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 خدا بنام

 ایپاش دیفردا صبح زود با روقتهید گهی:روشا جان؟مادر برو بخواب دمامان

 رمیمیاز استرس دارم م  ؟بخدایاریب ادمیمامان واقعا الزمه  یوااااا:-

 ...یراحت شد گهیموقع د نی:برو بخواب مادر فردا شب امامان

 دستیفا یب برهیاالن برم بازم خوابم نم:-

 بخونم؟ ییبرات الال امیب یخوای:مرُهام

 ...نمــــــــــک:-

 تماشا کردنش شد ونیداد و مشغول تلوز لمیخنده تحو هی

 رُهام؟ :-

 و دوباره نگاهم کرد:جونم؟ برگشت

 ؟یایفردا باهام م:-

 ...یکه صبح زود پاش  یبخواب یاالن بر  زم،بهترهی:آره عزرُهام

 ...باشه:-

 به مامان و رُهام گفتم و از پله ها رفتم باال ریشب بخ هی

 ...سفارش کرد که زود بخوابمو اصال استرس نداشته باشم یسر شب زنگ زد و کل تیامشب رفته بود مامور  بابا

هفته رُهام اصالً نذاشت که درس  کی نی...تو ارمیمیهفتست که از استرس دارم م کیکنکوردارم واالن   فردا
 .یلحظه درس بخون نیکه تا آخر  ستیخوب ن یاستراحت کن  دیبا گفتیبخونم م

 .عاشقش بودم و جونم به جونش بسته بود  میبه هم وابسته بود یلیتنها برادرم بود خ رُهام

وقتا  شتریاداره مشغول بود که ب  هیمشغول کار بود، بابا هم تو  یشرکت هیخونده بود تو  تیریسالش بود و مد25
 .نمونده بود که بازنشسته بشه یزیچ گهید ! دبو تیتو مأمور

 شرکت کنم یتو کنکور معمار دیسالمه و فردا با 18خانه دار بود، منم که  مادرمم

 ییرایپذ هی،ساختمون دوبلکس بود  مینه چندان بزرگ داشت اطیح هیبا  ییالیخونه و هیبد نبود  مونیزندگ وضع
داشت بغل  دید ییرایآشپزخونه که به کل پذ  هی میبود دهیکه دو دست مبل توش چ  میبزرگ داشت باً یتقر

راهرو  یهم تو همون راهرو بود. رو به رو یبهداشت سیراهرو بود که اتاق مامان و بابا اونجا بود.سرو هیآشپزخونه 
ر هم قرا یمال رُهام که رو به رو شمیکیمال من بود  شیکیتا اتاق بود 2که باال   خوردیتا پله م 25-20هم حدود

 .داشت
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رو"  یشده بودم هدفون تو گوشم بود و به آهنگ "دوست دارم زندگ رهیبودم و به سقف خ دهیتختم دراز کش رو
 آهنگش  نیا  دادیم یبهم انرژ یلیخ کردمیگوش م  یخسرو روانیس ی

 دمیبرق اتاقم روشن شد برگشتم د دمیدفعه د هی خوندمیلب باهاش م ریو ز دادمیبه آهنگ گوش م ینطوریهم
 ...آهنگ رو قطع کردم و رو تخت نشستم  دیخندیبود و م ستادهیرُهاِم...جلودر وا

 روان؟ی....امـــــــــم.. .سیکردیگوش م  ی...بزار حدس بزنم چیدی:در زدما شما نشنرُهام

 !ایباهوش:-

 ...یکنیگوش نم  یا  گهید زی:آخه تو که چرُهام

 ...با آهنگ ارتباط برقرار کنم هیفاز همه دوست دارم فقط کا  یکیمن همه جور موز:-

 ...ایبخواب دختر خوب فردا آزمون دار ریکه رُهام گفت:بگ  دمیخند

 !خب ادیخوابم نم:-

 ...بخوابم رمیم ادیمنم خوابم م یکن بخواب  ی:روشا جان سعرُهام

 ریباشه برو، شب بخ:-

 ری:شب توام بخرُهام

 ...خوابم برد دیبا فکر ام شهیآهنگ گوش کردم و مثل هم  گهید کمیاز رفتن رُهام   بعد

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

 !شدا رید گهی:روشا؟روشا پاشو درُهام

 افتاد که امروز آزمون دارم  ادمیسرجام نشستم... دمویفنر پر نیع

 ...کنمیرُهام ضربان قلبمو تو حلقم احساس م یوااا :-

 :چرا؟رُهام

 !گهیداسترس دارم :-

به دست و صورتت بزن خوابت  یآب  هی...برو یشیکارش توام راحت م  یپ رهیم شهیتموم م گهی:تا چندساعت درُهام
 .بپره

 ...باشه:-

 ...نییپا امیم شمیمامان صبحانه حاضر کرده برو بخور منم آماده م نیینگو باشه...پاشو برو پا ی: الکرُهام

به سرو صورتم زدم مسواک زدم و رفتم  یآب  هیرفتمو  میمستق نییگفت و رفت...منم پاشدم و رفتم پا  نویا
 ...مامان شیآشپزخون پ
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 .ریسالم صبح بخ:-

 !یبخور که ضعف نکن یصبحانه حساب هی نیبش ایب ریبرگشت و گفت:سالم،صبح توام بخ مامان

 !ارمیکه دارم باال م  کردمیاحساس م  ادیاسترس ز  از

 ! بخورم تونمینم ادیز یوااا:-

 ...ایکنیسر جلسه ضعف م یریمثل آدم صبحانه بخور...م روزیبا داد گفت : باً یتقر مامان

 !غر نزنه  شتریدست به کار شدم که ب یسر

 .دمیرُهام رو از پشت سرم شن یکه صدا  خوردمیخوردن بودم و آروم آروم م مشغول

 نه؟ ایدختر کش شدم  نیبب گمی:مرُهام

 ؟یمردمو کرد ی،قصد جون دخترا هیها؟چ:-

حواسشون به درس  گهیسمت من ،اونوقت د ادیکه فکرشون ب  کنمیمن اونا رو جذب خودم م گهی:آره درُهام
 .یدیتو از همه اونا بهتر امتحان م ینطوری! اکننی!اونوقت در طول امتحان فقط به من فکر مستین

 ....وونهیها...د کنهیم ییچه فکرا نیخنده، آخه بب ریز میمامان زد منو

چشماش درشت بود  رهیت یقهوه ا ی.صورتش گرد بود با موها کردمیو منم نگاهش م خوردیصبحانه م داشت
 رهنیپ هیبود و  دهیپوش دیسف شرتیت هیبود  یکلیه باً ی، تقر 180و خوش فرم بود ،قدش حدود  کیکوچ  شینی،ب

 یلیخ دیخندیم یوقت یمشک نیشلوار ج هیو قرمز داشت با  یبودروش که رنگ سرمه ا دهیمردونه چهارخونه کش
 ...شدیبا مزه م

 ...گهیحاضر شو د ؟بروی:خوردرُهام

مانتو  هیبا  دمیپوش یخی یآب  نیشلوار ج هیاز جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم ..  ادیاز استرس ز  یناش یحال یب با
 .نییبرداشتم و رفتم پا فمویکمقنعه سرم کردم   هیساده  یمشک

 ام؟یمنم ب یخوای:مادر ممامان

 !م؟ی:کجا مادر من؟مگه ناهار مهمون نداررُهام

 !انیشام ب گمیم زنمیکه فوقش زنگ م  ستنین بهی:خب مادر غرمامان

 مهمونمون؟ هیک:-

 !نا؟یجز خاله ا میرو دار ی:ما کرُهام

 !...رفت ادمیاسترس و آزمون از   گهیخوشحال شدم اصالً د یکل  یواااا

 گرده؟یبرم ی...بابا کگهیرُهام هست د خوادینه مامان نم:-
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 :فردامامان

 !شد رید گهی... رُهام بدو دمیباشه پس ما زود بر:-

 ندارم یمن که کار می:اصالً انگار نه انگار سه ساعته منتظر خانم هستم، خب بررُهام

 و روشن کن اومدم نیبرو ماش:-

 یمام ی:چشـــــــــم...بارُهام

 عجله نکن باشه؟  ای...روشا حواستو جمع کنشیرپی:خمامان

 ... دعا کن یلیباشه...مامان برام خ:-

 .شیپ ریخ زمی:باشه عزمامان

و  رونیاز در برده بود ب  نشویرُهام تازه ماش اط،یو رفتم تو ح دمیپوش مویبا مامان رفتم و کتان یاز خداحافظ  بعد
 ...بستیداشت در رو م

خوشحال بودم که امروز  یلیراه بود ...خ قهیدق 45ساعت  میآزمون حدود ن  یو سوار شدم تا محل برگزار رفتم
 ...نمیرو بب دیام  تونستمیخونمون...امروز م ومدنیم نایخاله ا

 27پسر بزرگش بود و  دیمداشت ا مانیو ا دیتو تهران بود که دوتا پسر به اسم ام لمونیفاطمه تنها فام خاله
که نامزد کرده   شدیم یماه 4 هیماه هم از رُهام بزرگ تر بود و 5هم سن رُهام بود که حدود  مانمیسالش بود ا

 .کردیم یاول ازدواجشون تهران زندگ  ازتهران بودن .خاله   یبود.خانواده شوهر خاله بهروز از پولدارا

بودن .  نجایقبل از ما ا نای...خاله فاطمه امیماندگار شد نجایتهران و ا میسالم بود بخاطر کار بابا اومد7 یوقت من
 ...شمال بودن المونیتمام فام نیبودن بنابرا یپدر و مادر من هر دو شمال

با من مهربون  شهیهم دی!آخه امکردمیذوق م یکل  دمشیدیم یرو دوست داشتم و وقت دیام  شهیهم میبچگ از
 ستین یحس معمول هی دیمطمئن شدم حسم به ام گهیسالم که شد د 15حوصله! هم خوش اخالق و با یلیبود،خ

 ...کنمیپسر خاله نگاهش نم هیفقط به چشم  گهیو د

 ...میدی:رسرُهام

 ...فرستادمیلب صلوات م ریکنکور افتاده بودم دائم ز  ادیباز تازه  انگار

پارک کرد و با هم  نویگوشه ماش  هیشلوغ بود پربود از داوطلب ها و خانواده هاشون. رُهام  یلیدانشگاه خ محوطه
 میبود ن 7:30داخل به ساعت نگاه کردم ساعت  میتا اعالم کنن بر میو منتظر بود یساختمون اصل کینزد میرفت

 ...شدیآزمون شروع م  گهیساعت د

 ؟یساکت شد دفعهیحرف بزن خب!چرا  خوردهی:رُهام

 ...حواسمو پرت کنه خواستیگرفته بود مثالً م  خندم
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 !!!بگم؟ یچ:-

 ... دل تنگت خوادیم ی:هرچرُهام

 !رفت به پونه زنگ بزنم ادمیافتاد، انقدر که حواسم پرت بود   ادمیتازه  اوووووه

 ...رفت به پونه زنگ بزنم ادمیاوه رُهام :-

 ...کجاست  نیخب زنگ بزن بب یجی:بس که گرُهام

 ؟یدیم توی...گوشاوردمیمونیگوش:-

 ...در آورد و داد به من بشیاز ج  شویگوش

 رو گرفتم و شماره پونه رو گرفتم بعد از چندتا بوق جواب داد:الو؟ یگوش

 ؟یی؟کجایسالم خوب:-

 :شما؟پونه

 درد...روشام:-

 ؟یدیجواب نم تویچرا گوش وونهی:اااا دپونه

 ...رفت بردارم!خونست ادمی:-

 ه؟یشماره ک نی:پس اپونه

 ؟ییکجا  یگیرُهام...حاال م :-

 ...:دانشگاهِ پونه

 ؟یاومد  یبا ک م،تویستادیکاج وا  هیکنار   یساختمون اصل شیمنو رُهام پ نیخب بب:-

 .میکونیم داتونی:مامان و بابا...باشه بمون االن پپونه

 ....منتظرمیاوک:-

 رو دادم به رُهام یرو قطع کردم و گوش تماس

 :اومد؟رُهام

 .نجایا  ادیاوهوم...االن م:-

 میبود کیبه هم نزد یلیتا االن مثل خواهرم بود خ میدوستم بود از کالس دوم با هم بود نیتر یمیصم پونه
 ... رو بهش گفته بودم دیعالقم به ام  هیقض

 ...:اوناهاش اومدنرُهام
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دست تکون دادم که متوجه ما شد و اومد  دم،براشیکه رُهام نشون داده بود رو نگاه کردم و پونه رو د  یسمت
 دیبا گهیربع د کیبه ساعت نگاه کردم  میکرد  کی.مامان و باباشم همراهش بودن با اونا هم سالم و علشمونیپ
 !باال میرفتیم

 ...زدیم حینشسته بود و تسب مکتین هیبا پدر پونه مشغول حرف زدن بود مامانشم رو  رُهام

 :چه خبر؟پونه

 !امروز ناهار خونمونن  نایا  دیگفتم:ام  یذوق بچه گونه ا با

 نه؟ یواسه آزمون استرس دار یلی:خپونه

 ...که انداخت شدم  یا  کهیت متوجه

 زنم؟یمن باهات حرف م یخاک تو سرت...اصال تو آدم:-

 ...وونهیکردم د  یو گفت:شوخ دیخند

 ...گمشو:-

 و اومدن سمتمون دنیهامون ما رو د یلحظه چندتا از همکالس نیهم

 ...میمشغول حرف زدن شد میکرد  یبا هم سالم و احوال پرس نکهیاز ا  بعد

 .کرد که من برگشتم  یسرفه ا هیبعدش رُهام اومد پشت سرم و  کمی

ازش گرفتم و   فمویشد و استرس گرفتم .ک یته دلم خالباال ...باز  یبردار کم کم آماده شو که بر التویوسا ای:برُهام
 ...دادم دستش فویحساب و مداد پاکنم رو برداشتم و دوباره ک نیماش

 ؟یکنینم ی:روشا معرفمارال

 ! مخ رُهام رو بزنه خوادیواالن بقول خودش م طوناستیمارال از اون ش دونستمیم

 ...گفتم:برادرم رُهامکردم به رُهام و با دو دست بهش اشاره کردمو    رو

 .کرد  یبا همه سالم و احوالپرس ییهم با خوشرو رُهام

 :آقا رُهام پس بابام کو؟پونه

 ...براشون ارهیآب ب  نیاز تو ماش  رهی:مادرتون تشنش شد گفت مرُهام

 ...ننیهاشون بش یموقع با بلندگو اعالم کردن که داوطلبا برن داخل ساختمون و رو صندل نیهم

 رُهام رو گرفتم و گفتم:برام دعا کن خب؟ دست

 .نگران نباش زمیفشار داد و گفت:حتما...برو عز دستمو
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 ... که ازش دور شدم صدام کرد که برگشتم سمتش  کمی

 ...خوب باشماره رو کارت چک کن ینیدقت کن که اشتباه نش تی:به شماره صندلرُهام

 ...باشه،حواسم هست:-

 ؟یکردیو رو نم یداشت یا  کهیداداش ت نیهمچ هیباال که مارال اومد در گوشم گفت: میبچه ها رفت با

مارالم که  نیباشه...ا یبودم دوست نداشتم با هرکس یرتیغ  یلینگفتم...کال رو رُهام خ یزیزدم و چ یلبخند الک هی
 ...خوادشیم وفتهیم یکیکالً تا چشمش به 

 ...میکردم و نشستم پونه طبقه دوم بود و از هم دور بود  دایپ مویصندل بالخره

جواب  نیخونده بودمو ا یلینرفت خب من خ شیکه انتظار داشتم پ  یسر برگه نشستم اصال اونطور 12ساعت  تا
قبول شم ،خب اگه  یوضع سراسر نیاومدن و برگه ها رو جمع کردن...عمرا اگه با ا  12اون خوندنام نبود...ساعت 

دانشگاه رو پرداخت کنه!مگه همش چقدر  نیگسن نهیکه بابا رو مجبور کنم هز  ادیهم قبول شم دلم نم یاعرانتفیغ
 !گرفت؟یحقوق م

 ...دمیراهرو پونه رو د تو

 :چطور بود؟پونه

 !افتضاح:-

 ...ی:واقعا؟!تو که خوب خونده بودپونه

 ؟یکرد  کاریخب گند زدم...تو چ یآره، ول:-

 .هم بد نبود یلی:خپونه

 خب خدارو شکر:-

اواخر مرداد بود   ستاده،یکه هنوز کنار همون کاج وا  دمیرُهام رو د رون،یب میواز ساختمون رفت مینگفت یزیچ گهید
 ...خسته شده یلیقربونش برم حتما خ یو هوا هم گرم...دلم براش سوخت اله

 ن؟یکرد  کاریچ دیاومد جلو و پرس  یپونه سر یبابا

 ...اصالً خوب نبود عمو:_

 !ی:ااا...چرا دختر؟تو که خوب درس خون بودعمو

 .جواب نداد ندفعهیخب ا:-

 !لبخند گشاد اومد سمتم هیرُهام تازه متوجه من شد و با زدیداشت با باباش حرف م پونه

 خانم...چطوربود؟ یآبج  دی:خسته نباشرُهام
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 !نبودم یاضگفتم:ر   یناراحتش کنم ول خواستیدلم نم اصالً 

 !؟یچ یعنی:رُهام

 ...گهینرفت د شیخوب پ یلیخ یعنی:-

 .یشیخوب قبول م یجا هیکه   شاهللی،ا هیلیخ ادیب جشیجمع کرد و گفت:حاال تا نت لبخندشو

 .رو انتخاب کنم یا  گهید یخوب؟خب بابا که نذاشت جز تهران جا یجا:-

 ...یشیخوب قبول م یجا هیتهران  نیتو هم شاهللی:ارُهام

 گه؟ید یرانتفاعیغ:-

 ...رمیمیکه دارم از گرما م  میمونده حاال بر یلیخ ادیب جینتا ؟تایریگی:َاَاَاَاَا روشا چقدر سخت مرُهام

 ...میبر:-

 ...میشد نیو سوار ماش میو بعدش رفت میکرد  یپونه و خانوادش خداحافظ از

بود که  ید یکه رُهام ضبط رو روشن کرد همون س  کردمینگاه م رونیبه ب نیماش شهیحال نداشتم، از ش یازخستگ
 .کرده بودم  تیخودم را

 یخسرو اریزان آهنگ

تو  یدست توئه،هرچ یتو روباز دوست دارم/همه چ یدونیبرو م یبگ ایبمون  یمن حرف توئه/تو بگ حرف
غمامو دور   یتونیم یبااااز دوست دارم...دوست داااارم/تو اگه بخوا یاین ای یای،بیتو بخوا ی،هرچیبگ
تا ابد  یرو دارم اگه بگ ای...دنیییشبامو کنار بزن یتونیم ی.../تو اگه بخوااایمنو پر نور بکن کیتار یها هی...ثانیبکن

 ییی...مال منیییمال من

دلممم هرجا که هوات  نیغمگ  یوقت/شهیباااز عوض م هوی یتو...با نگاه تو همه چ یدلممم با صدا نیغمگ  یوقت
 ....شتیپ ادی...بشتیپ ادی...بشتیپ ادیتا ب زنهیمنه دلم م کینزد

 دادمیکه به آهنگ گوش م  ینطوریبره هم ادمیتا همه غممو  هیکاف  ادشی نیافتادم...هم  دیام  ادیآهنگ   نیا  با
 ...شد ادهیسوپرمارکت نگه داشت و پ هی یرُهام جلو

رو باز کردم و  یکی دیچسبیخنک واقعًا م یکردم...رانگرفت و آورد...ازش تشکر    کیو ک یبرام ران دمیبعدش د کمی
 .رو هم واسه خودم باز کردم یکیدادم به خودش 

 باز کن بخور کمی:کرُهام

 واسه تو بازش کنم یخوایظهره،اگه م گهیاالن د  خورمیمن نم:-

 خورمی:نه منم نمرُهام

 ...میروشن کرد و حرکت کرد نویخورد ماش شویکه از ران  کمی
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 !خونه میدیبعدش رس قهیدق10

باال  میکه چقدر دلم براش تنگ شده بود...رفت  یواااا کردمیداشتم سکته م جانیجلو در بود از ه دیام  نیماش
قربونت  یمن فداتشم خوب یییبلند شدن خاله اومد و بغلم کرد:اله دنیخاله و شوهرخاله نشستن تا مارو د دمید

 ...یبرم؟راحت شد

 اومد؟  دیام  نیشوهرخاله با ماش یعنیجلو در بود  نشی!ماشستیچرا ن دید که امبو نیحواسم به ا تمام

 :روشا جان با توام؟خوب بود آزمون؟خاله

 !نبودم ینه...راستش راض یعنیخودم اومدم و گفتم:آره... به

 ...یشیکه قبول م  شاهللیا  زمیعز  ستیکه هنوز مشخص ن  جشی:نتشوهرخاله

 .قبول شم یدانشکده دولت خواستمیمن م یول شمیقبول که آره م:-

 ...نشد سال بعد یشیکه قبول م  شاهللی:امامان

 !ختیحرف مامان بهم ر نیبا ا اعصابم

 ...یکنیگفتنش واسه شما راحته همش سال بعد سال بعد م  گهیبعله د:-

 !نگه یزیچ گهیحرص مقنعمو برداشتم که خاله به مامان اشاره کرد که د با

 عوض کردن جو گفت:خاله پس بچه ها کجان؟  واسه رُهام

 !رفته دستاشو بشوره دمیرفته دنبال پرستو،ام مانی:اخاله

 .با اجازه گفتم که برم باال لباسمو عوض کنم هیو  دمینفس راحت کش هی ومدهین دیفکر کردم ام یآخ

 لیما رو هم تحو کمی؟ی:سالم بچه...چطوردمیاز پشت سرم شن  درویام  یباال که صدا رفتمیاز پله ها م  داشتم
 ...ریبگ

...آروم برگشتمو دیلرزی! دستام عرق کرده بود و مکردیم یقرار یب نهیصداش باز قلبم تو س دنیشن با
 !مایشیدانشجو م گهیگفتم:سالم...بچه؟چند وقت د

 دیو گفت:اوه اوه حق با شماست!ببخش دیخند

زد و گفت:خب حاال با کنکور  کشهیکه روشا رو م  ییلبخند قشنگ از اونا هی میتر و به هم دست داد کینزد اومد
 ؟یکرد  کاریچ

تو رو خدا برو از رُهام بپرس خسته شدم بس که به همه گفتم افتضاح  دیام  یحالت درمانده گفتم :واااا با
 ...لباسمو عوض کنم رمیبود...من م

خودمو پرت کردم رو  ارمیمانتومو در ب نکهیاز پله ها اومدم باال رفتم تو اتاق و در و بستم،بدون ا  یسر بعدشم
 ... تخت
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دلم  خندهیم یچرا من انقدر عاشقشم؟چرا؟ چرا وقت ایخدا ی...وااااادیاصالً خوشم نم  زنهیمنو بچه صدا م نکهیا  از
که من   شدیمشخص م فشیو رد یدیمروار یونهادند دیخندیوم یجذاب بود وقت یلیخ دیره؟امیبراش ضعف م

 رفتیکه م  شدیم یفرم بود چند سال روو  یکامال ورزش  لشیاز رُهام بلندتر بود است  کمی...قدش مردمیواسش م
 شتریب یبود لباشم قلوه ا دهیکش  یبادام یحالت هیچشماش  دهیو کش یقلم ینیب هیپرپشت با  ی...ابرو هایبدنساز

