفته فر ادشونی نکهیمامان توت خشک بخرم مثل ا

با اون حرفش بالفاصله سر به سمتش چرخوند و با اخم و تخم نگاهش  ربدیگفت و ه "ستین یمشکل" فرزاد
 .کرد

 !فاصله داره یلیخ نجایبازارم که از ا شه،یم کیداره تار گهیهوا د ؟ییتنها یریم یکجا سر خود دار-

 .گفت ییدرهم کرد و وا یا افهیق ساناز

 .گهیدارم د دیهم خر یکم هیکنم  کاریخوب چ-

جلوه کنه  یعیرفتارش طب کردیم یاز خدا خواسته با حالت خنده دار صورتش که سع نیاون حرفش حس با
 .ابروهاشو انداخت ونیم یموهاش رو به عقب هل داد و تاب

 .ونیقل یبرا رمیخوام برم زغال بگ یآخه منم م ربدخانیه برمشیمن م زهیخب چ-

 .ر متوجه موضوع شده بودندکه انگا هیبق دنیخند زینگاهش کرد و ر یچپ چپ ربدیاون حرف، ه با

 .نیتو بش برمشیالزم نکرده خودم م-

کرد که بالفاصله من  یبود و نگاه م ستادهیزد از جاش بلند شد. ساناز بغ کرده ا نیذوق حس یکه تو نیهم و
از همون جا  نیو رو به حس میفاصله گرفت یاز بچه ها کم ربد،یدست ه دنیهم از جام بلند شدم و با کش

 «.کار دارم ربدیتو با ساناز برو تنها نره من با ه نیحس»گفتم:

باز کنه دستم رو جلو دهنش بردم و از بچه  یاعتراض یکه دهنش رو برا نیاون رفتارم جا خورده بود و قبل از ا از
و دست  یدستم رو کنار زد و شاک میدیکه رس الیو کیبچه باال رفت. نزد یکه خنده  میگرفت یشتریها فاصله ب

 .ستادیمقابلم ا به کمر

 ؟یبود که زد یسوگند اون چه حرف هیچه کار نیا-
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 برن؟ خوانیمگه کجا م یکارشون دار یخب چ-

 .نگاهم کرد شتریب یگرفت و با اخم یا افهیق

 !یدیبرن فهم رونیب گهیدوست ندارم با همد نیجور هیچون -

تعلل  یباال انداختم و بعد از کم یو ساناز شده بود و شونه ا نیحس یخودش هم متوجه رفتار تابلو انگار
 «.از ساناز نیطور هم حس نیو هم ادیخوشش م نیساناز از حس یعنیخب... خب چرا دروغ آره، »گفتم:

 .بهت با خم کردن سرش به سمتم نگاهم کرد پر

 ...با هم ناینکنه ا نمیبب-

 .دمیحرفش پر تو

نشون  گهیعالقه شون رو به هم د ییجورا هی نکهینه، فقط ا یکن یکه تو فکر م ینه بابا توهم به اون صورت-
 .یباور کن مدام اسم تو رو زبونشه طفل یکنه که تو ناراحت بش ینم یکار یشناسیرو م نیتو که حس دادنیم

 .تر از قبل شد ظیغل اخمش

 ...کردن دور از چشم من خودیب-

 .تاب دادم یگفتم و با طعنه چشم یشیه

 ؟داره یما با اونا چه فرق هیقض ؟ی! پس خود ماچنطوریعجب که ا-

 یفوت کرد و دست یکم اورده بود و با اون حالت محکوم شده اش نفس ییجورا هیخورده بود و  کهیاون حرفم  از
 .منطق شد یب یو باز هم کم دیرو سرش کش

 ...پشت سر من یکه هست اصالً به چه حق نهیداره هم یخب... خب چه ربط-

 .برداشتم زیصورتش ت یتو

عشق و دوست داشتن  گهیکردم تو د یرو خب، من فکر م گهیبابا دوست دارم هم د یهان؟ ا یپشت سر تو چ-
 نیبعدشم حس دم،یکش ینرفته چقدر سخت ادتیخودمون رو که  ی! بهشون احترام بذار ماجرایرو درک کرد
 .کرده ریگ ییدلش جا طنتیانگار واقعاً بعد از اون همه ش هیقصدش جد