 مانمیشوهرخاله...فقط خاله تپل و قد کوتاه بود .ا هیشب مانیخاله بود و ا هیشب دیداشت کال ام شیوقتا هم ته ر
و درشت که واقعا چشم و ابروش  یمشک یو چشما یکمون  یپرتر بود با ابرو ها یلیخ دیامبود از   دیهم قد ام

اشت اونم چشماش درشت و کم ند   یزیچ یباباش بود. زنش پرستو هم که از خانم هیشب مانیقشنگ بود ا یلیخ
 ...ومدیم مانیبا ا یلیبود که خ دهیکش

 یتنمه،وااا رونیهنوز لباس ب دمینگاه به خودم کردم که د هی! زننیدارن در اتاقمو م دمیخودم که اومدم د به
 ...زننیباز غر م ننیرُهام نباشن که االن منو بب ایخداکنه مامان 

 ...دییبفرما:-

 باز شد و سر پرستو اومد داخل:سالم خانم کمی در

 ...ـــــــزمیسالم عز:-

 ...میدیو بوس میرو بغل کرد گهیتو و همد اومد

 !طرفا نیعجب از ا  ؟چهیچطور:-

 !نجامیا  شهی:بابا من که همپرستو

 ...نجایا  یباره اومد نیکه دوم  نمیا  یماهه نامزد کرد 4همش  ونهی...آخه دیگیآره راست م:-

 نه؟ گهید هیماه دوبار اومدم...آمار خوب 4تو نی:خب ببپرستو

 ...نه:-

 هان؟ گهید یراحت شد یحاال توام...کنکورو داد گهی:خب دپرستو

 !راجبش حرف بزنم خوامینم گهیاصالً د  ال،یخیپرستو جان مادرت ب یوااا:-

 !؟یاوردی...حاال تو چرا هنوز لباستو در نزنمی:باشه باشه حرف نمپرستو

 !کمیتو روتو کن اونور  ارمیاالن در م:-

سالش بود واقعا خانم و دوست  22پرستو رو دوست داشتم یلینشست رو تخت و روشو کرد اونور ...خ دویخند
 .خوندیم یمیبود خودش دانشجو بود و ش یداشتن

موهامو پشت سرم کوتاه ،   نیکمرنگ آست  یصورت کیتون هیبا دمیپوش یشلوار مشک هیلباسمو عوض کردم  یسر
 ...کمرنگ زدم و گفتم:من حاضرم  یرژ صورت هیبستم  یدم اسب

 ...نییپا می:خب پس برپرستو
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مامان و خاله هم  دیدیم ونیشوهر خاله هم داشت تلوز زدن،یداشتن حرف م مانیو رُهام و ا دیام  میکه رفت  نییپا
 . تو آشپزخونه بودن

مبل  هیاونا رو   کیکردم، بعدشم منو پرستو نزد  یدست دادم و سالم و احوالپرس مانیسمت پسرا و با ا رفتم
 ...مینشست

 !ییدایچه خبرا؟کم پ:-

 ...یگرفتینم لیتو؟من که هستم تو سرت گرم درس بود ما رو تحو ای دامی:من کم پپرستو

 .فشار روم بود یلیسخت بود،خ یلیخ گهیآخراش د  نیبخدا ا:-

 ...وحشتناکه شهیهم دونم،کنکوری: مپرستو

 یته دلم خال دیخندیم یوقت یبود وااا دیکه حواسش نبود چشمم همش به ام  ییوقتا زدمیپرستو که حرف م با
 ...کن  یکار  هیخودت  شمیم وونهیمن دارم د ای...خداشدیم

 شما بهم؟ نیگیم یپسرا و گفتم:چ شیبعدش رفتم پ میبا پرستو حرف زد ینطوریهم گهید کمی

 ؟یزی:شما چمانیا

 تعارف نکن...بگو:-

 منظورمو؟ ی:نگرفتمانیا

 !نجاستیکه زنت ا  فیح:-

 ن؟یگفتیبهم م نیداشت یچ میپرسی:آخه مگه ما از شما ممانیا

 !...خب بپرس:-

 شما؟ نیگفتیم نیداشت ی:چمانیا

 !دادمیم شی...منم داشتم دلداردینالیپرستو داشت از دست تو م:-

 ..و پرستو هم آروم منو ُهل داد دنیخند دیرُهام و ام دفعهی

 !!!:پرستو جان؟مانیا

 !وونهید نیا  گهی:دروغ مپرستو

 اره؟یب ریگ  خواستیتر از کجا م لیذل نی:پرستو از ادیام

 ...بگو واال نوی:همرُهام

 خنده که مامان از آشپزخونه صدام زد که برم سفره رو بندازم ریز میزد همه
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بعد هم همه اومدن و  کمی میبا کمک خاله سفره رو انداخت ییتو آشپزخونه که پرستو هم باهام اومد و دوتا رفتم
 ...دور سفره نشستن

ازت خواهش   ایبود...خدا دیمامان و رُهام نشسته بودم و تمام حواسم به غذا خوردن ام نیغذا خوردن ب  موقع
 طرفهیرو با دوست داشتن  یبنده ا چیه ای.خدا کنمیوضع رو تحمل م نیچهار ساله دارم ا کیکمکم کن نزد  کنمیم

 ...یلیعذاب آوره خ  یلیامتحان نکن خ

 ؟یخورینم یزیآروم در گوشم گفت:تو چرا چ  رُهام

 !خودم اومدم و گفتم:اشتها ندارم به

 !که  ینخورد یزیاشتها ندارم؟از صبح چ  یچ یعنی:رُهام

قاشق از غذا رو گذاشتم تو دهنمو  هینکنن  دییهم حرف رُهام رو تا هینکنه و بق دایبحث ادامه پ نیکه ا  نیا  واسه
 !خورمیگفتم :باشه م

بشه کالً افسرده  خوادیم یطرفه چ کی یعالقه   نیکه آخر ا  کنمیو فکر م کنمیفکر م دیوقت که به عالقم به ام هر
 ...شدمیو ناراحت م

غذاشو تموم کرده بود   باً یرو قطع کرد...تقر یشوهر خاله زنگ خورد که جواب داد و حرف زد بعدشم گوش یگوش
زود خودشو برسونه  دیاومده که با  شیپ یمشکل هیاز دوستاش   یکیواسه  نکهیاز مامان تشکر کرد وگفت مثل ا

 ...به اون

 مانیشرکت واردات و صادرات داشت،ا هیبهروز  ..شوهرخاله میبعد سفره رو جمع کرد کمیرفت و ماهم  شوهرخاله
هم چون خودش دختر نداشت عاشق دختر  یبود از طرف یمرد مهربون یلی.شوهرخاله خکردیباباش کار م شیهم پ

 بردیم یمنو مجبور شهیهم شتدوستم دا یلیبود خ نطوریدوست داشت خاله هم هم یلیخ یبود منو از بچگ
 ......االنم پرستو رو مثل دخترخودشون دوست داشتنگذروندمیخوش م یخونشون واونجا هم که کل

 مامان ظرف ها رو بشورم؟:-

 ...امیپرستو که تنها نباشه منم االن م شی:نه...برو پمامان

...مامانم و خاله هم به جمعمون اضافه شدن پسرا میزدیحرف م یپرستو...از هر در شیگفتم و رفتم پ  یباشه ا هی
 ...کردنیم یهم داشتن پاسور باز

 چسبه؟یم یبعد از کنکور چ نیدونیم:-

 ...:خوابمانیا

 به ما؟ ای هیگفت:تو حواست به باز  مانیکه خاله به ا  میدیخند همه

 !شده یتکرار گهیرو بردم د نایحواسش به همه جا باشه...بعدشم انقدر که ا دیانسان باهوش با  هی:مانیا

 !برداشت ییچا هی زیو اومد از رو م ختیرو بهم ر یباز بعدشم
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 ! و رُهام رفت هوا دیام  داد

 ؟یکرد  یجرزن یبازیم یدار یدی:باز ددیام

 ...بخور حرف نزن بچه ییچا ای:بمانیا

 !...زدمایِاِاِاِاِا داشتم حرف م:-

 !گهید میجوابتو داد یسوال کرد هی؟یزدیحرف م یقند انداخت تو دهنش گفت:کجا داشت هیکه   نطوریهم مانیا

تهران و همه  یهوا یبرداره گفت:بعد از کنکور و کار و گرما و آلودگ ییچا زیاز رو م  ومدیکه داشت م  نطوریهم دیام
 ...آقا، شمــــال  چسبهیفقط شمال م یچ

 ...قاً یدق:-

 ه؟یخان حاال باهوش ک مانی:ادیام

 !...:البد تومانیا

 .چشمک بهش زد هیو  دیخند دیام

همه از  نی...امینیبیرو م نایهم مامان ا شهیحال و هوامون عوض م م؟همیفرشته ،بر گنی:بچه ها راست مخاله
 !میسر بهشون بزن هی میکه نشد بر  دمی...عمینرفت جایتابستون گذشت ه

بدن  یمرخص ستی، رُهامم که معلوم ن دنینم یبهش مرخص ادیب تونهیرضا که نم ی:واال من که از خدامه ولمامان
 ...نه ایبهش 

 !که  میصحبتها ندار نی!با هم از امیگرمابه و گلستان هم هست  قیرف ارشیمنو ک ی:مامان؟! ناسالمترُهام

 ریمد ی،مثالً جا رنیگیاز من م  شونویاجازه مرخص  انیمسخره به خودش گرفت و گفت:ملت اونجا م افهیق هی بعد
 !مایشرکت نشست

 موننیفوقش دوتا باجناغها خونه م ادیبهروزم بتونه ب کنمی...البته فکر نم میریو خاله گفت: پس حله، م میدیخند
 .گهید

 .انیب تونستنیشمال ...دلم واسه بابا و شوهر خاله بهروز سوخت،کاش م میشد وسط هفته بر بیتصو خالصه

 م؟ی:امروز که جمعست دوشنبه چطوره که حرکت کنخاله

 ...:خوبهمامان

 برات خوبه؟ ؟دوشنبهیندار یه کار:پرستوجان تو کخاله

 ...کنهینم ی:آره مامان جان واسه من فرقپرستو

 ...بهمون گذشتیخوش م یکل  شهیخوشحال بودم ، عاشق شمال بودم هم یلیخ
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 ومدیخوابم م یلیخسته بودم و خ یلیخ نکهیقصد رفتن کردن اصال دوست نداشتم برن با ا نایبود که خاله ا غروب
 ...شدیتنگ م دیاالن واسه ام  نیباز دوست نداشتم برن چون دلم از هم یول

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

کنار   زیاز رو م  مویچشمامو زد...آروم چشمامو باز کردم تا به نور عادت کنه، گوش دیوا کردم نور خورش چشمامو
 .نییو رفتم پاکش و قوس به خودم دادم  کمیبود،11:10تخت برداشتم به ساعت نگاه کردم

و حماممون کنار هم  یی...دستشوییرفتم تو دستشو میسالم بهش گفتم و مستق هیتو آشپزخونه بود  مامان
 ...افتاد که اون االن سر کاره پس بابا اومد  ادمیاول فکر کردم رُهاِم !بعد   ومدیآب از حمام م  یبود.صدا

نشسته بود و مثل هر روز  ونیتلوز یرو مبل رو به رو رون،مامانیو صورتم رو شستم و مسواک زدم اومدم ب دست
 رفتم کنارش نشستم و گفتم :بابا اومد؟ کردینگاه م یپزشک یبرنامه ها نیبه ا

 :آرهمامان

 خونه؟ دیساعت چند رس:-

 بخور زیچ هی...برو رهیدوش بگ هی رهیگفت م  یخواب دید شه،اومدیم یساعت کی: مامان

 !حوصله صبحانه خوردن رو نداشتم چوقتیه

 .ستیگرسنم ن  الیخیب یوااا:-

 !ایگرمه باز شروع کرد  یی:برو چامامان

شکالت  هیوبا  ختمیواسه خودم ر ییچا هیپاشدم و رفتم آشپزخونه  یاز هرگونه تنش احتمال  یریجلوگ واسه
 .مشغول شدم

به  ی...از وقتدمشیدیم شتریشمال حداقل ب میردو روز زود بگذره و ب نیبود دوست داشتم ا دیام  شیپ فکرم
حس خجالت نسبت بهش دارم،  هی یچرا ول دونمینم رمیگیازش فاصله م  یلیبردم خ یپ دیحس خودم نسبت به ام

رفتارمو حفظ  یهمونطور اشک  میکردیم یکاش رابطم باهاش مثل قبل بود مثل اون موقع ها که با هم شوخ
 ...همون رفتار قبل رو دارم مانیباهاش همونطور که با ا کردمیم

 ...کنمیکمکم کن خواهش م  کنمیخواهش م شمیم وونهیدارم د گهیاونم دوسم داشته باشه؟د  شهیم یعنی ایخدا

 !سالم روشا خانم کیعل:-

 از استکان تو دستم گرفتم و به رو به روم نگاه کردم  چشممو

 ؟یخوب ییسالم بابا:-

 !یهم بود یقیتو چه فکر عم ،ی:تو بهتربابا

 ...ایشمال خوشحال یریم یو رفتم بوسش کردم اونم منو بغل کرد:دار پاشدم
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 ؟یایبابا توام م:-

 میریبا هم م شاهللیوقت مناسب تر ا هیخوش بگذره بهتون،تو  دیشما بر تونمی:نه بابا من که نمبابا

 میو رو مبل نشست میگرفت،با بابا رفت  دلم

 هیخال یلیجاتون خ ینطوریا  نیایب شدیکاش م:-

 ...ما یو گفت:خانواده به جا دیخند بابا

.چون کردیو تو بحث ما شرکت م ومدیم کردیهم که مامان کارشو تموم م یتا ظهر با بابا حرف زدم گاه ینطوریهم
 ریکه ناهار رو د  شدیم ینطوریمنتظرش،ا میموندیم میما هم عادت داشت ومدیاز شرکت م  2رُهام ساعت 

 ...میخوردیم

 ؟ییجا میمامان؟بعد از ظهر بر:-

 :چرا؟مامان

 !گهید رهیخب حوصلم تو خونه سر م:-

 ؟یبر یخوایمثال کجا م رون،حاالیبره ب تونهی:آدم که هر روز نممامان

 ...یی،جا یخونه خاله ا ،یدی،خر ی!! بازاردونمیچه م:-

 یبودن زشته حاال ما زود نجایا  شبیهم که د نایو ندارم ...خاله ا دیکه من حوصله بازار و خر  یدونیم ی:وااامامان
 ...اونجا  میبر میباش

اونجا تو باغشون   رهی...بعدشم آدم منجایا  میندار یا  گهید یآخه،ما که جز اونا دوست و آشنا  یبابا چه زشت یا:-
 ...شهیآدم عوض م  ی هیکنه،روحیم فیک

چند روز وقت نکردم برم امروزم  نیهم هست ،تو ا یآشپز  ناستیروز پنج تن خونه زهره خانم ا نی:امروز آخرمامان
 ...میبا من بر ایچند روزه نرفتم!توأم ب نیشده که ا یچ کنهیحاال فکر م ستیهمسا ستینرم درست ن

 ... یمکان نداره رد کنرو اصالً ا یخونه فاط شنهادیآخه، تو پ  گمیبگو برنامت پره وگرنه من م نویآهان...پس ا:-

 ؟ یایخونه خاله،امروز باهام م میری...فردا می:حاال هرچمامان

 !یکس و کار  یب نیبابا، بسوزه پدر ا گمیم یام؟هعینه بابا کجا ب:-

 ...دختر...خب خودت تنها برو خونه خالت یکس و کار باش  ی:خدا نکنه ببابا

 .شهیحال مبرو تازه خاله هم خوش گهی:بابات راست ممامان

 .شهیم یچ نمیحاال بب دونمیشونه باال انداختم و از جام پاشدم و گفتم:نم هی
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 ومدیم رشیو تصو کردمی..هر وقت که بهش فکر م دمیدیرو هم م دیام  ینطوریتو اتاقم از خدام بود که برم ا رفتم
 ...رفتیجلو چشمم دلم ضعف م

سرم و به  ریدستمو رو گذاشتم ز هی دمیکردم و رفتم و رو تخت دراز کش  یپل کیموز هیو روشن کردم و  وتریکامپ
 ...شدم رهیسقف خ

زدن خاطره ها  خی/اااابونیکوتاه تو خ  ریآدما تصو/ ایعالم فکر نم بارون چندتا رو  هیمن تنها/ ابونیخ هینه  ساعت
که هنوز همونجا   ای ی./رد شد..نمیچقدر شکل توئه بزار بب/نمیبیرو،انگار تو رو م ادهیتو نگاااهشون/تو پ

سرد...اما  یلیییهوا خ مونیزرد،مثل دوست یرگاپامون خش خش ب ری.../زیو باز چشماتو بست ینیبیمنو م/؟یهست
 .....دستات...اما چه خوووب بود یحرفات...چشماتو بغض منو سرد یشاپ،قهوه و تلخ یکاف  هیچه خوب بود/

 ...رُهامِ  دمیاتاق باز شد برگشتم د  در

 !تو یایم ینطوریزشته بخدا هم:-

تو فاز  ینگرانت شدم...باز که رفت یرو کم کرد و گفت:واال انقدر صدات زدم جواب نداد کیموز یو صدا اومد
 م؟یما خبر ندار یهم...عاشق شد یکی!به به چه موز کیموز

دوست  هیبرام مثل  شهی.همرو دوست دارم .. دیکه چقدر ام  گفتمیو به رُهام م تونستمیگرفته بود کاش م  خندم
 دونمی،نم کنهیفرق م یلیموضوع خ نیا  ی...ول کردیم مییو راهنما دادیبود هوامو داشت به درد و دل هام گوش م

 ...کنهیم یاگه بفهمه چه برخورد

 اومد؟  ه؟خوشتی:ها؟چرُهام

 !!!ها؟:-

 م؟یدونیهست و ما نم ییخبرا هیخوشت اومد؟نکنه واقعا  گمیم یخندیم ی:داررُهام

 !؟یا  وونهیدست پاچه شدم و گفتم:نه بابا د دفعهی

 !من گرسنمه نییپا میبر ایب

 .رو خاموش نکردم وتریاومد که کامپ  ادمیراه  نیب رونیاز رُهام از اتاق زدم ب  زودتر

 ...رو خاموش کن وتریزحمت کامپ یهمونجا داد زدم: رُهام ب از

دور  ی،بابا هم اومد و همگ نییبعد رُهام اومد پا کمی...نهیرو بچ زیکه م  تو آشپزخونه و به مامان کمک کردم رفتم
 ...میزنشستیم

 و شمال رو؟ یمرخص هیقض یگفت  ارشیرو کرد به رُهام و گفت:به ک مامان

 !من؟ یرو مرخص یکرد  دی؟کلیریگی:مادر من شما چرا انقدر سخت مرُهام

 ...شمال رفتن هیبخاطر  یوفتین تیکه از کارو زندگ  گمی:خب مادر، من بخاطر خودت ممامان
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با هم  روزیکرد وبهم فحش داد !بعدشم قول گرفت که   یهم حسود یشمال!تازه کل می:نه بابا...گفتم قراره بررُهام
 ...میبر

 م؟یایما هم ب:-

 ؟یایو نگاهم کرد و گفت:کجا ب ستادیوا

 !گهیشمال د:-

 !د؟یخر امیمن با تو دوستات م ارش؟مگهی:با منو کرُهام

 ن؟یبر نیخوایآهان تنها م:-

 ...:پ ن پرُهام

 !...خب بروـــــــــــشیا:-

 ...نیکل کل نکن  نیبابا!غذاتونو بخور ی:ابابا

 ...مینگفت یزیچ گهیچشم غره واسه رُهام رفتم و د هی

برم خونه  خوامیخونه زهره خانم به منم گفت که اگه م رهیو گفت که م دیبود که مامان لباس پوش 4 کینزد ساعت
 ... نایروشا رو ببر خونه خاله ا یخاله زود برم که زود برگردم...بعد رو کرد به رُهام و گفت: رُهام جان اگه کار ندار

 ...خونه خاله رسونمیکار دارم،سر راه تو روهم م  ییبرم جا خوامی:روشا پاشو حاضر شو من مرُهام

 .رمیتو برو من خودم م یعجله دار  اگه:-

 ...:پاشو برو حاضرشو بچهرُهام

 .از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم  دمویخند

به خودم انداختم...امممم  نهیینگاه تو آ هی ملیمداد چشم و ر کمیرژ کم رنگ زدم با  هی دمیلباس پوش نکهیاز ا  بعد
 ....خوبه گهید

 !بابا تنها نشسته دمید نییرفتم پا یسر

 پس رُهام کو؟:-

 ...و روشن کنه نی:رفت ماشبابا

 ؟یندار یکار  ،ییاهان...خب بابا:-

 مراقب خودت باش...به سالمت زمی:نه عزبابا

 چشم...فعال:-
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در  نیبرده بود سرکوچه. راه افتادم سمت ماش نویکه رُهام تازه ماش  دمید دمیو کفشامو پوش رونیخونه زدم ب از
 ؟یجلو رو باز کردم و نشستم رو به رُهام گفتم:امروز چه خبره انقدر عجله دار

 .هیو عاد لکسیر زیمن؟من کجا عجله دارم؟همه چ ی:کرُهام

 !؟یاوهوم...نکنه قرار دار:-

 !و گفت:نه بابا دیخند

 ...آره جون خودت:-

 .رونیرم ب...قراره با بچه ها بوونهید گمیباشه بهت م ی:من که هرچرُهام

 ... رو ینگفتم ضبط رو روشن کرد آهنگ دوست دارم زندگ یزیچ گهیو د دمیخند

 !یخب طرفدار شد نمیبیکه م  یتو خودت بدتر شد روانیبه س یداد ریگ  یگیگرفته بود بهش گفتم:به من م  خندم

 ... دمیمنم گوش م یکرد  تیآهنگ ها رو تو را  نی...اگهید نهی:کمال هم نشرُهام

 جادیمثبت تو آدم ا یانرژ  جوریبگم؟ ی...چجوردهیبه آدم م یحس خوب یلیدوست دارم خ یلیآهنگو خ  نیا  بعدشم
 !(اوردیمنو در م ی...)داشت اداکنهیم

 ...یگیم یچ فهممیو گفتم:اوهوم...م میدیخند

 م؟یتهران کنسرت گذاشت بر ندفعهی؟ا رُهام

 !بهشا یداد ریبدجور گ یی:خدارُهام

 ...متفاوته ییجورایگه،یخب کاراشو دوست دارم د:-

 !خب بابا...متفاوت یلی:خرُهام

 گه؟ید میریپس م:-

 ...شهیم یچ نمی:ببرُهام

جلو در خونه  میدیربع بعد رس کینگم...حدود  یزیدادم به آهنگ گوش بدم و چ حیترج نایتا خونه خاله ا گهید
 ...نایخاله ا

 .باال امیاومد نتونستم ب  شیپ یکار  هیرسون بگو شرمنده سالم ب نای:به خاله ارُهام

 ...باشه:-

 ...دنبالت امیب تونمیخونه نم امیم ریمن احتماالً د ریشد آژانس بگ ری:روشا غروب زود برو خونه اگر هم درُهام

 .باشه مراقب خودت باش:-



 

 
20 

 :توأم مراقب خودت باشرُهام

که دور   یبوق برام زد و راه افتاد ،منم براش دست تکون دادم. وقت هیشدم و منتظر موندم که بره  ادهیپ نیماش از
 ...باز شد و من رفتم داخل یکیچ یبعد در با صدا هیشد رفتم و اف اف رو زدم،چند ثان

 ! گهیموقع روز حتما شرکت بود د نیکشتم!که متأسفانه نبود ا  دیام  نیبا چشمم دنبال ماش اول

 ومدیم رترید شدیسرش شلوغ م یلیوقتام که خ یداشت که مال خودش بود بعض یشرکت مهندس هی دیام
 ...خونه،مثل امروز

 هیباغ و خونشون بودم، نیوضعشون خوب بود من عاشق ا یلیخ نایکه قبال گفتم شوهر خاله بهروز ا  یهمونطور
شمال و خونه خانم جون  ادیمنو  شهیباغ هم نیداشتم ا نجایا  مویخاطرات کودک شتریبزرگ بود که ب یلیباغ خ

 ...ریبخ ادشیبود  یخوب یچه روزا نداخت،یم

دوطرف پرشمشاد  ی...از جلو در سنگ فرش بود تا جلو ساختمون اصلشدیم ییایبودم واقعا رو نجایا  زییای عاشق
مجنون  دیب یدرختا نیشده بود همچن نیو خوشگل تزئ یرنگ یگلها  یبود پشت شمشادها هم چمن بود که با کل

 بایبود،تقر ییایخونه واقعا رو نیا  یوسط باغ شب ها یقرار داشت با چراغا مکتیچنتاشون ن ریبود که ز یادیز
 هیساختمون گوشه سمت راست  کیاستخر بزرگ ،نزد  هی نیبود همچن وهیپشت ساختمونم چندجور درخت م

بود واسه زمستونا که سرما داخل نشه و وسط باغ هم ساختمون  یا  شهینسبتًا بزرگ بود که دورش ش قیآالچ
 ...کیبزرگ بود، دوطبقه و ش یلیبود که خ یاصل

 ستادهیلبخند خوشگل وا هیخاله رو پله ها با  دمیساختمون که شدم د کینزد

 ...سالم خوشگله:-

 !ماهت چه عجب بابا؟ ی:سالم به روخاله

 !زونتمیوآ  شهیهم مانیکه بقول ا  به؟منیعج:-

 !خانم مینیبیکرده ،ما که شما رو نم  خودیب مانی:اخاله

کرد داخل   تیکردم و منو هدا  یکردم و رفتم با خاله روبوس  یباال...پله ها رو ط رفتیو م خوردیتا پله م 15حدود
بزرگ  بایتقر نهییآ  هیبود که باالش  هیسه پا زیم هیکوتاه بود که سمت چپ   بایتقر یراهرو هی یرفتیاز در که تو م

بزرگ بود که لوازم  ییرایپذ هیباز سمت چپ  یشدیماز اون راهرو خارج   یرفتیکه م  گهید کمینصب شده بود 
 یچیمارپ یاون راهرو هم پله ها  یهم آشپزخونه بود رو به رو ییرایداخلشم لوکس و خوشگل بود سمت راست پذ

 یبزرگ بود که توش چند دست مبل و راحت ییرایپذ هیاون باال هم   شدیخوشگل بود که به طبقه دوم ختم م
 یاون پله ها  ریز نییتا اتاق خواب هم اون باال بود ...اتاق کار شوهر خاله و اتاق خوابشون پا4شده بود  دهیچ

 ...بود یچیمارپ

 خاله جان!پس مامان کو؟ یی:تنهاخاله

 .شتونیپ ادیم گهید روزی شاهللیگفت اخونشون مراسم داشت رفت اونجا...سالم رسوند   مونیزهره خانم،همسا:-
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 ؟یاومد  ی:سالمت باشه...تو با کخاله

 سالم رسوند یلیباال،خ ادیکار داشت نتونست ب  ییرُهام منو رسوند...متاسفانه جا :-

 ...ارمیشربت برات ب هی رمیمنم م نیبش ایقربونت برم ب ارینداره...برو لباستو در ب یبی...عی:آخخاله

 ... خوادینم یزیخاله چ نیچشم...شما زحمت نکش:-

 .:باشه...حاال تو برو لباستو عوض کنخاله

اونجا ساکن   نایخونه خاله ا رفتمیم یوقت شهیکه هم  یگفتم واز پله ها رفتم باال ،رفتم تو اتاق  یچشم هی
شاد و  یاتاق از رنگها  نیدکور ا یبود خاله داده بود برا ی...اتاق بزرگدیاتاق ام  یبه رو قًارویدق ی.اتاقشدمیم

طرف اتاق کلش  هیبزرگ و دلباز بود هم  مدوست داشتم ه یلیاتاق رو خ  نیدخترونه استفاده کنن چون من ا
 ...بود دیاتاق ام  یبود که قشنگ رو به رو نیهم که قبال گفتم ا یداشت مورد اصل دیبود که به باغ د شهیش

گوشه اتاق   هیقد نهیآ  یشالمم ورداشتم رفتم جلو شهیت دونفره کنار شتخ یدر آوردم و گذاشتمش رو مانتومو
 ...نییو رفتم پا دمیبه موهام کش یدست هی

 !نمیبب نیبش نجایا  ایلبخند زدو مبل کنار خودشو نشون داد و گفت ب هیتا چشمش بهم افتاد  خاله

اسش اصالً به من نبود مشغول کار خانم افتاد که تو آشپزخونه بود حو  نتیو کنارش نشستم چشمم به ز رفتم
 ! خانم نتیبلند گفتم:سالم ز یخودش بود با صدا

ماهت  یگفت:سالااام به رو  نشیریبا تعجب سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد و با اون لحجه ش دفعهی
 ... ییدایپ ؟کمی؟سالمتیمادر...خوب

 آقا خوبه؟  ؟جعفریشما...شما چطور هیسا ریز دیسالمت باش:-

 ...:ها خوبه دعا گو شماستنتیز

 دیسالمت باشن سالم منو خدمتشون برسون:-

 ...رسونمیم توی:بزرگوارنتیز

 یخونه نقل هیباغم  کردن،تهیبا شوهرش کار م نایخونه خاله ا ادمهی یبود از وقت یخانم مهربون و ساده ا یلیخ
 یلیخ یسال اختالف سن داشتن ول 15ا با جعفرآق نتیز گفتیبچه دار نشدن ،خاله م چوقتیداشتن ه کیوکوچ
بودم  دهیهواشونو داشتن ند یلیخ ییهم خدا نای...خانواده خاله ادنیکش  ادیز یدوست دارن و سخت گرویهمد

تمام  نتیز زاشتیدوست بودن باهم،خاله نم هیمثل  شتریرفتار کنه ب نتیخدمتکار با ز هیمثل  چوقتیخاله ه
 یو دونفر شدیم ادیز یلیکار خونه خ  گهیوقتا هم د یبعض کردیخودشم بهش کمک م شهیخونه رو بکنه هم یکارا
 ی...جعفرآقا هم کاراگرفتنیم روین یخدمات یشرکتها نیسامون بدن از ا رورو س یبزرگ نیخونه به ا دنیرسینم
 نایخونه خاله ا ومدمیاون وقتا که بچه بودم هروقت م  ادمهی دیرسیو به باغ و گلها م دادیخونه رو انجام م رونیب
 دیخریبرام م یوراکخ یمغازه و کل بردیمنو م نطوریهم هم کرد،جعفرآقایم یو باهام باز گفتیبرام قصه م یکل  نتیز

همسن  باً یتقر نتیکه انقدر تنها نباشن! ز  دادیبچه بهشون م هیکاش خدا   کردیم یباهام تاب باز یو تو باغ کل
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 نتی...زگذروندیعمرش رو م  50 یدهه  یآخرا  کنمیت جعفر آقا هم فکر مداش 44-43دور و بر  نیمامان بود هم
و  نتیواسه ز شدیروز پدر و مادر که م شهیدوسش داشتن، هم البود و اونا دوتا هم متقاب مانیو ا دیعاشق ام

به گردن بچه ها  یحق مادر نتیز گهیم شهیخاله هم گهیبود د نیخب درستشم هم گرفتنیجعفرآقا هم کادو م
 مانیسال داشت و ا3 دیخونه ام نیو جعفرآقا اومده بودن تو ا نتیز یوقت دهیزحمت کش یلیداره و براشون خ

داده بود  ادیمامان جون خاله بهش  یعنی ،یماج زدیو صدا م نتیاون موقع ها ز  دیشده بود....ام هسال کیتازه 
براشون موند  ینطوریهم نایا  زدیصداش م یاز برادرش ماج  دیهم بعد ها به تقل مانیصداش کنه. ا ینطوریکه ا

موندم  ستین یکه شک  مانیا  ودنب وونهی...در د یماج زننیو صدا م نتیز کلیقد و ه نیکه هنوز که هنوزه با ا
 !نداد رییلفظ رو تغ نیچرا ا گهید دیام

 اریتو فقط زحمت بکش ب خچالی...درست کردم گذاشتم تو اریشربت واسه روشا ب هیزحمت  یجان ب نتی:زخاله

 ...به چشم خانم جان ی:انتیز

 ...دارمیورم امیخانم خودم م نتیزحمت نکش ز:-

بچه؟من خودم قبلنا لقمه دهنت  یکنیپاره م کهیبا من تعارف ت یدار یو گفت:بزرگ شد دیخند نتیز
 ......هاذاشتمیم

 .که گفتم:دست شما درد نکنه  میدیخاله خند منو

 ...:سرت درد نکنه مادرنتیز

 گه؟ید یمونیخاله م شیدست گذاشت رو دستم و گفت:امشب پ خاله

 .مونمیم شتیپ امیم میاز شمال که برگشت  شاهللینه خاله جون قربونت ا:-

 ......من امشب مهمون دارم توأم باشگهیامشبم بمون د  هی:حاال خاله

 مهمونتون؟ هیک:-

 ...گهیبمون د ستین بهیکه غر  نامیا  ،یبچه ها با خانواده...توام که با مهسا جور برزی:عمه فرخنده و عمو فرخاله

متنفر بودم  دیاز ساناز دختر عمه ام  نانیشام خونه خاله ا نایکه ا  دمیفهمیو نم ومدمیشدم اه کاش نم یحال هی کالً 
 ...دیبهش نداشتم نه به خودش نه به حرکات و رفتارش نسبت به ام یاصالً حس خوب

 ؟یمونی:روشا با توأم!مخاله

 !کار دارم  یخونه کل گهیوقت د هیواسه  ،باشهی...ن...نه...خاله...مرس؟یهپروت در اومدم و گفتم:چ از

 ورداشتم و ازش تشکر کردم خاله هم ورداشت و ازش تشکر کرد یکیشربت اومد.. ینیبا س نتیموقع ز نیهم

 ...یخسته شد نیبش ایب نتی:زخاله

 ...نمانده یکار  ی:نه خانم جان همه کارا رو که شما کردنتیز
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کجاست از صبح که رفته شرکت   ستیمعلوم ن دیام  نی...انیبش کمی ایو ب زیشربت واسه خودت بر هی:باشه خاله
 ...من کارش داشته باشم دیشا گهیآخه نم  ومدهیهنوز ن

 !گردهیم یزیچیانگار که داره دنبال   دیچرخیم ینطوریهم بعدشم

 ؟یدیتلفن و ند نیا  نتی:زخاله

 ؟یکرد  کارشیچ یزدیبا پرستو خانم حرف م یبار داشت نی:نه خانم آخرنتیز

 ...نجاستیا  یچی:اهان...خب هخاله

 دیو برداشت و شروع کرد به شماره گرفتن...حتماً داشت ام میس یب یگوش  ییرایرفت و از رو مبل وسط پذ بعدشم
 ...گرفتیرو م

مهمونا زود برم  دنیحال شده بودم دوست داشتم قبل از رس ینبود کالً ب یخبر هیق و ذوق اولاز اون شو  اصال
 !وفتهیخونه که حداقل چشمم به ساناز ن

 گل پسر؟  یی:َبه ... کجاخاله

 انقدر سرت شلوغ بود؟  یعنی

 سر ساختمون؟ یرفتیم یبر دیامروز با  نیپسرمن، شما هم آخه

 ؟یرسیم ی...باشه...حاال کباشه

 ...خب، مراقب خودت باش یلیخ

 .نجاستی....فقط روشا اومدنینه هنوز ن نه

 .تنها اومده نه

 !خونه کار دارم گهیبمون م گمیم یبره هرچ خوادیم نه

 مراقب خودت باش...بعد تلفن و قطع کرد و بازم پرتش کرد رو مبل باشه

 !نمشینظر بب هیکه حداقل   ادیزودتر ب د؟کاشیپرسیراجب من داشت از خاله م یچ یعنی

در  یشلوغ باز گهی؟دیدختر تو چرا انقدر کم حرف و ساکت شد گهیبخور د وهیدوباره اومد و کنارم نشست:م خاله
 !ینکرد یوسرکش یتازه امروز تو باغم نرفت یارینم

 ...نداشتم هیلبخند زدم و گفتم: آخه امروز پا هی

و حرف  کردمیکز م  جایبه صورت خودجوش  شدیحرفا بهانست هر وقت درونم غوغا م نیا  دونستمیم خودمم
 ...زدمینم
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درت  ییاز تنها  ادیبشه بمون االن مهسا م دایپ ناینگاه به ساعت انداخت و گفت:االنه که سرو کله مهسا ا هی خاله
 ...ماشاهلل دوتاتونم که زلزله ارهیم

 6ساعت  دمینگاه به ساعت کردم د هی

 ! کم کم برم  دیمن با گهینه د:-

 !که  یاومد  ؟تازهی:کجا برخاله

 سر بزنم و برم هیدو ساعته اومدم...فقط اومده بودم  باً یخاله ،االن تقر یمرس:-

 امشب؟  انیهم م نایا  مانیا  یراست

 یکل  انیم نایا  برزشی،اولش فکر کرد فقط عمو فر میکه ناهار اومد خونه بهش گفتم مهمون دار  مانی:نه...اخاله
 رونیاز خونه زد ب  یهستن سر نامیفرخنده ا دیشب زود برگرده خونه بعد که فهم کنهیم یذوق کرد و گفت سع

 !بچه نیدعوتن...امان از دست ا ییخونه !گفت به مهمونا بگم که با پرستو جا ادیگفت شبم نم

 ...و تو دلم گفتم خب حق داره دمیخند

کم   گهیبااللباسمو بپوشم که د رمیخاله من م گهیبه خاله گفتم:خب د گهیه دک  میحرف زد ینطوریهم گهید کمی
 ...کم برم

 ...به جون خاله شدمیخوشحال م یموندیکه من باهات تعارف ندارم م  یدونی:روشا جان خودت مخاله

 .امیم گهیوقت د هی شاهللیمنم که باهات تعارف ندارم خاله جون، ا:-

 ...ی:هر طور راحتخاله

در  ینداشتم جلو یبود اصالً احساس خوب یطور هیاز جام بلند شدم و از پله ها رفتم باال، حالم   یلبخند زورک هی با
برم تو اتاقش و غرق عطر  خواستینگاه کردم ،بسته بود چقدر دلم م دیبرگشتم و به در اتاق ام دمیاتاق که رس

 ...عطر بودم  نی...عاشق اکردیم ادهکه استف  دادیرو م یهمون عطر یاتاقش بو  شهیتنش شم...هم

،غرق افکار  ستادمیا  یا  شهیش وارید یاز در اتاق برداشتم و رفتم و مانتو مو از رو تخت برداشتم رو به رو  چشم
و  دیهم که شده ام قهیدرهمم بودم و خودمو با بستن دکمه مانتو مشغول کردم ...کاش امروز واسه چند دق

 یقرار یبرات ب ینطوریبا دل من که ا یکرد  کاریچ دید،امید،امی...امگرفتیروم مصاحاب آ یدل ب نیبلکه ا دمیدیم
 کنه؟یم

ندارم که  ییایرو شهیباز دلم برات تنگ م یول یندارمت،کنارم یول یکی...بهم نزدامیو رو ندهیو آ یتمام زندگ یشد
 تونستمیکه به تو فکر نکنم...کاش م  ستین میتو زندگ یا  هی،ثان یی...نقش اول تمام آرزوهام تو یتو توش نباش

 ! حرفا رو تو چشم هات نگاه کنم و بهت بگم نیتمام ا

 نیچه برسه بخوام همه ا شمیدست پاچه م وفتهیکه نگاهمون تصادفاً بهم م  ییوقتا یباطل ...من حت الی...خهه
 ...حرف ها رو هم بهش بزنم
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 میکه پشت در بود به حالت تعظ  یدر و باز کرد و واسه اونسمت در،  دوئهیجعفر آقا م دمیبه باغ بود که د چشمم
صبر  کمیکه مشخص نبود   نیفاصله داخل ماش نیاومد تو...از ا  یبنز مشک هیخم شد! بعد در رو کامالً باز کرد و 

. انیزودتر م نایشد...اه...چه وقت اومدن بود؟!خاله گفت مهسا ا ادهیساناز در عقب رو باز کرد و پ دمیکردم که د
 ... مادرشم از نظر بگذرونم نوینحس ا ختیحاال مجبورم ر

 ادهیشاهزاده خانمها پ نیا  نیبعدش مادرشم در جلو رو باز کرد و ع کمی کردمینگاهشون م شهیاز پشت ش  همنطور
 !شد

فرخنده جلو راه نباشه انگار  یلیو حرکت داد و جا به جا کرد که خ نیپدرشم ماش دیآقا سع  ومدهین نایس نکهیا  مثل
 ....باال انیکه با هم ب  ادیب دیو ساناز منتظر بودن که آقا سع

 یهم بهشون ملحق شد و به سمت داخل ساختمون حرکت کردن مطمئناً خاله االن جلو در ورود دیبعد آقا سع کمی
 ...منتظرشونه

باال  ادیکه تا االن ز  ،منمیبه در ورود دنیهمنجا موندم ونگاه کردم!تا اونا هم از نظرم محو شدن و رس گهید کمی
نگاه از سرتا پا به  هیو رو سرم مرتبش کردم  ستادمیا  نهیی...شالمو برداشتم و جلو آنییپا رفتمیم دیبا گهیموندم د

سر  دمیپا شن یصدا دمیبه چهارچوب در که رس رونیبرداشتم و حاضر بودم که از اتاق برم ب فمویخودم انداختم ،ک
! ساناز بود که همچنان که شهیجلو خونه اش هم سبز م ادیاز پونه خوشش م  یلیبعـــــله مار خ دمیکج کردم د

 ...سمت من ومدیبود داشت م یسرش تو گوش

 ...سالم:-

 نگاه به من انداخت هیو سرش و بلند کرد و  ستادیوا سرجاش

 ؟یکنیم کاریچ نجای:اااا...سالم...اساناز

 ...یکنیکه تو م  ی...همون کاریسوال احمقانه ا چه

 ؟یچ یعنی:-

 ؟یبودمت...تازه اومد دهیوقت بود ند یلینداشتم خ دنتویاومد سمتمو گفت:آخه انتظار د  یلبخند مصنوع هی با

 .رفتمیداشتم م گهینه اومدم لباس بپوشم ،د:-

 :آهان...باشهساناز

 .عرض کنم  یسالم هی نییپا رمیتو منم م ؟برویلباستو عوض کن یجلو در رفتم کنار و گفتم:اومده بود از

 ...دیو گفت:من تو اتاق ام رهیو دستشو گذاشت رو دستگ دیسمت اتاق ام رفت

 !حرفش نصفه موند نیجواب داد که ا شویتازه گوش زدیکه داشت بهش زنگ م  یاون  انگار

 ...:الو؟سالااامساناز

 ...آااره:-
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طبقه  نیتو ا یسه تا اتاق خال دیمونده بودم که چرا رفته تو اتاق ام ینطوریاتاق و باز کرد و رفت داخل ...هم  در
 !د؟یصاف رفته تو اتاق ام نیهست حاال ا

 با تلفن مشغول حرف زدن بود کردیدست دکمه مانتوشو باز م هیکه با   ینطوریهم

 ؟یرسیم ی:تو کساناز

 ....گـــــــــهید ــــــــایب:-

 ...بـــــاشه...منتظرما...بـــــــاشه:-

داشتم خفش کنم دختره نچسب، صاف  ن،دوستییاونجا نموندم و راه افتادم که برم پا  گهیمهساست...د حتماً 
 ...کنهیم دیام  زونیازش خودشو آو  ادی...بدم مدیاومد رفت تو اتاق ام

 ییرایداشت ازشون پذ نتمیکنار هم نشسته بودن خاله هم رو به روشون ز  دیفرخنده و سع نییپله ها رفتم پا از
سالم  هیلبخند زد که منم جوابشو با لبخند دادم و  هی دیپشتشون به من بود خاله تا منو د دیو سع کرد،فرخندهیم

 .بلند گفتم که زن و شوهر هر دو به عقب برگشتن

 یبا اون زبون چرب و نرم خودش گفت:وااااا شهیهماز جاشون پاشدن فرخنده درست مثل   دنیمنو د تا
 !واسه خودت یشد یروشا...ماشاهلل چه خانوم

 ...کردم و رفتم و کنار خاله نشستم  یمختصر یسالم و احوالپرس هی دمیسمتشو بهش دست دادم...با آقا سع رفتم

 پس؟ ییخوبه؟چرا تنها زم؟مامانیعز  ی:خوبفرخنده

سر به  هیمن گفتم برم  گهی.دادیاومد که نتونست امروز ب  شیبراش پ یکار  هیممنون،مامانم خوبه سالم داره :-
 ....خاله بزنم

 مبل نشستن هیآوردن و رو   فیلحظه ساناز خانم تشر نیهم

 ؟یبر یخوایم یی.جااوردنیم فی...کاش مامانم تشری:آخفرخنده

 زحمت کنم رفع خواستمیبا اجازتون م گهیبله د:-

 ؟یفرار کن یخوایم یدی:کجا روشا خانم؟ما رو ددیسع

 ... سر بزنم و برم هی...از اولم قصد موندن نداشتم اومدم نیدار اریاخت:-

 ...میستین بهیکه غر  ست،ماهمین یک  بهیخونه غر زمی:خب امشب بمون عزفرخنده

 ادیز گهیشمال منم د میریم میخونه کار دارم...آخه اگه خدا بخواد دوشنبه دار گهیم گمیبهش م نوی:منم همخاله
 ! کار داشته باشه  دخونهیاصرارش نکردم گفتم شا

 ...خوش بگذرهی:به به ،به سالمتفرخنده

 اد؟یم دمی:امساناز
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 ...تو شیپ مونهیم ادیتو چه دختره فضول، پس نه!نم به

 !میریهمه با هم م گهی:آره دخاله

 ...شیکرد و باز سرشو کرد تو گوش  یاوهوم  هی

 ومد؟یچرا ن نای؟سی:راستخاله

 رهیمن بعد حوصلم سر م نیریم نیگفت شما زود دار  اد،یم رتری:گفت دفرخنده

 !ستنیآمار گرفته بود که بچه ها خونه ن  نکهیو گفت:مثل ا دیخند بعدشم

 کجاست؟  مانیا  یراست

خونه خواهر زنش دعوت داشتن رفتن اونجا... دوران  گهید نیینجایشما ا دونستیمکث کرد و گفت: نم کمی خاله
 !دعوت دارن یهمش مهمون گهید شونهینامزد

 ...:آهان... خب هرجا هست خوش باشهفرخنده

 مشیدیتا موقع رفتن ما اومد و د دیشا

 !!!اد؟یخوشش م ختتیاز ر  یلیخونه،خ ادیاون نم  یحاال اومد...تا تو نر آررره

 ....کنهیم کاریچ مینی:حاال ببخاله

سانازم که چشم از  نیقدم بزنه ا کمیتو باغ  رهیگفت م  دمیمشغول حرف زدن شدن سع نطوریو فرخنده هم خاله
 ...داشتیواموندش بر نم یاون گوش