ماجرا و سبک و  دنیسنج یصورتش برا یبا حالت خنده دار و بامزه  دییجو یلبش رو م کهیکرد و در حال یمکث
 .دیکش ششیته ر یرو یدست یکردن نیسنگ

به نظرم به سر سانازم  یمرد تر و با معرفت تر از خودش سراغ ندارم حت یعنی شناسمیرو م نیخب آره حس-
 .جاست نیمشکل ا جنبهیم یادیاما... اما خب سر و گوشش ز ادهیز

 .هوا تکون داد یانگشت تو یشاک یبا گرفتن حالت و
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نداره اما خودت  یدرسته ساناز عقل مقل درست و حساب ارمیناراحتش کنه دمار از روزگارش در م هیفقط کاف-
 .که چه قدر دوستش دارم یدونیم

 .کرد یضیتر نگاهم کرد و غ یکه شاک دمیاون حرفش خند از

 !نخند زشت-

بهتر کردن برخوردش  یکردنش برا یو راض نیحرف زدن در مورد ساناز و حس یگفتم و بعد از کم یخنده چشم با
 .انداختم ینگاه الیدرک کردن شون، به پشت سر و و یاون ها و کن یبا هردو

 .انجامش بدم دیدارم با یکار هیمن برم داخل  گهیخب د-

 .کرد زیچشم ر متفکرانه

 اون وقت؟ یچه کار-

 .دست فشردم یلمس کردم و تو یرو که رخساره گرفته بود کم یبردم و تست بمیج یرو تو دستم

 .رو که رخساره برام گرفته انجام بدم همون که صبح گفتم یهمون تست رمیخب م زهیچ-

 .کرد آشکارش نکنه آب دهنش رو فرو خورد یم یاضطراب و هول شدنش که سع با

 ده؟یجواب م یمطمئن ه؟یقعوا ه؟یاش چ هیتست قض نیا نمیبب-

قدم برداشتم که بالفاصله با  الیلبم شونه باال انداختم و سمت و دنیدندون کش ریزدم و بعد از ز یزیر چشمک
 عیخانم ها، پله ها رو پشت هم و سر یصدا زدنم پشت سرم داخل اومد. با گذشتن از سالن شلوغ و بچه دار

 .میباال رفت

 رفتم ییبه دستشو عیسر یلیانجام تست خ یاتاق مون شدم و برا وارد

 .بود جهیو منتظر نت زدیبار هم به در م کی قهیبود و چند دق ستادهیهم پشت در به انتظار ا ربدیه

دادم که  یکردم و تند تند آب دهنم رو فرو م یدستم بود نگاه م یکه تو یو دست به کمر به تست مضطرب
 .دیباز به در کوب ربدیه

 !درو خب نیا نمیشد؟ باز کن بب یچ گه،ید رونیب ایب یکن یم کاریسوگند چ-

چهارچوب در قرار گرفت. پر  یبعد تو یدر رو براش باز کردم و لحظه ا نکهیبه درد زد و اصرار کرد تا ا نقدریا
 .دیچونه اش کش یرو یاسترس دست

 نبود هوم؟ یخاص زینکنه چ نمیشد؟ بب یچ... چ-

زده سر  رونیاندازه از حدقه ب یگرد شده و ب ییو چشم ها یبا ناباور یتست بود و بعد از لحظه ا یرو نگاهم
 .هم نگران شده بود یو انگار که کم کردیباال گرفتم. پر استرس تر از من نگاهم م

 ه... ها؟ هیبد زینکنه چ یکنینگاهم م ینجوریچرا ا ه؟یچ-
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 .اندازه تپش گرفته بود تست رو سمتش گرفتم یکه ب یو قلب دیلرز یو اضطراب م جانیکه از ه ییلب ها با