 یطانیبود ابرو هاشو ش یعمل  شینیده،بیصورت کش هیقد بلند والغر بود با  باً ینگاه از سرتا پاش کردم ،تقر هی
 دهید نایبار پارسال تابستون خونه مهسا ا نیکرده بود آخر  یکرده بود موهاشم مشک  یبرداشته بود و رنگ عسل

 ...ــــــــشیا  کنهیرنگ م قهیبودمش که موهاش بلوند بود!چه هر دق

 یکه مثال امشب عروس  یکرده بود انگار  شیهم آرا ی! کلکردیبزرگ ترش م یبود موقع رژ زدنم کل یگوشت  لباش
 ... دعوته

 کندیپوست م اریبه فرخنده افتاد که داشت خ چشمم

مامان من  یکجا و زندگ  نیا  ی...هه زندگدیرسیاز مامان من جوون تر به نظر م  یداشت ول گهیسال رو د50 حدود
ابروهاشو   شونمی...ازنهیکه در من موج نم  زدیدرونش موج م یو شوق زندگ دیرسیبه خودش م نیکجا؟ همچ

روژش پاک نشه کالً ازش  مثالدهنش که  ذاشتیو م اریخ میجوریکرده بود   شیهم آرا یکرده بود کل  یطانیش
 ...ومدیخوشم نم

 یول شدیاشک تو چشمش جمع م  وفتادیم ادشیبال سرش آورده بود که خاله هر وقت  یازدواج خاله، کل  لیاوا
با خودشون ومادرش  شونیکه تو بچگ  هییاز عمش اون کارا  مانینفرت ا لیدل دارهیحترامشو نگه مبخاطر شوهرش ا

 ...نتونست هنوز فراموشش کنه مانیکرده و ا
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 برداشتم و بلند شدم میاز رو مبل کنار  فمویترم...ک نیمن برم سنگ گهید خب

 ...گهیخب خاله جون من برم د:-

 سمت خاله بلند کردم که دستمو گرفت و پاشد دستمو

 !گهید یموندی:مخاله

 ....،قربونت برم گهینه د:-

 و با دستش صورتمو ناز کرد رفتم و به فرخنده هم دست دادم که اونم از جاش پاشد دیبوس منو

 ما شیپ نییای:به مامان سالم برسون...بفرخنده

 ! دلم گفتم حتماً  تو

 ...نیاریب فی...شما هم تشرمیشیچشم مزاحمتون م:-

 ...:حتماً فرخنده

 هم گرفت...با اکراه رفتم سمت ساناز و بهش دست دادم یچه جد اوه

 خداحافظ:-

 ...که نشسته بود گفت:خداحافظ  همونطور

 ...سالم:-

 ... بود دی...اممیبه سمت صدا برگشت همه

 ...که انگار ضربات آخره  زدیم نمیتند تند تو س نی...همچختیر یهر قلبم

 دینباش ؟خستهیماهت عمه جون خوب ی:سالاام به روفرخنده

 ن؟یبه عمش نگاه کنه گفت:ممنون،خوبم!شما خوب نکهیسمت جمع بدون ا ومدیم نطورکهیهم

 !دیاومد و به عمش دست داد که فرخنده رفت جلو صورتشم بوس  بعد

 ... :منم خوبم قربونت برمفرخنده

 :مامان خوشگلم چطوره؟دیام

 ؟یکرد  ری:خوبم مادر....چه دخاله

 ...با لبخند اومد سمت منو ساناز نطوریهم

 ... گهیشد د یگفتم که امروز چ  ی:تلفندیام
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 نه؟کجا؟یمن دست داد:روشا خانم پا قدمم سنگ به

 !برم دیبا گهید نجامیوقته ا یلیخ:-

 .گهی:شام بمون ددیام

 ...گهیوقت د هی شاهللیا  یمرس:-

 ...یبابا...باشه،هرطور راحت ی:ادیام

 ؟ینگاه به ساناز کرد و گفت:خوب هی بعد

 ومدیم یعشوه شتر  دیکه تا بناگوشش باز بود و داشت واسه ام  یشین هیاز دست رفت...با   ساناز
 گفت:بعــــــلـــــه

 ...گفت:خب خدا رو شکر  قینفس عم هیبا  دهمیام

 .تمام دست و پام شل شده بود زدیساناز داشت حالمو بهم م حرکات

 ...کنمیرفع زحمت م گهیبا اجازه من د:-

 ... :بزار به رانندهخاله

 ...ممنونرمینه خاله خودم م:-

 جمع تره المیمن خ ینطوری:واه!چرا خاله؟اخاله

 زنمیخاله مگه من بچه ام؟ مواظبم ...رفتم خونه زنگ م:-

 ببرتت؟ دیام  یخوایم یستی؟اگه راحت ن:آخه چراخاله

 !نگاه کردم که ساناز خودشو رسونده بود بهش و کنارش نشسته بود دیام  به

 ...رسونمتی:آره من مدیام

 ! رمینه ممنون خودم م:-

 گفتم:بااجازه...خداحافظ  یبگه سر یزیچ یمنتظر نموندم که کس گهید

 !نره ادتی ایخونه بهم زنگ بزن یدی:پس رسخاله

 باشه، چشم:-

،  گهید دیگفتم:شما زحمت نکش  یهم از جاش بلند شد که سر دیکنه ام  میکه همراه  ومدیداشت دنبالم م خاله
 ...باش ستم،راحتین بهیخودم راه رو بلدم...خاله جون من که غر

 ...شیپ ری...خ زمی:باشه عزخاله
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 ...ن برمبرام تکون داد و منتظر شد که م یسر هیبا لبخند  دمیام

لحظه  نیکه زود از باغ خارج شم!تا آخر  رفتمیتند راه م نییکردم و رفتم پا  یپله ها رو ط یسر دمیکه پوش  کفشمو
رفتم و به  ادهیرو پ یریمس هی...تا کردمیخودم احساس م یبود رو رو ستادهیا  وونیرو که رو ا دینگاه ام ینیسنگ

بشه؟به کجا ختم  خوادیم یطرفه آخرش چ هی عشق  نیکه ا  نیساناز ! به ا یفکر کردم...به رفتارها یهمه چ
طرف حاظر بودم واسه  هی...از  دمیرسیم جهیکمتر به نت  کردمیفکر م شتریب یهرچ شدمیم وونهید شه؟داشتمیم
 !نه یپامو بهش بگم که دوسش دارم...وااااا رینبودم که غرورمو بزارم ز یهم آدم یکنم از طرف  یهرکار دیام

! ؟قطعایمنو پس بزنه چ ؟اگهیبگم دوسش دارم اگه اون منو نخواد چ دینبودم که بخوام به ام یآدم  نیهمچ من
رو  دیام  یوقت شمیهم نابود م یطرف هیهمه عشق من دست رد بزنه...از  نیبه ا دیکه ام  یاون روز،روز مردنمه روز

 ... برام عذاب آوره متصورشم برام سخته ،فکر کردن بهش ه یعنی نمیبب گهید یکیکنار 

 ...اصالً تحملش کنم  تونمیدختره ساناز بدجور رو مخمه نم نیا  یکارها  یطرف از

 !...یدرکش کن دی...باگهیمثل تو د هیکیاونم   یعالقه دار  دیچرا؟خب تو چطور به ام:-

.اندازه من رو اندازه من دوست داشته باشه.. دیکه ام  ستین یهم کس گهیهه!حاضرم قسم بخورم صد سال د:-
 که دوسش داشته باشه  ستین ینصف منم کس یحت چیکه ه

 !اوه!چه مغرور...از کجا معلوم که ساناز عشقش از تو تند تر نباشه؟:-

 ...خفه شو ودهنتو ببند یکیاه...تو :-

 دوسش داشته باشه دمیام  دیداره برات؟اصال شا ه؟زوریچ:-

 یباشه خاله جلو یزیچ نیهمچ هیدر هزارم  کیامکان نداره...تازه اگه   نیگفتم خفه شو خفه شو خفه شــــــو ا:-
 ...ستین دیکه ساناز وصله ام  دوننی...چون همه مرهیگیرو م دیام

 نه؟ یدیاونوقت تو وصله ام:-

 ...اهکنهیسرم درد م ینکردم توام دهنتو ببند خودم به اندازه کاف ییادعا  نیمن همچ:-

از   یلیدور شده بودم خ یلیخ ناینگاه به اطرافم انداختم از خونه خاله ا هیبودم  ریم درگدرون یکه با روشا  همچنان
بود اوه حتمًا خاله االن چند بار زنگ زده خونمون که  7:30اومدم بودم به ساعتم نگاه کردم   ادهیرو هم پ ریمس
 ...نه ای دمیمن رس نهیبب

 ...گرفتم و سمت خونه حرکت کردم  یتاکس هیبودم  ستادهیکه ا  یابونیاز همون خ  یسر

رُهامم که  ،ییدوباره منمو تنها یشدم ...ه ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا  دمیخودمون که رس ابونیخ سر
 ...خونه اه ادیم ری...گفت امشب دستین

 یسبود که ک ییاون واسه وقت ها  زدمیزنگ م شهیهم یداشتم ول دیزنگ اف افو زدم، کل دمیدر خونه که رس جلو
 ه؟یمامان اومد:ک یبعد صدا کمیخونه نبود.
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 منم ،روشا ، باز کن:-

 مردم آزار؟ یندار دی:مگه کلمامان

 کردیکه در رو باز م  یهر کس زدمیکه زنگ م  یما بود وقت یشگیهم الوگید نیکردم که در رو باز کرد.ا  یپوووف هی
 ...گفتیم نویاول هم

 پله ها کفشمو در آوردم و رفتم باال .داخل که شدم مامان تو آشپزخونه بود جلو

 سالم:-

 ؟یاومد  یسالم...با ک کی:علمامان

 ...با خودم:-

 ...رو مود خونه امیتا ب نشستمیمبل م یرو یا  قهیچند دق هی دیبا ومدمیکه م  رونیعادت داشتم از ب  شهیهم

 ؟یاومد  ؟تنهایچ یعنی:مامان

 !بله:-

 یباز بالیوال مانیبا ا یبچه ها همش تو باغ بود نی!حتمًا عی:چه عجب تا حاال خونه خاله دوام آوردمامان
 !که  ینیشیخاله ات نم شیپ قهی...دو دقنیکردیم

 ...گفتیبود که مامان م ینطوریا  کاش

 !اصالً خونه نبود  مانمیخاله نشسته بودم ،ا شینه اتفاقًا همش پ:-

 :اااا؟ کجا بود؟مامان

 برنامشم؟ ریمد گه؟منینگاه بهش انداختم و گفتم :به نظرت به من م هی

 !اعصاب  ی:برو بابا...بمامان

 خوب بود؟ خاله

 ...کردیکالفه شده بودم چقدر سوال م  گهید

 ! دیرو بپرس یسوال بعد دییبعـــــــله خوب بود سالم رسوند امشب شام مهمون داشت،حاال بفرما:-

 دادمیو خودمم جواب م کردمیخودم سوال م ستادمیمنتظر مامان وا نکهیا  دونب

 بود؟ یمهمونش ک :-

 ... برزیعمه فرخنده و عمو فر  یخانواده :-

 درست کرد؟ یشام چ:-
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 !دونمیاونو خودمم نم:-

 ...وانهی:زهرمااار د دیخندیداشت م مامان

 ارمیمن برم باال لباسمو در ب ستین یا  گهیاگه سوال د:-

 ...:نه برو به کارت برسمامان

زنگ به خاله  هیبه مامان گفتم:  شدمیکه از جام بلند م  نطوری!همکردمیم دیشد یحوصلگ یو ب یخستگ احساس
 .دمیبزن و بگو من رس

 گهی....ددمیکردم ،لباسامو در آوردم و رو تخت دراز کش  یآهنگ پل  هیو روشن کردم  وتریتو اتاقم و کامپ رفتم
 ....خوابم برد یک  دمینفهم

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

 نمیروشا؟روشـــــــا؟االن چه وقت خوابه دختر؟پاشو بب:-

 !...:روشـــــا؟با توامزدیصدام م یداد،هیکه مامان به شدت تکونم م  نطوریهم

 برگشتم اونطرف یحال یب با

 هـــــوم؟بزار بخوابم:-

 بخوابه؟ رهیگیم زارهیروشن م نویسوخت...آدم ا وترتی:پاشو کامپمامان

 ...میمهمون دار پاشو

مامان؟چرا  هیبود و چشمام بسته گفتم:چ ختهیکه موهام به هم ر  یپاشدم و سر جام نشستم همونطور کالفه
 بخوابم؟ یزارینم

کجاست!به تو   ستیرُهامم معلوم ن نینشسته ا نجایبچه تنهاست ا نیاالن چه وقت خوابه؟ا  نمی:پاشو ببمامان
 ...ستیدر دسترس ن گهیم زنمیبهش زنگ م یره؟هرچینگفت کجا م

 ...رونیم رهیگفتم:گفت با دوستاش م  یحال یهمون ب با

اومده   مانیپاشو ا گمیبا داد گفت:م باً یو تقر دیسرم کش ریباز خودمو پرت کردم رو تخت...مامانت بالشت رو از ز و
 ...تنهاست

 کنه؟یم کاریچ نجایمان؟ایخوردمو برگشتم سمت مامان:ا یتکون هی

 ...تو دلم ختیر ایغم دن  دهیام  شیاالن پ  یکه اون ساناز لعنت  نیا  یادآوریبا  بازم

 ! که حوصله عمشو نداره  یدونی:ممامان

 !زشته نییپا ایگفت:پاشو به سرو وضعت برس ب  رونیکه بره ب  نیپاشد و رفت سمت در،قبل از ا مامان
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رو  خوندیرو که هنوز داشت م وتریکم بعدش از جام بلند شدم و کامپ  هیتکون دادم که مامان رفت،  یسر هی
نبود لباسمو  یازیشلوار تنم بود که خوب بود ن هیکوتاه با   نیبلوز آست هینگاه به خودم انداختم  هیخاموش کردم .

به خودم انداختم و از اتاق رفتم  نهییتو آ گهینگاه د هیعوض کنم فقط موهامو شونه کردم و پشت سرم بستم،
پشتش به من بود و بابا کنارش  مانینگاه تو هال انداختم ا هی نییپا رفتمیکه از پله ها آروم م  ینطوریهم رونیب

 چکدومشونیه یسمت من بود،ول مرخشیبا نتنهاست دلم کباب شد براش !با گفتیم نینشسته بود ،مامان همچ
به  یآب  هیاول برم   ششونیبرم پ نکهیگرفتم قبل از ا  میمتوجه من نشدن مامانم تو آشپزخونه مشغول بود تصم

 ...دست و صورتم بزنم

 کمیهم  دیکه هم خوابم پر  دمیمشت آب به صورتم پاش هی ییرفتم تو دستشو میسرو صدا مستق یب همونطور
 سر حالم آورد...صورتمو خشک کردم و رفتم تو هال

 سلـــــام:-

 لبخند جوابمو دادن هیهمزمان برگشتن عقب که هر دو با  مانیو ا بابا

 !:ساعت خواببابا

 یگفتم:مرس  دمویخند

 ...خانواده باش یبه فکر آبرو کمی:آخه االن وقت خوابه؟مانیا

 ت:مرغکه بابا نشنوه گف  یبا حرکت لب طور آروم

 ...یرفتم کنارش و در گوشش گفتم :پس حتمًا توام جغد یاخم ساختگ  هی با

 ...آروم گفت:شرف داره به توئه مرغ  همونطور

 خبر؟ ؟چهیکه گفت:خوب  میدیآروم خند  ییدوتا

 ؟یاوردیپرستو رو ن ؟چرایچطور ،تویمرس:-

جون برامون نمونده  گهیکه د  میداشت انقدر راه رفت دیخر کمیپرستو  رونیب میم،رفتی:امروز با هم بودمانیا
 ن؟یچرخیبازار دور خودتون م نیریم یالک  یه هیبود!شما خانما فازتون چ

 ...گهید یدیپرسیاز زنت م:-

 !دمی:پرسمانیا

 ؟یدیهم رس یا  جهیخب، به نت:-

 !تازه امروز مراعات تو رو کردم زود کارم تموم شد گهی:نه...ممانیا

 ...گهیخنده و گفتم:خب حتمًا راست م ریز زدم

 .ضربه نزنه نیاز ا  شتریکه به سالمت پاهاش ب  دیخودم ببرمش خر شهیباشه هم ادمی:خب پس مانیا
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 ؟یینجایا  دونهیکه گفتم:م  میدیخند ییدوتا

 سالم رسوند یلی:اوهوم...خمانیا

 باشه زمممم،سالمتیعز:-

 و گفتم:امروز خونه شما بودم مانینگاه کردن بود رو کردم به ا ونیبابا نگاه کردم که همچنان مشغول تلوز به

 ؟ی:خاله گفت ،خب چرا شام نموندمانیا

 !نجایکه تو رو امشب کشوند ا  یلیبهش زدم و گفتم :به همون دل یطانیلبخند ش هیقول رُهام  به

فرخنده  نیب...حضور مزاحم اامش  ومدنیتنها م نای...کاش خانواده عمو اینموند یو گفت:آهان خوب کرد دیخند
 !باعث شد فرصت سر به سر گذاشتن مهسا رو از دست بدم

 ... تو یا  وونهیو گفتم :د دمیخند

 هیبرو با روشا  ایتوام ب میجان منو شوهرخاله ات سر شب شاممونو خورد مانیلحظه مامان اومد و گفت:ا نیهم
 ...بخور ...سفره رو انداختم،برو قربونت برم زیچ

 امشب  میتو رو خدا مزاحم شما شد دی:دستت درد نکنه خاله جون ببخشمانیا

 !شد و گفت:خدا باعثشو لعنت کنه طونیش بعد

 یزبونو نداشت نیها .تو مثل رُهام ا زهیریداره م یپدر سوخته چه زبون نیکه بابا گفت:اااااا...بب  میدیمامان خند منو
 !کالهت پس معرکه بود

 ...مییشما کی!کوچگه؟ید می:چه کنمانیا

 ...برو تا غذا سرد نشده ،نوش جونت زمیو گفت:برو عز مانیا  یو آروم زد رو پا دیخند بابا

 . بود 22:45نگاه به ساعت انداختم  هیرفتم تو آشپزخونه  دیجام پاشدم و جلو تر از ام از

 دادن؟یم ادتونی یچ یهمه درس خوند نیپشت سرم اومد تو گفت:ا مانینشستم ا زیپشت م دمویکش  یصندل هی

 ؟یشناسیرو نم یکس  گهید ینیبیغذا م  یکه وقت  یهست ییاون دسته آدما  از

 !ز؟یسر م یایم یندازیسرتو م ینطوریگفتن ،هم  یکتریگفتن کوچ  یزم،بزرگتریعز  زشته

 ...نشست زیپشت م زدیکه حرف م  نطوریهم

 !نمهگرس  یلی...خیستین بهیاوووووو حاال تو که غر:-

 .نون برداشت کهیت هیو  خورمیمثالً دارم برات تأسف م یتکون داد که الک یسر هی
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شور، کلمم بود  اریخوشمزه گوجه حلقه کرده بود با خ یکوکوها  نیواسه شام کوکو درست کرده بود از ا مامان
نون برداشتم و گفتم:حاال خوبه من زودتر  کهیت هیمنم  خوردیداشت م مانیا  کردمیغش م  یداشتم از گرسنگ یوااا

 ...یاومدم، تو تموم کرد

 ؟یخوایم یلفظ ریز گهی...بخور دیدار فیتشر SLOW همون دهن پر گفت:انقدر که با

 ! ندادم و لقممو گذاشتم دهنم جوابشو

 ... میو در سکوت مشغول خوردن شد مینزد یحرف گهید

 !شطرنج ایب یشامتو خورد مانیبلند گفت:ا یبعدش بابا با صدا کمی

جمع کرده بود  هیکه صورتشو به حالت گر  یدر حال یحالت با نمک هیلقمه داخل دهنشو قورت داد و با  مانیا
 ! رهیحالمو بگ خوادیم یشام بهمون دادا...سر هیگفت:حاال 

 !!ن؟یبهتر از ا یخنده که بلند گفت:چشم چشم ...چ ریز زدم

 ...سرشو تکون داد افهیکرد و با همون ق  یپوف هی بعدشم

کردن با   یبار شطرنج باز ریکال ز  مانیا  نیواسه هم کنهیو مات م شیو ک مانیکردن ا  یتو شطرنج باز شهیهم بابا
 ...رفتیبابا نم

 فکر داره؟ مانیا  نیشوهر خاله آخه ا هیفکر یباز هیشطرنج  گهیو به بابا م خندهیم شهیهم دیام

 رفتم تو فکر و لقمه تو دستم خشک شد کردیم یقرار یبازم قلبم ب دیام  ادی با

 !کنهیدهن منو صاف م ادیخوشش م گن؟کالً یم یپدر گرامتون چ نیا  نمیپاشد و گفت:خدارو شکر....برم بب مانیا

دشم .بعکردیکه داشت از مامان تشکر م  دمیشنی. صداشو مرونیاز آشپزخونه رفت ب  مانیلبخند اکتفا کردم.ا هی به
 ... داره ییخوندن!عجب رو یشروع کرد واسه بابا کر

که بره خونه ،حتمًا   مانیبه ا زنهیبره خاله زنگ م یپس اگه اون ساناز لعنت نجایا  ادیبه خاله گفته که م مانیا  حتماً 
 ...تا االن نرفتن که اونم زنگ نزده

 ....خودت کمکم کن شمیم وونهیدارم د ایخدا ی!!....وااااکنه؟یم کاریداره چ دیاالن ام  یعنی

 روشا؟روشا؟:-

 و به طرف صدا برگشتم رونیاومدم ب  المیفکر و خ از

 بله مامان؟:-

 ؟یتو فکر ه؟چرای:چمامان

 ...که  ستمینه نه تو فکر ن:-
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 جمع کنم خوامیغذاتو، م  گهی:حالت خوبه؟بخور دمامان

 .که دستم بود رو انداختم تو دهنم و با همون دهن پر گفتم:خوردم ...تموم شد، جمع کن  یا  لقمه

جمع کنه . مامان که مشغول شستن ظرف ها شد منم رفتم  زویخودمم از جام بلند شدم و کمک کردم تا م بعد
 ننشست نیرو زم زیو خودشون دوطرف م دنیچ زیم یبساط شطرنج رو رو دمیو بابا د مانیسراغ ا

 خان؟ مانیا  گذرهیخوش م:-

 و گفت:برو رد کارت بچه،برو حواسمو پرت نکن دینگاه بهم انداخت و خند هی

 کنه؟  کاریچ خوادیم نمینکن بزار حواسش جمع باشه بب تشیو گفت:اذ دیخند بابا

 بچمو ظالم ها نینکن تشی:اذگفتیمامان از آشپزخونه اومد که م یخنده که صدا ریز میزد ییتا سه

 ... اومد من برم  مشی  اوه اوه ق:-

 که من از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم  دنیخندیداشتن م مانیو ا بابا

هر وقت ساعتت  گنیلبخند رو لبم نشست م هیبود... 23:23برداشتم و به ساعتش نگاه کردم، ساعت  مویگوش
پوزخند  هیلبخند رو  یلو چشمم ....هه! جااومد ج  دیام  ریتصو یسر کنهیداره بهت فکر م یکی یعنی شهیجفت م

چقدر  ایخدا یحرف هاست که بخواد به من فکر کنه ...بازم دلم گرفت واااا نیگرفت اون االن سرش شلوغ تر از ا
 ....ها بده یدلتنگ نیا

 رُهام رو گرفتم خدارو شکر بوق خورد ، بعد از چندتا بوق جواب داد:جونم؟ شماره

 ؟ییکجا:-

 !م از بندست:سالرُهام

 ؟ییخب بابا سالم،کجا یلیخ:-

 ...ابونی:تو خرُهام

 خونه؟ یایم ی! کابون؟یتو خ یچ یعنی:-

 ...منزل رسمیم گهید یقی،تا دقا ابونیپشت فرمون تو خ یعنی:رُهام

 خونه؟یحاال چرا کپکت خروس م ـــــــــشیا:-

 ...مثل خودت خوبه یداداش بد اخالق و قاط هیواسه تو  ه؟یچ یدونیبخونه؟...اصن م ی:پس چرُهام

 ام؟  یمن بد اخالق و قاط:-

 ... ی:اصالً داغونرُهام

 ...یباشه ،باشه تو خوب:-
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 .دستام نیرو پرت کردم رو تخت خودمم گوشه تخت نشستم و سرمو گرفتم ب یرو قطع کردمو گوش تماس

کنم   یخال یکیدوست دارم غصه هامو سر  شمیم یورنطیحوصله ام هر وقت که ا یچرا انقدر کالفه و ب دونمینم
 .نگفت بهم بنده خدا میزیرُهام چ چارهی...ب

برداشتم و رفتم  مویپس گوش کردمیآهنگ گوش م  خواستیشدم دلم م رهیبه سقف خ دمویکش  قینفس عم هی
 :پخش ستیتو ل

باتو زنده  یتا بدون/اتویخوب کشمیم سوزونمیهاتو م یتک تک خاطراتو، از گذشته با تو/ بد سمینویم واراید یرو.…
گاه توام/ اما احساس تو به دل   هیمن تک یمال من یقرار توام، چشم انتظار توام،گفت یمن.../ ب کنمیم یامو زندگ

 یمنه ، چشم ها یطرف عکس تو رو به رو رعشقمونو شکست.../ ه  شهیتو ش یعاشقم دل نبست، قلب سنگ
 ...مونه؟یم یواسم باق یام بگذرم چکمه ،از تو   دنیآسمون واسه د

چکه اشک از گوشه چشمم  هی دمیکه رس  نجاشیبه ا کردمیبودمو همراه آهنگ داشتم زمزمه م دهیتخت دراز کش رو
 ...دیچک

 پاشدمو اشکمو پاک کردم و رو تخت نشستم یدر اتاقمو زد سر یکیلحظه  نیهم

 بله؟:-

 تو چهارچوب در ظاهر شد مانیآروم باز شد ا  در

 . سالم کش دار گفت و در و آروم بست هیتو...اومد تو و  ایلبخند گفتم ب با

بهم انداخت و بعدشم چشمشو به فرش  قینگاه دق هیو درست رو به روم نشست  دیکش  زیرو از پشت م یصندل
 یچه آهنگ نیبب ؟یس خوبنپر  یرو بدون یکیحال  یخوایاگه م  گنیبه آهنگ گوش داد و گفت:م کمیدوخت و 

 ...دهیداره گوش م

 داره؟ یگفتم:چه ربط  نیحرفش جا خوردم واسه هم از

 ... :ربط داره دختر خاله جانمانیا

 ؟ی!...خوبپرسمیمن ازت م یلبخند گشاد زد و گفت:ول هی بعد

 ...دمیبه آهنگاش گوش م شهیهمش حرفه...خواننده مورد عالقمه من هم نایزدم به اون راه و گفتم:ا خودمو

 .... مانهیکه حق با ا  دونستمیخودمم م یول

 ؟یخوب دمی:خب بابا باشه، پرسمانیا

 ...آ:-

در آورد فکر کردم خالست که زنگ زده خبر  بشیرو از ج یگفت و گوش  دیببخش هیزنگ خورد  شیلحظه گوش نیهم
 . بازم دپرس شدم مانیبا حرف ا یذوق کردم ول یکل  نیرفتم مهمونا رو بده واسه هم
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 ...:همسر جانممانیا

 گفتم رفتن بهم خبر بده  دی.،به امگهی...نه دیتماسشو وصل کرد :جونم؟....آره خانوم بعدش

با اون  کنهیم تمیاذ  دیکنار ام  یحضور ساناز لعنت رنینم ایلعنت نی...پس چرا اختیاسمش قلبم ر  دنیبا شن بازم
 ...سبک و جلفش یحرکتا

 روشا شی:آره اتفاقًا تازه از دست شوهر خاله فرار کردم اومدم باال پمانیا

 ....رسونهیرو کرد به منو گفت: روشا پرستو سالم م بعدشم

 رمیگیحالتو بعدًا م یومدیسالمت باشه،توأم سالم برسون بگو بخاطر امشب که ن:-

 ...خودم پشتتم ای....نترس؟یدیوبه پرستو گفت:شن دیخن مانیا

که   نییپا رفتمیکه مزاحم حرف زدنشون نباشم.از پله ها داشتم م  رونیو از جام پاشدم و از اتاق رفتم ب مدیخند
 ...زننیدارن و دارن به غذا ناخنک م فیآوردن و سر اجاق گاز تشر  فیآقا رُهام تشر  دمید

 !!!!دوست دارم ؟ ختمویر یداداش ب نیخدا من چرا انقدر ا یواااا

چون پشت تلفن پاچشو گرفتم االن برم بغلش کنم ممکنه به  گهیخب د یول کردمیبغلش م رفتمیداشتم م دوست
 ! سالمت عقلم شک کنه

 ن؟یدور هم شامم نخورد نیمشت گدا جمع شد هیو گفتم : خچالیرفتم سمت  ن،یسنگ یلیخ پس

داد و رو به  هیرفت به اُپن تک کنهیمتوجه من شد و برگشت و نگاهم کرد،مشخص بود داره خندشو کنترل م تازه
که   نیبراش کم گذاشت یچ ای نیبرخورد یبچه به چه مشکل نیا  تیتو مامان تو ترب دونمیبابا گفت:بابا من نم

 ن؟یشده ها توجه کرد رپرخاشگ یلیهم خ داً یجد گه،یسالم نم چوقتیادبه !اصالً ه  یانقدر ب

 ...تموم شد دیمن که رس ،بهگهیتو گذاشتن د تیتوانشونو واسه ترب یچون همه :-

 ....:بچه هاااااابابا

 !شروع کردا یک  یبابا حاال خوبه شاهد بود:-

 .....که سرش گرم خودش بود  نیمادر، ا گهید یتو شروع کرد میکه ما شاهد بود  نطوری:واال امامان

 ...رهیاون بگه همونه روشا هم بره بم  یهرچ یشما که همش طرف پسرت گهیبله د:-

 !کردیو من بغض داشت خفم م دیخندیوجدان داشت م یب رُهامِ 

 ...کنهیم هینگاهش کنا داره گر یگندگ  نی:ااااا... دختر به امامان

بلند  یبا صدا یشد رو صورتم همونطور رینتونسم خودمو نگهدارم و اشکم سراز گهید دیخندیهم داشت م بابا
 ...یریگیم نویطرف ا شهیتو هم گمیفقط م کنم؟منیم هیگفته من دارم گر  یگفتم:ک
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با خنده اومد و منو گرفت تو بغلش بدون درنگ منم دست انداختم  یدستم به رُهام اشاره کردم که همونطور با
 ! شدت گرفت میو گر نشیدور کمرش و سرمو چسبوندم به س

 .رو که از بعد ازظهر راه گلومو بسته بود بشکنم یداشتم تا بغض ازیآغوشش ن  نیو به ا تیحما نیبه ا چقدر

کردنت نه   غیج غیصلح !نه به اون ج ایبرادرت جنگ کن  نیبا ا ایاز جاش بلند شد و با خنده گفت :دختِر من،   بابا
 ... تیهند لمیف نیبه ا

 ...گهید نهیا  ریگفتم:همه اش تقص  دمویخند

 رُهام ی نهیبا مشت زدم تو س بعد

 منه خوبه؟ ریتقص زیهمه چ شهیجان هم:آقا رُهام

 ... نطورهیصد در صد که هم:-

 ؟یریگیم ؟آبغورهیکنیم کاریچ یدار نجایا  یاومد  یو تنها گذاشت مانی:امامان

 مگه؟ نجاستیا  مانی:ارُهام

 رونیمن اومدم ب زدیآره...داشت با تلفن حرف م:-

 نشدم که دم در باشه؟ نشیهم هست؟پس چرا من متوجه ماش نجا؟پرستویوقت شب ا نیباشه ا ری:خرُهام

 !ستینه،ن:-

 ! نجایاومد ا  مانیشام خونشونن ا نای:فرخنده امامان

 ...نطــــــوریو گفت:پس ا دیخند رُهام

 گهیبمونه د نجایکن ...بگو امشبو ا  یخداحافظ مانیبرم اداره،خانم از طرف من از ا دیبخوابم صبح با رمی:من مبابا
 ....نره

 ...بمونه دونمیم دیبع یول گمی:باشه ممامان

 . بچه ها ری:باشه هر طور راحته ...شبتون بخبابا

 ...و بابا رفت تو اتاقشون میگفت  ریرُهامم شب بخ منو

 …ستیتنهاست درست ن مانیباال ا میبر ای:روشا برُهام

داره با دستش به موهاش حالت  ستادهیوا نهییجلو آ مانیا  دمیبه در زدم و رفتم تو د یتق هیباال  میرُهام رفت با
 ؟یگفت :اااا اومد  دیتا منو د دهیم

 ! دربه درت کردن دمیسر من رُهام اومد تو:سلـــــام آقا، شن پشت
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،از وقت  نیخدا نگذره ازشون رُهام جان! بب یگفت:ا  مانیخنده ...باهم دست دادن و ا ریز میزد ییسه تا بعد
 !خوابمم گذشته

 ی...حاال فردا واسه مدرست خواب نمون گهید یدیخوابیم نجایخب ا یناز یآخ:-

 ...ارشـــــوری:خمانیا

 ...رمیگیاجازتو از پرستو م  زنمیبمون زنگ م نجایامشب ا  مانی:ارُهام

 ...بردن فشونویاالن زنگ زد و گفت که تشر  دیام  رفتمیداشتم م گهیو گفت:نه قربونت، د دیخند مانیا

مهربونم  یخدا یا  کنهیم یقرار یاسمشم دلم ب  دنیبا شن یچرا حت ایزنگ زد خدا دمیکاش من باال بودم، ام  یا
دارم  یمن چ یدونیکه م  ییفقط تو یکه از دل من خبر دار  ییفقط تو کنمیکمکم کن خواهش م  کنمیخواهش م

 ....رو ندارم ،کمکم کن یپس هوامو داشته باش من جز تو واقعا کس کشمیم

 !...تو نه یول ادیچطور با اون عمه گرامتون کنار م دی:من موندم امهامُر 

!هر هینیب شیقابل پ ریوقتا غ شتری...بگهید دهیو گفت:ام بشیو دستشو کرد تو ج دیکش  قینفس عم هی مانیا
،با  هیمرد با شرافت یلیخ گه،ید یدونیخب م یحوصله فرخنده رو داشته باشه،ول یــــلیاونم خ  کنمیچند فکر نم

 ...ادب تر از منه

 ...میما بخند شدیکه باعث م  گفتیم دیراجب ام یحالت با نمک هیرو با  نایا

 ؟یعمه خانمت دار  نیبا ا یحاال تو چه پدر کشتگ:-

 ...نیعمه خانم من و توله هاشو بشناس  نیمونده ا یلیپوزخند زد و دست گذاشت رو شونم و گفت:شما خ هی

 .شونه باال انداخت هیباال انداختم و به رُهام نگاه کردم که اونم  ییابرو  هی

 قشیمخصوصًا از اون دختر عت ادینداشتم ازش خوشم نم یعمه خانمش برخورد  نیمن که با ا گهیراست م خب
 ....گهیرو نم یبد کس چوقتیه مانیوگرنه ا گه،یهست د یزیچ هیحتمًا 

 ن؟یدارن یبرم ...کار دیمن با گهی:خب دمانیا

 دستشو سمت رُهام دراز کرد و به هم دست دادن اول

 ...گهید یموندی:مرُهام

 !گذرهیخوش م شتریب میایم یدست جمع گهیوقت د هی شاهللیداداش تعارف ندارم باهاتون که،ا می:چاکرمانیا

 ...:باشه سالم برسونرُهام

 .:حتماً مانیا

 میزحمت داد دایبرگشت و به من دست داد:ببخش بعد
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 ... یلیآره خ:-

 !ایوقت از رو نر هی:مانیا

 ...اونم به چشم:-

 خنده ریزدن ز ییدر اومد بعد با رُهام دوتا غمیمحکم فشار داد که ج دستمو

 !ها برهیآبروتو م  کنهیم هی:نکن االن گررُهام

 ...نشه عیضا میههههه بخند:-

 !کردمیدعوا رو داغ ترش م نیا  موندمیرنه مبرم وگ دیوقته با ریکه االن د  فیو گفت:ح دیخند مانیا

 !ایهست یعجب آدم:-

 ه؟یگر  ریز یزنیم ؟زودیهنوز مثل اون موقع ها هست یروشا جد ی:ولمانیا

 ! بدتر از قبلش شده زیچیمن رُهام جواب داد:اوووووه  یجا

 حساس و زود رنجم یادیز کمی...من فقط  ستین اینطوریاصالً ا  رمینه خ:-

 ...رهیتو رو بگ خوادیبرسه که م ی:اوه پس خدا به داد اون بدبختمانیا

 ...چکسیه ایاون   اینفره  هی یرو ...قلب من فقط جا چکسیه دمیراه نم میرو تو زندگ چکسیدلم گرفت من ه بازم

خط  ارهیکه بخواد اشک خواهر منو در ب  یاون  دهییجون مادر نزا مانیا  گهیمن جواب داد :د نه د یرُهام جا بازم
 ...کنمیم شیخط

 ...گهید نیانداختنش باش  یفکر ترش دیحساب با نی:با امانیا

 ...میدیبه َکس کسونش نم یداره ول ادیما باالخواه ز یآبج  نی:نه داداش ارُهام

 !رهیزلزله رو بگ نیا  ادینشده که ب ریاز جونش س  یهمونطور که رفت سمت در گفت:حاال کس مانیا

 ... جون دلشونم بخواد مانیاوووه ا:-

 ییعجب رو  میقد یبرگشت عقب و رو کرد به رُهام و گفت:دخترم دخترا نییکه چندتا پله رو رفته بود پا  مانیا
 ...نیداره ا

 ...کرد و رفت  یبا مامانم خداحافظ مانیا  نییپا میرفت یبا خنده و شوخ ینطوریهم

 یلم داده رو مبل و داره کاناال نطوریرُهام هم میدیداخل د میاومد  میدر بدرقش کرده بود یمامان که تا جلو منو
 ...کنهیرو عوض م ونیتلوز

 شرکت؟ یبر دیمگه صبح نبا ،ی: رُهام برو لباستو عوض کن بخواب خسته امامان



 

 
42 

به  ریشب بخ هیباال  رفتیخسته است از پله ها که داشت م یلیگفت و پاشد و مشخص بود خ  یعل  ای هی رُهام
 ...گفت و رفت که بخوابه  منو مامان

برداشتم و به ساعتش  مویگوش  دمیبعدش رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کش کمیرفتم دندونامو مسواک زدم و  منم
 دادیرو نشون م 00:13نگاه کردم 

 گفتم؟یبهش م یچ یول دادمیاس ام اس م  دیبه ام خواستیم دلم

 ...تونستمیخب نم یبهش بگم که چقدر دوسش دارم ول تونستمیحرف دلمو بهش بزنم کاش م تونستمیم کاش

 ...اس ام اس آماده بهش بدم  هیگرفتم که   میو تصم ایزدم به در دلمو

 ...رو براش ارسال کنم امیپ نیگشتم تا قشنگ تر  مویگوش  یامهایو تو پ رفتم

رو  send کالم هم لمس شود" و دکمه  یب دیاست که با  ی...حس ستیدوست داشتن به تعداد دفعات گفتن ن"
 ...زدم

 دم،قلبمیفشار دادم و لبمو به دندان گز نمیس یرو رو یاومد چشمامو بستمو گوش  لشیکه گزارش تحو  نیاز ا  بعد
 ...زدیتند تند م

رفت چند  ادتی! گهیپسر خالته د مانیمثل ا دمیام  ینکرد یعاد  ریکه کار غ  ؟تویکنیم ینطوریروشا؟چرا ا چته
 ؟یکردیم یخنده شوخ مانیچطور با ا شیپ قهیدق

 یخودمو کنترل کنم و سر تونمیمن نم شهیم دیکه مربوط به ام  یزیچرا هروقت هرچ دونمیچه مرگمه ،نم دونمینم
 ....کنمیدست و پامو گم م

 ... یبرخورد کن مانیمثل ا دمیبا ام یکن  یسع دیبا

 !ارهفرق وجود د  یلیواسه من خ مانیو ا دیام  نیب یول

واسه  ینطوریا  یراحت باش یراحت مانیهمون اندازه که با ا دمیبا ام دیهر دو پسر خاله هاتن !با یول دونم،یم
 ...بهتره یلیخودت خ

 ....ی...آره درست م آره

رو تختم  زدیهمونطور که قلبم تند تند م جانیکه از ه  ی،طور رونیب دیکش  الیمنو از فکر و خ میگوش  امکیپ یصدا
بالخره بازش  کردیداشت خفم م جانیبود ه دیاز طرف ام  غامیپ هینگاه کردم  میچهار زانو نشستم و به صفحه گوش

 : کردم

 "لرزه؟یقلبت م شهیروشن م تیهر بار که صفحه گوش یکه منتظرش  یوقت یقبول دار"

البد منتظر   گهی...آره د ارمیسر در نم ؟منیچ یعنیبود؟  یمنتظر کس یعنیبود؟ یامیچه پ گهید نیخدا ا یواااا
 .... بوده یکس

 "که قلبتو لرزوندم  دی؟ببخشیبود ینوشتم:"منتظر کس دیلرزیکه دستام م  همونطور



 

 
43 

...آره آره  رمیگیازش م  یجواب هیکردم فرستادم حداقل االن   یخوب کار فرستادمیم دیبراش فرستادم...آره با و
 ... دمینکردم که ازش پرس ی...نه، کار بدگفتیبهم م دی...با

خودمو از پشت پرت کردم رو  خورد،یو اشک هام از رو صورتم سر م رفتمیکه داشتم با خودم کلنجار م  نطوریهم
 .......لعنت به من دادمینم امی...اصالً کاش بهش پ دادمیمحکم تو دستم فشار م مویتخت و گوش

 :رو باز کردم امیرو تخت نشستم و پ یبلند شد سر میگوش  امکیپ یموقع دوباره صدا نیهم

شکلک خنده  هیآماده بود مثل مال تو "و   امیپ هی نمیا  ؟یداشت یمنظور خاص امتیمگه تو از فرستادن پ وونه،ید"
 ....آخرش گذاشت

منظور داشتم،من منظور داشتم  امیآره من از فرستادن اون پ  سمیبراش بنو خواستمیم شدمیم وونهید داشتم
حرف دلت  امتیعشق فرستادم برات ...اگه توام پ  ایدن هینبود اونو با  یمعمول امکیپ هی!اون حرف دلم بود اون 

 ؟یباشه چ

 "آماده بود...شب خوش  امیحرفها نوشتم:"نه پ نیهمه ا یجا یول

 ... زدمیشکلک که داشت چشمک م هیبعد جوابمو داد:"شب خوش "و  قهیچنددق

که اشکام   نطوریوهم دمیافتاده بود نگاه کردم و با انگشتم روش دست کش  میصفحه گوش یاسمش که باال  به
 ...یلیدوست دارم،خ یلیلب گفتم: خ ریآروم ز  خوردیصورتم سر م یرو

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

 هیزد دوباره چشمامو بستم  رو تختم جا به جا شدم ،طبق معمول تا چشممو باز کردم نور چشمامو یحال یب با
بود پنجرشم رو  رینور گ یلیو آروم چشممو باز کردم که به نور عادت کنه . اتاق من خ دمیبه چشمام کش یدست

 داریکه منو از خواب ب  نیمامانم واسه ا نیصاف تو اتاق من بود ا دیظهر خورش کیکه نزد  شدیخونه باز م اطیح
 ! تو چشممو من پاشم وفتهیتا نور ب زدیو پرده رو کنار م ومدیم شدیم داریکه از خواب ب  نیکنه هم

افتادم و دلم   شبید ادیکنار تختم بود بازم   زیم یکه رو  میچرخ تو جام زدم که چشمم افتاد به گوش هی دوباره
 ...گرفت

خاله هم  شدیبود خاله حتمًا متوجه م دیام  یتو زندگ یاگه کس  نطورهیحساس شدم ...حتمًا هم یادیمن ز دیشا
 !میشیمتوجه شه ما متوجه م

زنگ زد و به مامان خبر داد بعدازظهرشم اومد خونمون،  یو پرستو دوستن سر مانیبود ا دهیفهم یوقت ادمهی
 دمیخند اشیکاراگاه باز  نیبوده تا بالخره مچشو گرفته ،چقدرم که من به ا مانیچند وقته که حواسش به ا گفتیم

اصالً فضول و دخالتگر نبود   یبود ول یباز هو کاراگا جانیبرعکس مامان بود عاشق ه قاً یعاشقش بودم دق  شهیهم
ازت بزرگتره باهاش احساس   یلیکه خ  یکنیاصالً احساس نم  یباهاش یبه خاله رفته بودم،وقت ییجورا هیمنم 
با هم دوست  یلیبود تو خانوادمون بقول خاله منو خاله خ ومدهی. اون موقع ها که هنوز پرستو نیکردیم یراحت
 .... پرمیبا پرستو م شتریاالن ب  یول میکردیم فیبا هم ک یکل  میبود
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صداش کردم جوابمو  یهرچ زدیبار که بچه بودم رفتم خونشون خاله داشت کنار استخر با تلفن حرف م کی ادمهی
ن تو فقط مات نگاهم اصالً متوجه نشد منم لج کردم و از پشت هلش دادم تو استخر واسه چند لحظه او  یعنینداد 

انقدر با نمک   دنیشروع کرد خند غشدفعه غش   کیکه   کردمیداشتم نگاهش م یپرو و عصب یلیمنم خ کردیم
خاطره  یهم کل نیاون سن  یمن رو هم وادار به خنده کرده بود من اون موقع همش هشت سالم بود،تو دیخندیم

 یزیکه اصالً هم چ  نجاستیهفته تب و لرز داشت جالب ا کیبعد اون ماجرا خاله  رمیبم یدارم،اله امیباز وونهیاز د
 ...میدونستیخانم م نتیفقط منو خودشو ز تنگف یراجب اون ماجرا به کس

بود بلند  11:34ساعت نگاه کردم  هیبرداشتم و  مویلبخند رو لبم نشست گوش هیاونروز   یآور  ادیفکرها و  نیا  با
رو هم  شبید یگرفتم که ماجرا  میتصم نیشمال بنابرا میریم خوشحال بودم که فردا مشدمو رو تختم نشست

رفتمو  زنهیداره با تلفن حرف م امانم دمی،د نییحساس شدم پس پاشدمو رفتم پا یلیخ گهیفراموش کنم، من د
 ... و طبق معمول با شکالت خوردم ختمیواسه خودم ر ییچا هیبه دست و صورتم زدم واومدم  یآب  هی