 ...ربدیهم پر شده ه شیهم پر... دوم شیدوم ن،یب... بب نوی... انیا-

 .دستم، به کمرش زد یدستش رو با نگاه کردن به تست تو هیاز اون حرفم نگاهم کرد و  جیگ

 ...خط نیا یعنی ؟یچ یعنیخ....خب -

 میو خوشحال جانیاز اون همه ه یخفه و کوتاه غیتست، ج ی جهینت دنیدهنم و فهم یبردن دستم جلو با
 .کردم نییکه از اشک تار شده بود سر باال و پا ییو با خنده و چشم ها دمیکش

 ...یمن حامله ام.. و تو... تو بابا شد ربدیمن... ه یعنی نی... انیا ربدیه-

رفتارش و حالت ناباور صورتش تند تند لب تر  یجیدر لحظه با گ کردیماتش برده بود و شوکه نگاهم م یحساب
 .کرد

 ...پر شدن اون دو خط یعنینکن...  یسوگند شوخ-

 .کردم دییبا حرکت سر تأ زدمیاشک پس م کهیدرحال جانیذوق و ه با

 .طوره نیآره، ه... هم-

 .کرد یبا تکون سرش خنده ا ناباورانه

 !؟یکن یم یشوخ-

که با انگشت هاش اندازه خط رو  یدرحال ک،یخنده دار و به تمسخر گرفتن اون تست کوچ یتدر ادامه با حال و
خط به  نیو من بابا شدم! اونم ا یکه تو.... که حامله ا کنهیمعلوم م کیخط کوچ نیا یعنی»گفت: دادینشون م

 «!؟یکیکوچ نیا

ً یاون حالت بهت زده اش خنده اش گرفته بود. دق ونیو خودش هم م دمیخند یم فقط  دیطول کش یربع کی قا
بغل گرفت و با  یاندازه من رو تو یب یجانیو ه یبلند و کنترل نشدن ییتا باور کنه و بعد از اون هم با خنده ها

مستانه از نداشتن و سر  نیزم یرو رو اشتمگذ نییپا الیهوا چرخوند، انگار که خ یتو ییرفتن از دستشو رونیب
 .دمیخند یم شیاون همه خوشحال

ام کاشت و تشکر  یشونیپ یداغ و نرم رو یبوسه ا ذاشتم،یم نیزم یآروم رو کهیو درحال ادیخنده و ذوق ز با
 .گوشم خوند یکه همراه با عاشقانه هاش تو ییها

و  کیکوچ یو از اون معجزه  میدیتخت کش یبه سقف و حالت مست و مسخ مون رو یرگیرو با خ یساعت مین
خوب تر شده بود و حال من  شهی. حالش از هممیبلند و از ته دل سر داد ییو خنده ها میمنتظره حرف زد ریغ

 .میحال خوب و بدم هم بود لیخوب کرده بود انگار دل یرو هم حساب

اندازه مون  یب یاون شاد استخویرفته بودم. دلم م نییپا ربدیزودتر از ه هیدادن اون خبر به مامان و بق یبرا
 .کنم میهم تقس هیرو با بق
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 یم یکردند دارم باهاشون شوخ یم الیاون قدر براشون شوکه کننده و ناباور بود که اولش باور نکردند و خ خبر
 .شد ریسر و صورتم سراز یکه رو ییو بوس ها کیکنم و بعد از اون هم با محاصر شدنم تبر

کرد خودش رو از مخمصه  یم یسع کهیدرحال یعیطب یبامزه و ژست یاومد و با حالت نییهم پا دیریبعد ه یکم
بره عمه  رونیب نکهیرفت و قبل از ا ینگاه، سمت خروج یخارج بشه آروم و ب الیاون همه چشم نجات بده و از و

از اون  یکرد که همگ رشیغافلگ یحساب ،یناگهان یبا تند کردن قدم هاش سمتش رفت و با بغل عیسر یلیخ
تر شده بود و به زور  یچشم هاش هم کم ی. عمه اون قدر خوشحال بود که حتمیدیخند یشوکه شدنش کل