به  یبچه خانواده بردبار است بعد از خاله فاط نی، خاله فروزان دوم زنهیمامان داره با خاله فروزان حرف م ظاهراً 
 .سالش بود و نامزد کرده بود ترانه هم چند ماه از من بزرگتر بود 21اومد که دوتا دختر داشت تارا و ترانه، تارا   ایدن

 36پدرام که  ییاومد دا  ایخانواده بود و بعد از مامان به دن نیدارم که فرزند آخر ا ییدا هیدوتا خاله  نیاز ا  ریغ
خوش به حالش  یتو جمع جوونا و کل رفتیم گذشتیبه اون خوش م یشمال کل میرفتیسالش بود هر وقت ما م

ساله به اسم  8پسر  هیپدرام، اونم  کردنیم شپسرا صدا میزدیصداش م ییاز منو تارا و ترانه که دا  ریغ  شدیم
 .... پرهام داشت

 ییکه توش چا  یوانی...لدیکه خواهرشو د  یحرفاشو نگهداره واسه وقت هیبق گهیمامان منو داشته باش نم اه
که به حمداهلل   کردمینشستم و کانالها رو عوض م ونیخوردم رو برداشتم و رفتم شستم بعدشم رفتم و جلو تلوز

 ....کرد  یمامان جانم با خاله فروزان خداحافظ

 ...یچه عجب قطع کرد:-

 ...ها چرخهیسالم تو دهن تو نم گهی: رُهام حق داره ممامان

کرده بودم   زونیکه خودمو از مبل آو  نطوریسمت آشپزخونه هم رفتیکردم و برگشتم سمتش که داشت م  یپوف هی
 ...حق با رُهاِم! سالم شهیگفتم :بعـــله هم

 !یسالم....بازم که صبحونه نخورد کی:علمامان

 .... ،خوردمیدیند یزدیبا تلفن حرف م یشما داشت:-

 ...یبا شکالت خورد ییکه چا  دمید یول زدمی:داشتم با تلفن حرف ممامان

 ...اهـــــــوم خوبه که هواست به همه جا هست:-

ساعت از  نیوجود نداره!ا دنیواسه د یبه درد بخور زیچ چیون،هیکانال تلوزشروع کردم به عوض کردن   دوباره
 .... نداره یجذاب یاصالً برنامه   نطورهیهم شهیروز هم
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 نگاه کردنه آخه؟ ونی:روشا االن وقت تلوزمامان

 ه؟یواااه! پس وقت چ:-

 !مایکنیحرکت م میفردا صبح دار ی:دختر ناسالمتمامان

 ...برو ساکت رو ببند پاشو

!شماله  ایآنتال  میریم میگفتم:اووووو حاال انگار دار  دادمیکه به بدنم کش م  نطوریرو مبل پاشدم و هم از
 ...رو داره ایواسه شما حکم همون آنتال میریبغل گوشمونه! منتها ما انقدر که نم نیگه،همید

 نه؟ ای یجمع کن لتویوسا دیداره آخه؟بالخره با ی:ِاِاِاِا....دختر با من جرو بحث نکن...چه ربطمامان

 ... بمونه واسه امشب کنم،اونیجمع م گهیجرو بحث کجا بود مادر من؟! باشه د:-

 ...تلفن رو برداشتم و شماره پونه رو گرفتم یو گوش رفتم

 ...االن جمع کن تا شب  ه؟بروی:امشب چدادیداشت ادامه م نطوریهم مامان

 ...باشه واسه شب دیبا پونه برم خر خوامی...مــــــــسیو گفتم:ه دمیحرفش پر وسط

 ....بعدًا دوباره باهات کار دارم یعنیچپ چپ نگاهم کرد که  هیرو برداشت و مامانم  یموقع پونه گوش نویهم

 ؟یسالااام خوب:-

 ؟ی:چه عجب زنگ زدپونه

 ...ریاووووو بزار حرف بزنم بعد پاچه بگ:-

 شده؟ ی...بنال باز چگهید ینیترب ی:بپونه

 شده باشه؟ یزیگفتم:مگه قراره چ  دمویسمت اتاقم خند رفتمیکه م  ینطوریهم

 !یدار یکار  هی ای یزنیبه من زنگ م یحرف دار ای:آخه تو پونه

 ...جفتش ندفعهیگفتم :ا  دموی.خنددمیتو اتاق و در رو بستم و رو تختم دراز کش رفتم

 ...:آهان پس بگوپونه

 ...شمــــال میریم میدا دارفر :-

 انقدر ذوق داره؟  نیهم ی:خب حاال، از دست رفتپونه

 کی نکهی...تصور ا میهفته رو بمون کیفکر کنم  گهی، د انیهم دارن م نایا  دیو گفتم:احمق ام نییآوردم پا  صدامو
 ...کشهیباشم داره منو م دیبا ام تونمیهفته م

 .باش زشته نیخب سنگ یلی:خپونه
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 ...کنمینم ینطوریجلو خودش که ا یغلط کرد:-

 ! میدیشما رو ند قهیپسرخاله عت نی:آخرش ما اپونه

 من قربون اون قد و باالش برمممم ی...الهشینیپونه اگه بب ییووووو:-

 ...نمشیبب نیعکس با هم بنداز  هیشمال  نی:خب حاالاااا...رفتپونه

 دهیهمه مدت به فکر خودم نرس نیقند تو دلم آب کردن چقدر من احمق بودم که ا یحرف پونه انگار نیبا ا یواااا
 ....فرق داشت یلیبودن و با االنش خ یمیهمه قد یعکس داشتم ول  دی...از ام میریبود که با هم عکس بگ

 .با ذوق به پونه گفتم:باشه باشه حتماً  نیهم بخاطر

 چه خبر؟ گهی:دپونه

 خبرها رو اونجا بهت بدم؟ هیکه بق  رونیب میبر یای...امروز م ادهیاممممم خبر که ز:-

 ؟ی:امروز؟چه ساعتپونه

 خوبه؟ 5ساعت :-

 یشگیهم یجا 5:باشه...ساعت پونه

 ....فعال نمت،یبیپس م:-

 رونینگاه بهم انداخت و گفت:امروز وقت ب هیرو گذاشتم سر جاش ، مامان  یو گوش نییرفتم پا یسرخوش با
 رفته؟

 رونیوقت ب ستینگاه کردن ن ونیتلوز ه؟وقتیگفتم:پس امروز وقت چ  دمیخندیکه م  نطوریگرفته بود هم  خندم
 ...باشه من رفتم ساکمو ببندم یشمال...اوک می...آهان وقت ساک بستنه چون فردا قراره بر ستیرفتن ن

غر   زیر زیکه داره ر  دمیشنیاز طرف مامان بمونم به سرعت رفتم تو اتاقم،البته صداشو م  یمنتظر جواب نکهیا  بدون
 ....زنهیم

 :کردم و تا آخر صداشو بلند کردم  یکردم و پل  دایروشن کردم و آهنگ مورد عالقمو پ وترمویکامپ

که   ییبرم به اون باال،جا نمتویچون که من تو رو دارم / با تو م خوامینم یزیچه خوشحالم ، چ نینگاه کن بب منو
کم   شتیلبامه/ ماه و ستاره پ یاسمت رو  شهی، هم امهیدن یچشمات همه  یدونیتا حاال / م دهیند یشکیه
 ....نداااااارن یواسه گفتن حرف ارن،آخهیم

 دیخر یکمیهرچند امروزم  کردم،یجمع م ازمویمورد ن لیساک برداشتم وداشتم وسا هی یبا سرخوش ینطوریهم
 ...کردمیبهشون اضافه م دیداشتم که با
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فکر کنم  نیکه به ا  هیدارم فقط کاف یانرژ  یامروز کل  یحال خوشم عاشقتم مـــــــرس نیخداجون بخاطر ا یواااا
 تونمیکه حضورشو کنارم دارم و م  نیهم یول ستیکه کلش مال من ن  م،هرچندیبا هم دیهفته منو ام کیکه 
 ....کنهیده برابر م موینرژا  نیبرام،و ا هیکاف  نمشیبب

منو نگاه کن /یاشیدن ینفر همه  هی یواسه  ی،ولیباش یکی دیشا ایدن ی:براخوندمیبلند با آهنگ م یبا صدا پس
 ....لبامههه یاسمت رو  شهی، هم امهیدن یچشمات همه  یدونیم /مونمیم شهیعشقت هم  یبه پا خونمیواسه تو م

 !اومد تو  تیاتاق باز شد و مامان با اعصبان  در

 رو سرت؟ یداد زد:چه خبرته خونه رو گذاشت یبلندتر یرو کم کردم که مامان با صدا کیموز یرفتم و صدا زود

 ...گهیجمع کن خب منم اومدم د لتویبرو وسا نیخودتون گفت:-

 ....:من گفتم برو لباستو جمع کن نگفتم برو خونه رو بلرزون کهمامان

 شد مگه؟ یچ یانگفتم:خب حاال مام  یلودگ با

 !!رو انقدر بلند کنه؟ کیموز یداره دختر صدا یکارا، چه معن  نی:زشته دختر امامان

 نکهیحرف متنفر بودم پس واسه ا نیاز ا  شهیروزمو خراب کنم هم خوامیکه نم  فیباال ح زنهیباز آمپرم داره م یواااا
. پله ها رو زدیمامان همچنان داشت غر م ینگفتم ول یزیو چ رونیکنم از اتاق زدم ب  یریجلو گ خودیب یدعوا هیاز 

 ...در رو باز کرد و اومد داخل اممشدم رُه ییرایکه وارد پذ  نیهم نییبه سرعت اومدم پا

 !گذشته بود  کیساعت نگاه کردم تازه از  به

 ؟یچرا امروز زود اومد:-

 برم؟ یخوای:سالم از بندست...مرُهام

 ...ختمیآب واسه خودم ر  کمیبرداشتم و از تو آب سرد کن  وانیل هیتو آشپزخونه  چشم غره بهش رفتم و رفتم هی

 ؟یدار دنیکمبود سالم شن:-

 ...زشتهیبهش سالم بگ یدیبزرگتر د هیبه تو آموزش بدم که هر وقت  خوامی:نه واال...فقط مرُهام

 ...دونمیمن خودم م:-

کن و   یلطف هینشست و گفت:باشه...حاال  گهیمبل د هیاونطرف تر رو   کمیپرت کرد رو مبل و خودشم  فشویک
 مامان کو؟ ی...راستاریآب ب  وانیل هیواسه برادرت 

 ...نییپا ادینم گهیگفتم:باالست...فقط موندم چرا د  ختمیریآب م  وانیکه داشتم داخل ل  همونطور

 .... رونیب ایرشته جون؟ببلند شروع کرد مامان رو صدا زدن:فرشته؟ف یرُهام با صدا دفعهی

 ...موقع کاره زیفصل بهاره،عز رونیب ایب رون،یب ایبا آهنگ شروع کرد به خوندن :ب بعد
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 ...آب رو گرفتم جلوش و کنارش نشستم و گفتم:اون گل پامچاله نه فرشته  وانیل

بهت  دیکه با  ییزایاز چ  گهید یکیگفت:دوست دارم ...!بعدشم   کردیکه بهش نگاه م  نطوریرو گرفت و هم وانیل
 ....زشته خواهرم زیخودت براش آب نر یدهن وانیآب، تو ل  گهیبهت م یکس  یکه وقت  نهیبدم ا ادی

 !...ها حواسش به همه جا هست هی....خندم گرفته بود عجب آدمدیآب رو سرکش  وانیل بعدشم

 ...، رُهام از جاش بلند شد و بهش سالم کرد نییموقع مامان اومد پا نیهم

 ؟یشد امروز زود اومد ؟چطوری:سالم مادر خوبمامان

 ...گهیلحظه شروع شد د نیمنم از ا یمرخص گهی:درُهام

 !کرده  ریبرعکس تو بابا انگار امروز د:-

 کجاست؟  نیزنگ بهش بزن بب هینگاه به ساعت انداخت و گفت: آره... پاشو  هی مامان

باال  رفتیکه داشت از پله ها م  نطوریهم زنمیمن زنگ م نیرو برداشت و گفت بش یخواستم بلند شم رُهام گوش تا
رُهامم با  یبابا جواب داد که کم کم صدا نکهیباز کردن بعد از چندتا بوق مثل ا راهنشویپ یشروع کرد دکمه ها

 ...رفتن به اتاقش قطع شد

برداشتم و  فشویافتاد ،ک  فشیچشمم به ک دفعهین،ییپا ادیتظر بودم رُهام بسرجام نشسته بودم و من ینطوریهم
 ...تو ایبه در زدم که گفت:ب یتق هیرفتم باال 

 ...آوردم  فتویک:-

 ... یقربون دستت آبج یگرفت:واااا  فشویک  کمویاومد نزد  یلوس باز با

 گفت؟  یلـــــــوس....بابا چ :-

 ریکار اونا رو راه بندازه گفت که د  دیچندتا پرونده اومده دستش که با نیونگفت منتظرم نم  یچیو گفت:ه دیخند
 !ادیم

 ...دیاهههه قرار بود امروز برم خر:-

 ؟یبر یخواستی:با بابا مرُهام

 رم؟یپول بگ یاز ک  ادی...بابا ن رینخ:-

 ... سمت در گفت:از داداشت میرفتیم میکه داشت  نطوریو بغلم کرد هم اومد

 ؟یبر یخوایم یبا ک حاال

 ...با پونه:-

 ...زنگ خورد که دوباره برگشت و از رو تخت برش داشت :هــــــا؟بنال شیگوش
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 ...داره باهاشون یخب حتمًا دوستاشن که شوخ دیخندیم داشت

 ....رفتم گرفتم ومدمی،ظهر که داشتم م سیصبح بردم سرو نوی:نه ماشرُهام

 مان؟یا  نیتو وخاله با ماش ای انیتو م نیو پرستو با ماش مانی:ارُهام

اومد و دستشو دور شونم حلقه زد با هم از   دیخندیکه م  نطوری... رُهام هم ختیر یبود قلبم هررر دیام  یوااااا
 ...رونیب میاتاق رفت

 ...هینوبت ی...رانندگ میداریکه دست از سرت بر نم  مانیمنو ا یکرد  الی:آره جون خودت ،خرُهام

 ومدمیآروم آروم با رُهام از پله ها م  نیبازم دستام عرق کرده بود همچ گهیم یواضح نبود چ یول ومدیم صداش
 ...راه برم ییتنها تونمیخودم نم کردیفکر م دونستیهرکس نم نییپا

 ...مینخور کیکه به تراف  میحرکت کن 8خونتون تا ساعت  میایما م 7:باشه فردا صبح ساعت رُهام

 ...باشه ببر صداتو گمی..م:بــــاشه.رُهام

 ...حرف بزنه ینطوریا  دیاصالً دوست ندارم با ام  ی...ول خندهیهم داره م دیحتمًا ام دیخندیداشت م رُهام

 ...بلکه بختت وا شه بدبخت میببند لیدخ میکن  دایامامزاده پ  هیشمال  می:امامزاده صالح که جواب نداد بررُهام

 ینگو حت یلعنت ؟نگویببند لیدخ یریبازم م رهیمیبا ازدواج اون خواهرت م ینه خدا نکنه... رُهام اگه بدون یواااا
 ...ستیقشنگ ن شمیشوخ

رفتم  خوامیم یچ دونستمی...اصالً نم نییرفتم پا یمونده رو سر یو چنتا پله باق دمیکش  رونیاز بغلش ب  خودمو
 ... گهید میتو آشپزخونه به مامان گفتم گرسنمه غذا بخور

 .میخوریبا هم م ادیبمون االن بابات م گهید کمی:مامان

 ...دیخندیو م زدیحرف م دیهنوز داشت با ام نییموقع رُهام اومد پا نیهم

 ادیم ری، گفت د ادیبابا گفت ناهار نم:-

 زنه؟یابات حرف م:ِاِاِاِا...چرا؟ رُهام داره با بمامان

 ...ادیم ری...بابا گفت امروز کار داره ددهینه ام:-

 ...مینیرو بچ زیکمک کن م  ایبابا...باشه،پس ب ی:امامان

 .کرد و اومد توآشپزخونه  یخداحافظ دیبا ام گهیرُهامم د نهیرو بچ زیمامان کمک کردم تا م با

 ؟ گفتیم یچ دی: اممامان

 میکه از اونجا حرکت کن  نایخونه خاله ا می،قرار شد فردا صبح بر یچیو نشست:ه دیکش  یصندل هی رُهام

 ... شاهللی:امامان
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از سر سفره بلند   یبلند شد منم سر میگوش  امکیپ یدفعه صدا هیکه   میسروصدا مشغول خوردن بود یب گهید
 بود ییرایوسط پذ زیکه رو م  میشدم و رفتم سمت گوش

 ...که  کنهیغذاتو بخور فرار نم  نیسر اون وامونده؟بش یبود که برانقدر واجب   یعنی:مامان

 .باشه یغاتیتبل امیپ کنمی:آخ حال مرُهام

 ...هه هه هه:-

 ...:هندونهرُهام

 ...ارمیآخرشم بازم من کم م  رهیکه از رو نم  نیجوابشو ندادم ا گهید

 :از طرف پونه بود  امیپ

 "دیخبر از کرج اومدن خونمون.ببخش یدفعه ب هی نایخالم ا امیباهات ب تونمیشرمندم امروز نم ،بخدایسالم آج"

 .ندادم یجواب چیاز حرص ه  گهیاز پونه.د  نمیکفرم در اومده بود اون از بابا ا  گهید یواااا

 ...َاه:-

 !زیبرگشتم سر م تیرو پرت کردم رو مبل وبا اعصبان یگوش

 جان بود؟ رانسلیا  تیشگیهم اری:رُهام

 ...رینخ:-

 کنه؟ها؟  شیجرأت داره به خواهر من اس بده و عصب یک  رانسلیاز ا  ریبود؟اصالً غ ی:ِاِاِا...پس کرُهام

 ...پسره نیا  وانستیگرفته بود!اصالً د  خندم

 مامــــان؟:-

 روشا؟ هی:چمامان

 ادیب تونهیاز پونه االن گفت نم  نمیکه بهم پول بده ا  ومدیاز بابا که امروز ن  نیشانس منو؟ا نیا  ینیبیآخه م:-
 ....باهام

 :چرا؟مامان

 ....از کرج اومدن  نایخالش ا:-

 گفت:دستت درد نکنه مامان  شدیبلند م زیغذاشو تموم کرد و همونطور که از پشت م  رُهام

 ...:نوش جانمامان

 ... تهیداداش بهت داد که همه جوره پا هیگفت:عوضش خدا   بعدش
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 ؟یخانم مراد نیدیاومد از پشت بغلم کرد و گفت:امروز به ما افتخار م  بعد

 حوصلتو دارم؟ نمیاممممم!حاال بب:-

 .امیاصال نم  ی:غلط کردرُهام

 ...امیم امینه نه فکرامو کردم م:-

 رمیگیمن حرفمو پس م گهی:نه درُهام

 ؟یاز جام بلند شدم و گفتم :داداش  تند

 !!اااایستادیحاضر و آماده وا نییپا 5بخوابم راس ساعت  رمیو گفت:من دارم م رونیاز آشپزخونه رفت ب  رُهام

 ...یاوک:-

 ...نی:آفررُهام

 …رفتم باال تو اتاقم زیغذامو نخوردم و از مامان تشکر کردم بعد از جمع کردن م  گهیرفت تو اتاقش و منم د رُهام

و  ادیو منتظر رُهام شدم تا ب نییربع بعدشم حاضر و آماده رفتم پا کیتا  دمیبود که رفتمو لباس پوش4:30 ساعت
 ... با هم برم

 ... نخرم یالک  لیسفارش کرد که وسا یکه منتظر رُهام بودم مامانم کل  یفاصله ا نیا  تو

 !ما حاضر و آماده نشسته یآبج  نیکه ا  کنهیم کاریبا خانما چ دیشوق و ذوق خر نیا  نیبب گمی:به به مرُهام

 ؟ینشست نجایا  یدیلباس پوش یرفت یناهار خورد یاز وقت  نکنه

 نییو اومدم پا دمیتازه لباس پوش رینخ:-

 ...:آهان...خوبهرُهام

 ...... رُهام جان نکن، سر به سرش نذارنایبه دو بکن یکیاونوقت اونجا با هم   دیخر نی:بچه ها نرمامان

 ؟یندار یکار  رونیو گفت :باشه ،چشم،شما ب دیخند رُهام

 ...نی:نه زود برگردمامان

 ..من رفتنم با خودمه برگشتنم با خدا ستیدست من ن گهی:اون درُهام

 روشا؟ میبر

 ...میبر:-

 ...میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش میو رفت میکرد  یمامان خداحافظ از

 ...خورهیکه برنامه هام بهم م  نیبه رُهام گفتم:متنفرم از ا میکه رفت  کمی
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 ...گهید دیخر میریم میمژده رو بدم که بهم نخورد االن دار نیبهت ا دیامروزه با  دی:اگه منظورت خررُهام

 ...گهید خوردیبهم م یخب اگه تو نبود:-

 ...فستیوظ یبابا آبج یبه خودش گرفت و گفت:ا یحالت مسخره ا هی

 شهیهم یاز بچگ  یلیدوسش داشتم خ یلیخدادم و بهش نگاه کردم ... هیتک یعقب صندل  یسرمو به پشت دمویخند
و منم  ذاشتیو سر به سرم م کردیم یباهام شوخ شهیکوه پشتم بوده...درسته هم  هیمثل  شهیمن بوده هم یناج
 ...دادیبهم اعتماد به نفس م شهیحضورش هم یول خوردمیحرص م یخودیب

 ...یکه هست  یبهش گفتم:مرس ناخداگاه

هر هفته  کنهیرفتن انقدر خوشحالت م دیخر هیو گفت:بابا من بدونم  دیلحظه با تعجب نگاهم کرد! بعد خن هی
 ....دیخر ارمتیم

 .ستین دیواسه خر:-

 ه؟ی:پس واسه چرُهام

 ...یواسه همه چ:-

 ...مینگفت یزیچ چکدومیبه محل مورد نظر ه دنیتا رس گهیادامه داد .د  شیچشمک بهم زد و به رانندگ هیو  دیخند

 خوبه؟ نجایپاساژ نگه داشت و گفت:ا هیبعدش رُهام جلو  کمی

 ...آره ، خوبه:-

 میمشغول نگاه کردن شد نیتریسمت مغازه ها و از پشت و میپاساژ و با هم رفت نگیرو برد تو پارک نیماش بعدشم
بود که  دهیو فهم نیتا اونم بخره...انگار خودش ا خوامیم یبرام سخت بود که به رُهام بگم که چ کمیراستش 

 :گفت

 قهیخودت با سل ایکه الحمداهلل...  میبگوها...اصالً فکر پولش نباش، باهم تعارفم ندار یخوایم یروشا هرچ نیبب
 ...خب؟یمن لباس تنت کن قهیبا سل یمجبور ای خرمیو منم م یکنیخودت انتخاب م

 ...باشه:-

 ...خوشت اومد اصالً به منم نگو فقط برو تو مغازه یپولتم هرچ فیفکر کن من ک ا،اصالً ینگ خودیب ۀ:باشرُهام

 ...باشه:-

نگاه  نایتریو نیبه ا یساعته فقط دار کی کیومد؟نزدیتا حاال خوشت ن یچیه یعنی ؟خبی:مرض باشه گرفترُهام
 ؟یبخر یچ یایب یخواستی...اصالً امروز میکنیم

 .خواستمیلباس واسه تو خونه م کمی یچیه:-

 ...ی:اوکرُهام
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دخترونه که همشونم وسوسه کننده بود که  یکه پر بود از لباسا  کیش یلیفروشگاه خ هیبعدش منو برد تو  کمی
دوسش داشتم  یلیقشنگ بود ومن خ یلیبرام برداشت که خ یکاربن  یبلوز وشلوار ست آب هیخودش  قهیبا سل

 ایبلند بود  نیآست  ای کردیم نتخابا  یکوتاه وردارم جالب بود که رُهام هر چ  نیآست  بلوز هی خواستمی...من م
آرنجم   ریتا ز نشیشلوار که اونم آست هیخودش برام انتخاب کرد با  گهیبلوز د هی... دیرسیآرنجم م  ریتا ز نشیآست

 دارمیو بر م دیکوتاه سف  نیبزار من جاش اون بلوز آست نویبود که گفتم: رُهام ا

 کدوم؟:-

تن مانکن بود رو نشون دادم و گفتم:همون که با شکل پروانه جلوش منجوق  راهنیرو که پ یاون سمت  بادستم
 شده یکار

 ...قشنگه که نمی:ارُهام

 خوامیاومد و گفت:عذر م  شیآرا  لویک  کیدختر جوون بود با  هیفروشگاه که  یاز فروشنده ها  یکیلحظه  نیهم
 کمکتون کنم؟  تونمیم

 شونینتونسته منو از دست ا یعمره کس  هی ادیاز دست شما برب  یکار  کنمیفکر نم یخانم،ول کنمی:خواهش مهامُر 
 ن؟یمعجزه کن نیخوایلحظه م هینجات بده اونوقت شما تو 

 ...میداریاصالً جفتشو برم  گه،ید گمیمن دارم بخاطر خودت م ؟خبیشروع کرد یدیرو د یکیباز تو :-

 ارم؟یگفت:کدوم و براتون ب  دیخندیکه داشت م  دختره

 ...سوئشرت و شلوار ست رو گرفت هیکه من چشمم   ارهیکه کدوم رو ب  گفتیداشت م رُهام

 که اونجاست چنده؟  ی...اون ست صورتخوامینه نه اونو نم:-

 :کدوم؟دختره

 ... تومنن 85دستم بهش نشون دادم که گفت:اونا  با

 که االن توش بمونم  گفتمینم جانیبا ه یگرون بود کاش از اول اونطور  یلیخ اوه

 !؟ینشون داد قتوی:بالخره تو سلرُهام

 .نیاریزحمت اونو ب یب خانم

 ستین خواستمیکه م  یاون  یعنی! ستیهم جالب ن یلی...خنیارینه نه ن:-

 خانم نشیاریو قشنگه...ب کیش یلی:اتفاقًا خرُهام

 ...گرونه  یلیآخه رُهام، خ  یکه بهش گفتم:ول  ارهیرفت که لباس و ب دختره

 !گهیمناسبه د متشی:کجاش گرونه گدا؟قرُهام

 !دنینم تیاهم  متیبه ق چوقتیچرا ه ونیآقا  نیواسم سوال بود که ا همش
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 ...اندازتون نباشه  دیشا نیاتاق پرو سوئشرت رو بپوش  نیو گفت:بر دیموقع دختره رس نیهم

همون دختره پشت  رونیاز اتاق پرو اومدم ب  یتنم بود. وقت زیقشنگ سا دمیرو ازش گرفتم و رفتم پوش سرتیسوئ
 ...برمشیدر بود سوئشرت رو بهش دادم و گفتم:اندازست م

 .:مبارکتون باشهدختره

 برادرم کجاست؟ دیممنون...ببخش:-

 :برادرتون؟دختره

 ...که باهام بودن  ییآقا  نیبله هم:-

 :برادرتونن؟دختره

 بله، چطور مگه؟:-

 ...اونجانیچی:هدختره

 کردیرو نشون داد که رُهام داشت لباسا رو نگاه م ییجا هی بعد

 .میبر گهیو گفتم :خب د ششیپ رفتم

 :اندازت شد؟رُهام

 .آره ممنون:-

 ...تو دوخت زیدرد نکنه که سا اطشی:مگه من دوختمش؟دست خرُهام

 دهیکه پسند  ییلوس رو به رُهام گفت:لباسا یلیلبخند خ هیتره دوباره اومد سمتمون و با لحظه اون دخ نیهم
 ن؟یندار اجیاحت  یا  گهید زیرو براتون بستم چ نیبود

 تونیاز جوون  ریبعد رو به اون دختره گفت:خ کردمینگاه به من کرد که با تعجب داشتم به دختره نگاه م هی رُهام
 ...لباسا واسه خواهرمه نه واسه من یول نیکه لباسا رو آماده کرد  نینیبب

 ...دونمی:مدختره

 :جدًا؟رُهام

 ه؟ی:واه...منظورتون چدختره

 !اون لباسا واسه منه  نیخودتون فکر کرد شیمن گفتم حتمًا پ نیبه من نگاه کرد یجوری:آخه شما رُهام

 .کرد  یینگفت و ما رو سمت صندوق راهنما یزیچ گهیداده د یبود چه سوت دهیکه فهم  دختره

 یسع یلیهرچند که اون دختره خ رونیب میو پول لباسا رو حساب کرد و از اون مغازه اومد دیکارت کش  هی رُهام
 .. نداشت یا  دهیفا یکرد که به رُهام نخ بده ول
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 . بخره یواسه خودش کتون خواستیرُهام م یکفش فروش  هیتو  میرفت

 یکی.به منم گفت که دیروش داشت رو انتخاب کردم براش که خر کیکه مارک نا  کیش یلیخ یمشک یکتون  هی
خوشگل که  یلیدخترونه خ یکتون  هیدارم ...خالصه خودش  یمن کتون یواسه خودم انتخاب کنم که گفتم مرس

 ... رونیب میو اومد دیقشنگ بود رو برام خر یلیاز چند رنگ بود و خ  یبیترک

 دیو رُهام هم چند دست لباس واسه خودش خر میرفت گهیه دچندتا مغاز  هی

چشممو گرفت،  یلیمد شده بود خ داً یاسپرت که جد  یکاله ها  نیرفته بود اتاق پرو که شلوارشو بپوشه من ا یوقت
نوشته بود رو برداشتم و سرم کردم  یسیبه انگل ییزایچ هیدادشت و  یمتن صورت رشیکه ز  یدخترونه مشک هی
مدل کاله ها داشت  نیاز ا  یکه کل  فتادما  مانیا  ادیپسرونشم واسه رُهام برداشتم  هیخوشم اومده بود  یلیخ
 ...کردیسرش م یوقت ومدیهم بهش م یلیخ

خوشش  یلیکاله رو سرش گذاشت خ  یدوتا رو هم بخر که اونم وقت نیکه از اتاق پرو اومد بهش گفتم که ا  رُهام
 ...دشیاومد و خر

 ؟یخواینم یزیچ گهیرُهام گفت:خب د رونیب میه اومداونجا ک  از

 ترم گرفتم...دستت درد نکنه ادیخواستم گرفتم تازه ز ینه...هرچ:-

 !یانقدر با ادب باش  شهیکه تو هم  دیخر ارمیتو رو بردارم ب شهیمن هم گمی:مرُهام

 ادبم؟  یمگه من ب:-

 کرده؟  یغلط  نیهمچ هی ی:نه...کرُهام

 ...رُهام یلوس یلیخ:-

داره  کاریبه منم گفت که برم ،مونده بودم اون تو چ یفروش یگوش  هیرفت داخل  دفعهیکه   دمیخندیم میداشت
 منوپاد هیبا  خوادیِهدفون توپ م هیکه به فروشنده گفت 

 کار؟یچ یخوایهدفون و منوپاد م:-

 یمونوپاد رو هم واسه عکاس یگوش کن  کیو موز یمخ ما رو نخور ریکه تو مس  خوامی:هدفون رو واسه تو مرُهام
 ...گهید

 ...دارم یمن که هندزفر :-

 ...دهیحال م شتریبا هدفون ب خورهی:اون به درد نمرُهام

 کرده؟  یادیآخه پولت ز  هیخب چه کار:-

 هست؟ ی:بعله مشکلرُهام
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 کننیفتشون سالمن و کار مج میمطمئن شد نکهیمحل ندادم که فروشنده منوپاد و هدفون رو آورد و بعد از ا بهش
 ...رونیب میو اومد میپولشو حساب کرد

 :ساعت چنده؟رُهام

 نگاه کردم میساعت گوش به

 هشت و ربع :-

 ست؟ی:گشنت نرُهام

 ...خسته شدم گهید مینه ،بر:-

 ...میریو م میخوریم یزیچ هیهست  نجایخوب ا یلیرستوران خ هی میمن گشنمه...بر ی:ولرُهام

گذشته   10خونه ساعت از میدیرس یوقت گهی...ددیکه واقعا چسب  میسفارش داد تزایو دوتا پ میاصرار رُهام رفت  به
 ...میحال نداشت یبود و جفتمون از خستگ

که رُهام اون بلوز   دمید کردمیداشتم لباسا رو باز م یوقت میبا اون حال همه لباسا رو به مامان و بابا نشون داد یول
اتاق پرو بودم گفت   یمن متوجه شم! حتمًا وقت نکهیبدون ا ده،یه خوشم اومده بود رو هم برام خررو ک یدیسف

 ...که برام ببندنش

 ...دیکه اونم خند  دمینگاهش کردم و بهش خند فقط

که   دیسف یبا راه راه ها یواسه بابا هم به بلوز مردونه آب ومدیبهش م یلیبود که خ دهیخر یروسر هیمامان  واسه
 .ازش تشکر کردن  یلیهرجفتشون خ

 ...خودمو برداشتم که برم اتاق خودم و بخوابم یبعدش لباسامونو جدا کردم و من لباسا کمی

سمت اتاقمون جلو  میو رفت میگفت  ریبه مامان و بابا شب بخ ییبخوابه دوتا رهیهم گفت که خستست و م رُهام
و بابت امروز ازش تشکر  دمیبعد بغلش کردم و صورتشو بوس ادیب منتظر موندم تا رُهام هم دمیدر اتاقم که رس

 نیدوباره در رو باز کرد و گفت: دورب دبع کمیگفت و رفت تو اتاقش   ریو شب بخ دیبوس مویشونیکردم اونم پ
 ...ینره بردار ادتی

 .باشه گفتم و اومدم تو اتاق خودم هی

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

 ...گهیا پاشو د:روشا؟روشـــــمامان

 ...هـــــوم:-

 .االیسر وقتت... ادیب فرستمیپارچ آب م هیرُهام رو با  یشدا!پا نش ری:پاشو دمامان
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از جام   یربع به هفت بود سر کیفنر از چام پاشدم به ساعت نگاه کردم  نی! عهیافتاد که امروز چه روز  ادمی تازه
 نییرفتم پا یسر نمیبیرو م دیچند روز رو دائم ام نیداشتم خوشحال بودم که ا یوصف رقابلیغ  یانرژ  هیبلند شدم،

رُهام رو  یخب صدا یول ییبشم رفتم تو دسشو ابکه منتظر جو   نیسالم بلند کردم که همه بشنون بدون ا هی
 ...میسه ساعت معطل تو هست گهیکه گفت:سالم و کوفت د بدو د  دمیشن

دوش  هیو  رفتمیبازم م خواستیدلم م بیدوش گرفتم عج هی دیخر میکه بر  نیقبل از ا روزینکردم...د یتوجه
بابا هنوز  دمید رونیشمال...اومدم ب میدیکه رس  یافسوس که وقت نبود منم موکولش کردم به وقت  یول گرفتمیم

و  دیاونم سرمو بوس  دمیرفتم تو بغلش و صورتشو بوس ومدیاونم م  شدیلحظه دلم گرفت کاش م هینرفته اداره 
 ....سفارش کرد که مواظب خودم باشم یکل

 .تا حاال چند بار زنگ زده بنده خداها منتظر ما هستن دیام  میبخور زود بر زیچ هی ای:بمامان

 ...صبحانه خوردنو نداشتم لمیدلم ضعف رفت! اصالً م دیاسم ام  دنیشن با

 .میبر خورمینم:-

 رُهام زنگ خورد یلحظه گوش نیهم

 ...که  یکنیم ه؟ضعفیچ رمخوی:نممامان

 گهید میوفتیراه م ؟االنیزنیزنگ م یزهر مــــــار چته ه ی:ارُهام

 ...نجاستیآره پاشد ا:-

 ،خوبه؟ یموهاشو بکن دمیاونجا م  ارمشیم الیخیحاال ب:-

 .مییاونجا  گهیرب د هیباشه تا :-

 بزرگت گوشته کهیرو قطع کرد و رو به من گفت :دستش بهت برسه ت یگوش  بعد

 ؟یک:-

 !دی:امرُهام

 واه! چرا؟:-

 !منتظر بمونه ها ادیبدش م یدونی:مرُهام

 مگه من منتظرش گذاشتم؟:-

 !مایهست یساعته معطل جنابعال کیما االن  نکهی:مثل ارُهام

 نیزودتر صدام کن نیخواستیبه من چه؟م:-

 یدیخواب یخرس گرفت نیگه،عید میزنیصدات م میدار 6:از ساعت رُهام
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 ادبه بابا؟  یچقدر ب ینیبیم:-

 !!!ایکن  تیشمال دخترمو اد یرفت نمی: رُهام خان نببابا

 وفتهی:اونم چشم اگه دخترتون راه برُهام

 بخور زیچ هی ایب یبه دو کن یکیباهم  نیستیکه اونجا وا  نیا  ی:جامامان

بهش  زیچ هیتو راه  ستیاالن وقت خوردن ن  گهیگفت:د  بردیو با خودش م دیکشیکه دست منو م  ینطوریهم رُهام
 ...میدیم

 نیجا نزار یزین؟چیرو برداشت زی:بچه ها همه چبابا

 ...:ساکمرونیب دمیاز دست رُهام کش  دستمو

 ؟یرو توش گذاشت ی...همه چمی:برداشترُهام

 ...میرو چک کردم:آره بر یدور تو ذهنم همه چ هی

 ...سفارش بهمون کرد یاونم کل  میکرد  یدوباره با بابا خداحفظ ن،ییاومده بود پا  گهید مامانم

 ... دهیچ نیبرادر زرنگ من تمام ساک ها رو تو ماش نیبه ا ماشاهلل

بود که بغض دارم و ساکتم ...از تو  دهیکنم انگار رُهام فهم  هیگرفته بود دوست داشتم گر  یلیبخاطر بابا خ دلم
 شده؟ رتیه؟دیکه گفتم:ها؟چ  کردیداشت نگام م نهیآ

 ...رو دستمون یوفتیب یبخور ضعف نکن نویا  ایبهم داد و گفت:ب یبسته شکالت سنگ هیو  دیخند

 قلب بود یجا هیرو ازش گرفتم تو  شکالت

 که؟یکه انقدر رومانت  دهیبرات خر یک  نویا:-

 ی؟اعتراضیمونیم یباق یحرف دمیشده داداشم...خودم خر نیا  ن،ی! من شدم خواهر امایدار ی:عجب داستانرُهام
 ؟یدار

 ـــــشیچشم غره بهش رفتم و گفتم: نه...ا هی

 ...:بچه هاااامامان

شد و رفت در زد که  ادهیرُهام پ میدیکه رس  نای...به خونه خاله ا میو ساکت بود مینگفت یزیتا خونه خاله چ گهید
 تونمینشستم نم نیشده بود مامان و رُهام رفتن داخل و من تو ماش ادهیانم پجعفر آقا اومد و در و باز کرد مام

 !زدیبود و ضربان قلبم رو چند م یبگم حالم اون لحظه چطور

 ؟ یپس افتاد وفتادهیخاک بر سرت روشا هنوز چشمت به پسره ن یا

 ...ساکت باش حال ندارم بابا گهیمادرت تو د جان
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تو چهار چوب در ظاهر  دیام  دمیشم برم داخل که د ادهیپ نیبودم اومدم از ماش ریکه از با خودم در گ  ینطوریهم
 زیداده بود به در وچشماش و ر شویدر خشک شد و زل زدم بهش...تک رهیاحمقا دستم رو دستگ  نیشد! منم ع
تا آرنج تا زده بود با  نشویود که آستب دهیپوشبلوز چهارخونه  هی. کردیلبخند کج داشت منو نگاه م هیکرده بود با 

 ...زده آب خی شهیدستشم به ش یکیشلوارش بود تو اون  بیدستش تو ج هین،یشلوارج

 کردیم یاون لبخند کج رو لبش خندم گرفته بود داشت سع  دنی،از د نیاز در جدا شد و اومد سمت ماش  آروم
من در عقب رو بستم و رفتم  شدیم کینزد نیکه به ماش  نطوریاون لبخندشو کنترل کنه، هم  تونستینم ینخنده ول

 ...نشستم اومد و در جلو رو باز کرد و نشست نیاونطرف ماش

 ...سالم:-

شده بود گفت:سالم و کوفت سالم و  شتریبا همون لبخندش که حاال ب کردیکه نگاهم م  نطوریعقب و هم  برگشت
 .....زهرمــــار سالمو

 ؟یبه بعد وقت شناس باش نیبزنم تو سرت که از ا نیرو که دستش بود وبلند کرد و گفت:با ا یآب  شهیش بعد

 ریمنو د نایجمع کرده بودمو دستمو گرفته بودم جلو صورتم گفتم:به من چه؟ا نیکه خودمو گوشه ماش  ینطوریه
 ...کردن  داریب

 یشیو پا نم یخوابیم یچ نیتو ع دونمی:آره جون خودت من مدیام

 ؟یچ نیع:-

 ...یدونیهمون که خودت م نی:عدیام

 ...ایاسکول کرد  نجایساعت ما رو ا کیچطور  نیبب دی...دختره چشم سفِاِاِااِ 

 نا؟یا  انیشد مگه؟پس چرا نم یاووووو....حاال چ:-

 ...دهیکاراشو سر وقت انجام نم  چوقتیکه ه  می:منتظر اون پسرخاله بدتر از خودت هستدیام

 شد؟ یچ مان؟چرایا:-

 ! از خواب پاشد رفت دوش گرفت االنم رفته دنبال پرستو  ری:آقا ددیام

 ؟یزدیزنگ م یحاضر نبود تو ه مانیحاال ا:-

 !نیظهر اومده بود 12که   زدمی:اگه زنگ نمدیام

رُهام گذاشت،بعدشم دستشو  نیروپشت ماش نشیماش مانیو ا دنیو پرستو رس مانیا  نیموقع ماش نیهم
 !گذاشت رو بوق

نگه داره  نییصداشو پا کردیم یکه داشت سع  یو درحال رونیسرشو برد ب شهیاز ش  یسر دیوضع و د نیکه ا  دیام
 ...گفت:زهرمار چه خبرته؟مردم خوابن
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حواسم  یحاج دیبا همون صدا گفت:اوه ببخش اوردیو در م دیام  یو داشت ادا رونیآورد ب  شهیسرشو از ش مانمیا
 ...نبود

اومد جلو بهم دست داد   مانیشدن ا ادهیپ مانمیشدم و رفتم سمتشون پرستو و ا ادهیپ دمیخندیکه م  ینطوریهم
 ...یو گفت:دمت گرم امروز خوب هوامو داشت

 !داشم گهید مینیما ا گهید:-

اومد و به پرستو   دمیدوسش داشتم ام یلیخنده که رفتم و پرستو رو بغلش کردم. واقعا خ ریزدن ز مانیا  پرستو
 مگه؟ یزنیبوق م ینطوریا  یضیگفت :مر  مانیکردن بعد رو به ا  کیدست داد و با هم سالم عل

 کهیجلوش تا ت ندازمتیم گهیبرو از جلو چشمم دور شو دفعه د ختتهیر یب یاون عمه فرخنده زامب  ضی:مرمانیا
 .پارت کنه ها...برو کنار

به عمه  یعنیو گفت: دیخند دمیکه ام  میدیخندیم میو رفت داخل خونه،منو پرستو داشت رو هل داد دیام  بعد
 ...کنهیخودش رحم نم

 ...گردمیکنم االن بر م  یباال که با بابا هم خداحافظ رمی:من مپرستو

 .انیم گهیاالن د  نیتو ماش نیگفت بش  دیپرستو رفت ام نکهیاز ا  بعد

 ...زشته گهیکنم د  یااا منم برم با شوهر خاله خداحافظ:-

 یبابا واسه بدرقه که اومد خداحافظ ستن،بمونین ایب نییپا نایا  گهید یتو رو خدا روشا، االن توام بر نی:بشدیام
 ...کن

 ...زشته خب:-

 ...باال یبگو من نذاشتم بر نی:بشدیام

 !یچقدر واسه رفتم عجله دار:-

همش کار و  نجا،یداد و چشماش و بست و گفت:آره عجله دارم...خسته شدم از ا هیتک یصندل یبه پشت سرشو
 !یبدبخت

 ...یلیخ خوامشیم یلی... خایخدا یرخش وااااا میکه چشماش بسته بود زل زدم به ن  نطوریهم

نگاهم رو خودش شد و چشمشو باز کرد و برگشت عقب منم دست پاچه شدم و  ینیلحظه انگار متوجه سنگ هی
 .رو که رُهام داده بود رو برداشتم و مشغول خوردن شدم ییشکالتها یسر

 ؟یآورد  نی:دوربدیام

 .میمنوپادم گرفت روزیمنم تند گفتم :آره،آره د نیریحرف پونه افتادم که گفته بود با هم عکس بگ ادی یسر
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 نمیبب میریعکس بگ  هی ایمنوپاد کار نکردم ب نیدر آوردم و گفتم:من تا حاال با ا فمیو منوپاد رو از ک نیبدور یسر
 ...شهیچطور م

 .اریگفت:باشه ب  دیام  کردمیو رو منوپاد نصب م نیکه داشتم دورب  نطوریهم

که اونم جابه جا شد و   کتریزدمنم رفتم ن رونیسمت راننده داد ب شهیکه تموم شد منوپاد و ازم گرفت و از ش  کارم
عکس   دیزدم که ام یلبخند زورک هی!ومدیصورتم که نفسم داشت بند م کیسمتم و سرشو آورد نزد دیچرخ شتریب

 .دوسش داشتم یلیشده بود خ یعکس قشنگ  یلیرو آورد داخل...خ نیرو گرفت ودورب

 ...شد ی:عکس خوبدیام

 ...اهوم:-

 تو فلش بهم بده زیبعد بر میعکس گرفت  یاز دوستامه هرچ  یکیدست  نمی:من دوربدیام

 .باشه:-

 .ریز نیو بزار ا نیدر عقبو بازکرد و گفت :ا رونیسبد از در اومد ب هیموقع رُهام با  نیهم

 ه؟یچ نیا:-

 ...تو راه ی:خوراکرُهام

 یواسه عکاس یسوژه جذاب نجایاالن ا  ؟آخهیشد نیگفت:تو باز دست به دورب  دیرو تو دستم د نیکه دورب  بعد
 !وجود داره؟

 :سوژه از من جذاب تر؟دیام

 ...اعتماد به نفست تو حلقم  یعنیگفت:  دیکه رُهام به ام  دمیخند من

شدم و به  ادهیپ نیاز ماش  یسر رونیو شوهر خاله هم ساک به دست اومدن ب مانیکه ا  دمیخند ییسه تا بعدش
 .شوهر خاله سالم کردم