 کیمون از اون صحنه و تبر یطور هم مادرجون و بلور خانم. حال همگ نیاش رو گرفته بود و هم هیگر یجلو
 .منقلب شده بود یبعد و پشت سرش کم یها

و به سر گذاشتن باالخره  یشوخ یاون جمع زنونه موند و بعد از کم نیب هیقرو با اصرار سحر و ب یساعت مین
از اون ژست و گاردش که باز  هیو کنا یکه قصد خروج از در رو کرد سحر با شوخ نیخودش رو نجات داد و هم

 «.خانِ بد عنق فتهیره جناب خودشیبگ لیرو تحو یاالن که بابا هم شده عمراً کس گهید»شده بود گفت: یجد

کرد. از جام  یجمع و جور یهمراهش برم، خنده  خواستیبه من که م یبه عقب چرخوند و بعد از اشاره ا یسر
در جواب سحر شونه باال پروند و  یبلند شدم و با ترک کردن اون جمع سمتش رفتم که با لحن شوخ و آروم

کرده که  شرفتیپ یجور هیتون! واال علم  بیتست عج نینمونده اونم با ا گهید یبابا ابهت یچه گرفتن»گفت:
 «!رهیگیمارو به سخره م یتالشا هیهم تموم یکیخط به اون کوچ

ً یزدم که خواست آروم باشم و جلب توجه نکنم. هوا تقر یبودم از خنده و قهقهه ا دهیترک شده بود و  کیتار با
راحت تر شده  یکم اره،ید به رو نکر  یم یهم هرچند که سع ربدیه الیو ساناز هم برگشته بودند و خ نیحس

 یایاه و قشنگ شب و ساحل و دریبه آسمون س کهیو در حال میبود ستادهیورود ا یبود. دست تو دست جلو
گذاشته بود نگاه  شیرو برامون به نما کالیموز یریبرگشت آب که تصاو تمیخوش ر یقشنگ ترش با اون صدا

 :آروم زمزمه اش گوشم رو پر کرد م،یکرد یم

 .تو و حضورت یدرست به اندازه  ن،یانگار واقع یلحظه ها برام سخت باشند ول نیباور ا دیشا-

 .زدم کهیدست فشردم و سر به بازوش ت یرو تو دستش

عشق و دوست داشتن به استقبال  نیرو ان و منتظر ما و با ا شیتر پ یواقع یها یتازه اولشه خوشحال نیا-
 .میریشون م

 :لب زد فتهیزد و مسخ و ش یو تبسم قشنگ دیمتم چرخعاشق و تبدارش س نگاه

 !دوباره یو باز از جنون به عشق میدیاز عشق به جنون رس-

 .دوستش داشتم تینها یکه ب ینجوا کردن شعر و

 همه عشق رو نیا من

 ونمیتو مد یچشما به

 تو قلبمه؛ یقیعم حس
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 عشق تا جنونم گرفتار

 (یفاطمه احمد)

رفتن  رونیب یو آروم آروم برا میکرد گهیهم د یچشم ها یلبخند و نگاه سراسر از عشق مون رو حواله  قیعم
رفت  تارشیو گ نیحس یکه همزمان نگاهم سمت بچه ها و صدا میو قدم زدن کنار ساحل قدم برداشت الیاز و

 .داده بود یقشنگ تر انیکه به اون شب پا یو ترانه ا

 چشمت شهر به شهر یپ در

 به خانه شدم روانه خانه

 یدیعشقم را چ گل

 به دانه چه عاشقانه دانه

 یآرام آتش به دلم زد آرام

 من یایرو یکه خوش آمد نیبنش

 جان من شوق چشمان من نیتو ا نیا

 من یبایز یکُشیها م عاشق

 دهیند ایتو دن مثل

 دهیعشق ما رس فصلِ 

 و یکرد انینما رو

 ...دهیشهر دستش را بر کی

 .انیپا.

 یاصالن نیقلم نوش به

 