 ریبخ ؟صبحیخوب زمی:سالم عزشوهرخاله

 ریممنون صبح شما هم بخ:-

 باال ؟ یومدی:چرا نشوهرخاله

 ...یول امیب خواستمیمن م:-

 !:من نذاشتمدیام

 ...بخوره خب زیچ هیباال  ادیبچه ب یذاشتیخاله:چرا؟م شوهر

 !شه هیتنب دی:بچه تنبل بادیام
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چشمک بهم زد که من واسه چند لحظه  هیو  دیو نگاه کردم اونم خند دیچپ چپ ام هیخنده که منم  ریزدن ز همه
 ... مردم

 میخانم ها رو نبر میبر ییجا میباشه دفعه بعد خواست ادمونی:مانیا

 ...:واقعاً رُهام

 چرا؟:-

 دنیکه انقدر لفتش م  ؟چونینیبی:نممانیا

 بلد خاله رو صدا زد یسرشو از در خونه برد تو با صدا بعد

 میباشه تو رو هم نبر ادمونی...ی:تو خوبدیام

 !ستادمیوا نجای:بابا من که االن خبر مرگم آماده امانیا

به شوهر خاله سفارش کردم که هرشب بره خونه ما  یکردم و حساب  کیهمه اومدن و منم با خاله سالم عل خالصه
 ... بابا تا تنها نباشه شیپ

 نه؟یکجا بش  یحاال ک:-

 ...من نیتو ماش هیرُهام بق نیتو ماش دی:تو و رُهام و اممانیا

 ؟یپس پرستو چ:-

 .نهیشیآقاش م  نیماش گه،توید یچی:پرستو همانیا

 ... میراه افتاد یبا خنده و شوخ خالصه

 ...براش رفتیدلم ضعف م دیخندیو م زدیبا رُهام حرف م یبود،وقت دیهمش چشمم به ام ریکل مس  تو

 :روشا؟دیام

 بله؟:-

 ؟ی:چرا ساکتدیام

 !برهیمنو م یآبرو  میدیکه رس  یرُهام وقت نیبگم؟حاال اگه من دو کلمه حرف بزنم ا یچ:-

 ....:ااااارُهام

 پرچونه؟ یبه من نگفت روزیتو د ه؟مگهیچ:-

 :من بهت گفتم پرچونه؟رُهام

 ...یکه گفت  میمستق ریغ  ینگفت میاگه مستق  ،یحاال هرچ:-
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 !دیکردمممم....ول کن  ی:خب بابا شوخدیام

 ...میخوندیضبط رو بلند کرد و همه همراه خواننده م یصدا بعد

چند روز رو  نیکنم وا  یریجلوگ یاحتمال  یبشم و از هرگونه سوت رهیخ دیخودم قول داده بودم که کمتر به ام به
 ...کنارش فقط خوش بگذرونم

بکر مازندران تو  عتیاز طب  کمیو عوضش  میبرس رترید کمیفتش بدن که ل یبا هم قرار گذاشته بودن که الک پسرا
پشت  نهیبش دیراه رو ام هیقرار شد که بق میخورد یراه نیرستوران ب هیناهار رو تو  نکهی!بعد از امیلذت ببر ریمس

مونده تا رشت رو  یمسافت کم باق نیقبول کرد ا دیکه ام  دانقدر که رُهام غر ز   رفتیبار نم ریفرمون البته اصال ز
 .کنه  یرانندگ

 ...حال ندارم ی:وااااارُهام

 ؟ینگاه بهش انداخت و گفت:چرا؟کوه کند مین هیکردیم یکه داشت رانندگ  ینطوریهم دیام

 ...ینشست نجایا  یاز صبح واسه خودت لم داد  یبگ نویا  دمی:تو حرف نزن ...بارُهام

 .میچرت بزن تا برس هی:خب بابا ...حاال دیام

چندبار  گهید نیبار به ما زنگ زده حاال بب10پدرام تا حاال  ییخدا دا ن،بندهیدیلفتش م یالک  گهیخودتونه د ریتقص:-
 .زنگ زد نایا  مانیبه ا

 !یعکس گرفت  ی:واسه تو که بد نشد کلدیام

 ...فوق العادست نجایا  ییبای! واقعا زگهیمنم گرفتم د نیخب شما موند:-

 میقشنگه..مخصوصًا واسه ماها که همش تو دود و خاک و خل نجایا  یلی:آره خدیام

 یبکر عتیطب یلیاونجا هم خ  المونیرامسر و میرفتیاقوامه وگرنه م  دنیکه مقصد خونه مادرجون و د  ندفعهیا  حاال
 ...داره

 ...نیایب نیتونیم نیباز شما مردا هر وقت بخوا میبرگرد یک  ستیمعلوم ن گهید میاالن که بر:-

 .میبریتو رو هم م ندفعهیا  شاهللیلبخند زد و گفت: ا هینگاه بهم کرد و  هی نهییتو آ از

 نا؟یخاله ا یالیو یوگفت:تا حاال نرفت دیتا آخر داد عقب و دراز کش شویلبخند بهش زدم. رُهام صندل هی منم

 نه:-

 .هیتوپ یجا یلی:خرُهام

 است؟یکنار در:-

 ...:اوهومرُهام
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 ! میواجب شد حتمًا بر اوووومممم پس:-

 !دوست دارم شتری:من خودم زمستوناشو بدیام

 .میوقت سرما نخور هیکه   الیتو و مینیبش دیزمستون که سرده همش با:-

که آرومه اون آرامشش ناخداگاه   ییده،وقتایابهتشو نشون م  شتریتو زمستون ب ای:نه اتفاقًا...به نظر من دردیام
 ... نظر منه نی...البته اشهیم قیبه آدم تزر

 ؟ینظرم عوض شد... رُهام تو رفت دمید یمنم وقت دیشا دمیمن که ند دونمینم:-

 ...گفت:خسته بود خوابش برد  دیاز رُهام بلند نشد که ام  ییصدا چیه

 سوئشرت برداشتم انداختم رو معدش هیاز تو کوله   یسر

 دیخندیافتاد که داشت م  دیبه ام چشمم

 ؟یخندیم یبه چ:-

 هوا سرما بخوره؟ نیتو ا خوادی:حاال خرس گنده مدیام

 ...شهیسردش م خوابهیجلو باد کولره بعد آدم م میمستق

 شده؟ تیحسود ه؟نکنهیو گفتم :چ دمیخند

 ...لحظه آره هینگاهم کرد و گفت:واسه  نهیخنده از تو آ با

 ...دیکه اونم خند  دمیخند بلند

 چرت بزن هیذره راه رو  هی نیا  ی:توام خسته شددیام

 !هیاوهوم فکر خوب:-

 ...لم دادم و چشمامو بستم یکه نشسته بودم به پشت  یهمونطور

 :روشا؟دیام

 بله؟:-

 ...بردار بنداز روت الستی:سوئشرتم همونجا رو وسادیام

 ...و گفتم:حاال مثالً  دمیخند یصورتم قرمز شده !ول کردمیم احساس

 ! شهیجلو باد کولر سردت م یخوابیو گفت:م دیادامه بدم خند  نذاشت

 ...هامو از عطر تنش پر کردم هیوسوئشرتشو برداشتم و انداختم رو خودم و با تمام وجود ر دمیخند

********************** 
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 ...روشا پاشو:-

 زنهیرُهاِم که داره صدام م دمیباز کردم د چشمامو

 !ایدی:خوب خوابدیام

 مانیا  نیو ماش میهست نایخونه مادر بزرگم ا کینزد ابونیتو خ دمیلبخند بهش زدم و به دور و برم نگاه کردم د هی
 .کنهیما حرکت م یجلو

 ...میدیرس یآخ:-

 ...:آالن فکرکنم همه خونه مادرجون جمعنرُهام

 .میمنتظرشون گذاشت یلیهستن! خ یالبته فکر کنم همه از دستمون کفر  یآره،ول:-

 م؟یرسیساعت چند م میمنتظر نمونن! مگه ما گفت خواستنی:مرُهام

 ساعت چنده؟:-

 4:دور و بر دیام

 !اوه اوه:-

 ...کنهیو گفت:پدرام کلمونو م دیخند دیام

 .هم زنگ زد یکل:-

 ...:آرهدیام

وسرمو  نییو آوردم پا نیماش شهی،ش میستادیما هم پشت سرش وا ستادیوا نایجلودر مادر جون ا دیکه رس  مانیا
 رونیبردم ب

 مان؟یا:-

 و گفت:هان؟ رونیسرشو آورد ب اونم

 بعله؟ ایهان :-

 ؟یبگ یخواستیم نوی:هممانیا

 ؟یزنیزنگ نم یرینه...چرا نم:-

 ؟یزنیزنگ نم یری:تو چرا نممانیا

 ...یواه خب تو جلو در:-

 جلو در ایشو ب ادهی:خب توام پمانیا
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 رو سرتون نیگذاشت  ابونوی!خارهیکه اون کم نم  یدونی؟میکنیبا اون م یتو دار هیچه بحث نی:آخه ادیام

 !شنینم ادهیپ چکدومی:من موندم چرا هرُهام

 بوق زد کسرهیدستشو گذاشت رو بوق و  مانیموقع ا نیهم

 ...مرض بوق گرفت نیباز ا ی:واااادیام

پدرام اومد در رو باز کرد و بعد سرشو کرد تو خونه و  ییشد که همون موقع پرهام، پسرِدا ادهیپ نیاز ماش  دیام
 ...اومدن  نایداد زد عمه ا

 ... تو میاریرو ب نایدر بزرگه رو باز کنه ماش نی:پرهام جون،برو به بابا بگو ادیام

 .نشست نیدوباره اومد و تو ماش بعد

که   نطوریرو برد تو .هم نیپشت سرش ماش دیرفت تو بعدشم ام مانیاول ا  پدرام اومد و در و باز کرد که ییدا
که دستم   یکس  نی،اول نییپا دمیپر ینگهداشت سر نیکه ماش  نیهمه اونجا جمع بودن هم میحدس زده بود

 .پدرام بود که دست انداختم دور گردنش و ماچش کردم ییدا دیبهش رس

 دمیهمشونو بغل کردم و بوس ریدل س هی ینوبت نطوریرفتم سمت ترانه و تارا و اونا رو بغل کردم و هم بعدشم
که نظر همه   یزیچ یان ول  هیدر حال خوش و بش با بق دمیکه رُهام و ام  دمیکه با همه تموم شد د  امی،احوال پرس

 ! نشده بود ادهیاونا پ  نیاز ماش  چکسیه نوزبود که ه نیا  مانیا  نیرو جلب کرده بود و زل زده بودن به ماش

 زدیداشت تند تند براشون حرف م مانمیا  دنیخندیو پرستو وخاله داشتن م مامان

 شن؟ینم ادهیپس چرا پ نای:واه امادرجون

 شد؟ یچ دی!امدونمینم:-

 !واال دونمی:نمدیام

 و گفت :بله؟ نییپا دیرو کش شهیش کمی مانیکه ا  شهیو آروم زد به ش نیرفت سمت ماش دیام

 ن؟یشینم ادهی:چرا پدیام

 ...گهیبگو که در و قفل کرده داره چرت و پرت م وانهید نیخاله داد زد گفت:به ا دفعهی

 ؟یکنیم نیچرا همچ وونهی:درو وا کن ددیام

 ...:برو کنارمانیا

 ؟ی:چدیام

 ...خدمت همه عشقا کنمیگفت:سالم عرض م  دادیو هل م دیو ام رونیکه دستشو آورده بود ب  یدر حال مانیا

 ن؟یشینم ادهیچرا پ یسالم عرض نکن خوامی:مرُهام
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 !پس ساکتی:تو جز اون عشقا نبودمانیا

 ...جوابشو دادن دنیخندیکه م  یهمونجور همه

و  دیکن  تی،لطفًا نوبت و رعا رونیب فرستمیم یکی یکیرو  نایو ا کنمیمن...من در و باز م یخوشگال دینی:ببمانیا
 ...ادیوسواس داره بدش م کمیخانم من  نیا  دیما رو هم تف مال نکن دنیو هل ند گریهمد

 !گرفت  شگونین مانویعقب نشسته بود لباشو گاز گرفت و ا  یموقع پرستو که رو صندل نیهم

 فقط عشوه هات واسه منه؟ ؟پسیندار ه؟وسواسی:آخ...خب چمانیا

 ...بنده خداپرستو مرده بود از خجالت دمیخندیم رونیب نیا  ماها

 ...دستشو برد تو در وباز کرد شهیاز تو ش  دیکه ام  زدیداشت حرف م ینطوریهم مانیا  نیا

و ماهم  مانیسر ا ختیو رُهام هم ر دیپدرام و ام ییشدن ....دا ادهیپ دنیخندیکه م  نطوریهم نایا  مامان
 ...دمیخندیم

عضو   نیدتریباال، دخترخالم تارا تازه نامزد کرده بود و شوهرش سجاد و پرستو جد میبعدش همه رفت کمی خالصه
 .خانواده بودن که از همه ساکت تر بودن

بودم سجادم زود با پسرا جور شده بود و باهم حرف  ششیپ شهینکنه هم یبیکه پرستو غر  نیمن واسه ا البته
 ...زدنیم

خانم فوق العاده آروم  هی!مادرجون  کردنیبغلش م یو ه زاشتنیادرجون مو رُهام هم دائمًا سر به سر م مانیا  نیا
 نیواسه هم شدیو رُهام گم م مانیا  کلیه نیو قد کوتاه بود که ب زهیم زهیهم ر یلیبود که خ یو ساکت و خجالت

 !ذاشتنیسر به سرش م یاونا هم ه

شمال خانم جونم  میخانم جون ناز خودم زنگ زد و خبر داد که ما اومد یعنیمامان به مادر بابا  میکه نشست  کمی
 ....خونه اونا میذوق کرد و قرار شد که فردا ناهار بر یکل

ما رو کشت! تابستونم که  یچشم انتظار نیا  نیاوردین فیکه تشر  دی،ع نیفروزان:بابا چه عجب شما اومد خاله
 مگه؟ شهیم مینطوریماه مونده، آخه ا کیهمش  یچیه گهید

و به ما سر  نیاینم ؟همونمیشما چ م،یایرو م کباری ی...باز ما حداقل سالشهیخاله جون! خوبم م شهی:چرا نمدیام
 ...نیزنینم

 ییکه زندا  میکرد  دییو تا دیو سرشو تکون داد،همه ما حرف ام دیفقط خند دهیحق با ام دونستیفروزان که م خاله
 ... شهیمدرسه ها باز م گهیتابستون که گذشت و چندوقت د نیحاال ا میشیما هم مزاحمتون م شاهللیالله گفت:ا

 مونده گهیماه د کیکجا گذشت؟حاال   ییاووو زندا:-

 شما شیپ میایما م ندفعهیا  شاهللی...اگهید متونیدیشما بود که د دنی:مهم دالله

 ...میشنویخداکنه !ما که فقط م:-
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*********************** 

 گفتنیم میرفتیم جایچند روز پسرا اصالً خونه قرار نگرفتن و هر روز  نیشمال ا میکه اومد  هیروز نیچهارم امروز
و  حیتفر انیم باری نیهم یفقط سال نایا  کنهیندونه فکر م یلذت ببره حاال هرک التیتعط نیا  قهیاز هر دق  دیآدم با

دختر عمم وقتمونو اونجا  حانهیجون و با ر خانم شیپ میرفتیغروبا م  شتری...منو رُهامم بیخوش گذرون
 ...خندوندنیکه رُهام و خانم جون ما رو م  م،چقدرمیگذروندیم

حرکت  ینیظهر چهارتا ماش کیذوق داشتم نزد یکل  نیبودم واسه هم ای،من عاشق در ایدر میقرار بود بر امروزم
 ...ایسمت در میکرد

 میو گذاشته بود ابونیکل خ  مانیا  نیو پرستو با ماش مانیرُهام،تارا و سجاد و ا نیو رُهام با ماش دیترانه و ام منو
 یباز وونهیما و د نیبه ماش چسبوندیم اوردیم نشویماش مانمیا  دمیخندیو م میخوندیم کیبا موز یروسرمون کل

کارا رو   نیا  نینکن زننیدارن جوش م یمامان و خاله فاط زنگ زد و گفت که دیکه چندبار شوهرخاله توح  اوردیدر م
هم  مانیرُهام و ا گهی...د نیاریدر ن یخل باز شهیپدرام زنگ زد و گفت که مادرجون داره حالش بدم ییچندبارم دا

 ...هم چنان ادامه داشت نیداخل ماش یها یخل باز یکردن ول  یرانندگ یشتریب اطیبا احت

که با   شهیم یچ/دمیدیبا تو م امویمنم دن ،یمونیکه با من م  یگفت/ دمیاز همه کس بر  دم،دلیکه چشماتو د  یروز
دارم  ،دوستیامیهمه دن/؟یییییعهدمون تو بمون  یپا شهیواسه هم شهیم یچ/یدل منو بخون ؟حرفیمن بمون

 ریتو اس یکنار من ب  ایلمس دستام ، ب وتو سرد  یب یستین یاز سرم با من بمون تنها،وقت  رهیجون عشقت،نم یتا پا
 ....غمهام

با سر و  یو همگ دیزودتر به مقصد رس مانیا  نیما وماش نی...ماش میخوندیم کیترانه هم بلند بلند با موز منو
 ...هیمنتظر بق میو موند میکرد  هیدنج کرا یلیبزرگ خ قیآالچ  هی میو رفت میشد ادهیپ یصدا و خنده و شوخ

 ییشدن و اومدن سمتمون البته همه جز دا ادهیاونا برعکس ما با اخم وتخم پ  یاومدن و ول  هیهم بق گهید کمی
 گهیدوتا پا د یرُهام گفت:سه که گفتم همگ شدنیم کیکه داشتن نزد  نیهم دنیخندیپدرام و پرهام که داشتن م

 ...نییدویفقط دنبال من م نیکنیهم قرض م

کف ماسه ها حاال نخند   میولو شد میدور شد هیکه از بق  یا،حسابیسمت در میدییدو غیبا خنده ج یهمگ 3...2...1
 ...بخند یک

 ن؟یگذری...حاال از غذا هم منیدردسر هیما شهیو رُهام گندتون بزنن که هم مانی:ادیام

دستشونم  رمیکردم دندم نرم االن م  شونیندارم اعصبان یشوخ یپاشد و نشست:من راجب غذا با کس مانیا
 ...بوسمیم

قشنگ  یلیکه خ  میگرفت  یو چندتا عکس دست جمع میگذروند  ایرو کنار در یساعت کی یده و شوخبا خن خالصه
ناهار  میاومد و صدامون زد که بر  دیبعدش شوهر خاله توح کمیما ... شیپدرامم اومده بود پ ییشده بود دا

مامانا جون سالم به در نبردن، هرچند  یوغرغرااز دعوا   دیام  نطوریو هم مانی.البته ناگفته نماند که رُهام و ا میبخور
 ...بود ریتقص یب چارهیب دیام
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قشنگ رو  یلیدنج و خ یجا هیو  ایسمت در میرفت هیو دور از چشم بق میکرد  یکیاز ناهار منو ترانه دست به   بعد
 ...میزدیبا هم حرف م یاز هر در  میو نشست میکرد  دایبزرگ پ یسنگا

 ؟یستیدوست ن ی:با کسترانه

 با پسر منظورته؟:-

 !خنگه گهیچپ چپ نگام کرد و گفت:نه با دختر...با پسر د هی

 !حرفا نینه بابا منو چه به ا:-

 ؟یکه دوسش داشته باش  ستین چکسیه یعنیمگه؟ هی:واه...خب چترانه

خب ازش  یدوسش دارم،ول میهست که قد تمام زندگ یکیبه ترانه بگم که چرا ، تونستمیافتادم،کاش م  دیام  ادی
 ...دهینفر ام هیکه بگم اون   دمیکشیخجالت م

 ...نه:-

 !یاحساس بود  یذوق و ب یب تی:اصالً تو از همون بچگترانه

 احساسه؟  یذوق و ب یداره؟هرکس دوست پسر نداشته باشه ب یچرا چه ربط:-

 ...شهیهم که نم ییآخه تنها  ی:نه ولترانه

 گفته من تنهام؟  یک:-

کنارت باشه   یکی نکهیا  یاون معنا که نه،خب همه خانوادشون و دوستاشونو کنارشون دارن...ولبه   یی:تنهاترانه
 ...یحس و حال خوب یلیبده خ تیبهت اهم نکهیو دوست داشته باشه ا

 ...و گفت:چه حالل زاده ام هست دینگاه کرد و خند شیزنگ خورد به گوش شیموقع گوش نیهم

 ....گفت و پاشد که بره جواب بده  دیببخش هی بعد

 کردمیو پرت م داشتمیسنگ بر م نیکه از رو زم  ینطوریشد هم میلحظه حسود هیبود راستش  نیبرام سنگ حرفاش
 یتنها بودم...ول یلیواقعا من خ دیحق با ترانه بود ،شا دیشا کردمیفکر م زی،به همه چ کردمیداشتم فکر م ایتو در

 ...که عاشقش بود  یکی کردم،یم یزندگ یکیداشتم با  المیمن تو خ

 ؟ییتنها چرا

 ...دهیام  دمید برگشتم

 ......ترانه هم هستزهی...چستمیلحظه هل شدم :نه تنها ن هی

 :ترانه؟کجاست پس؟دیام

 ...زنهیبود رو نشون دادم و گفتم:اوناهاش اونجاست داره با تلفن حرف م ستادهیرو که ترانه ا یاون نقطه ا  بعد
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 زنه؟یحرف م یتنها گذشت رفت؟حاال با ک نجایداد باال و اومد کنارم نشست و گفت:تو رو ا ابروشو

 ...دونمیوآروم گفتم:نم نییبا خودم تنم گر گرفت! سرمو انداختم پا شیکینزد از

 !تو حرف بزنه یجلو تونستیبود که نم یونگاهم کرد و گفت:حتمًا آدم مهم برگشت

 ...دونمیفتم:نمآروم گ  یهمونطور بازم

 !حالت گرفتست کنمی:احساس مدیام

 ؟یکنیم کاریچ نجای؟ایینه خوبم...تو چرا تنها:-

 نجایا  دمیبعدشم که تو رو د نجامیا  دمید دفعهیقدم زدم که  ینطوریهم کردمی:منم داشتم با تلفن صحبت مدیام
 .شتیپ ،اومدمیتنها نشست

آروم   کردمیم یدستم باز ریز یکه راه گلومو بسته بود،بدون فکر همونطور که با سنگا  یبغض احماقانه ا با
 ...یبود که نشد جلو جمع باهاش حرف بزن یگفتم:حتمًا آدم مهم

شده بود که انگار  ییآدما  هینگفت،شب یزیکه دوباره ساکت شد وهمونجا نشست و چ  شدیاز جاش بلند م  داشت
 ...برنیم یپ یقتیحق هیتازه به 

 نیکه چرا اون حرف و زدم نکنه االن بفهمه که من دوسش دارم و هم  دادمیداشتم تو دلم به خودم فحش م منم
 ...ذره غرور و آبرومم بره هی

 حالت خوبه؟ یخنده کرد و گفت:مطمئن هیدفعه  هیکه تو فکر بود   یهمونطور

 ...بد یلیدارم خ یسردرد بد هیرو که زدم جمعش کنم گفتم: یکه گند  نیواسه ا منم

 ؟یبزن یچرت هی نیتو ماش یبر یخوای...میستیشاد ن میومدیم میآخه، مثل ظهر که داشت  گمی:آهان...مدیام

 شمینه...خوب م:-

 ...داشته باشم یادگاریکه   رمیعکس ازتون بگ  هی نیصبرکن:-

 .ترانست میدید میبرگشت

 تو؟ ی:کجا رفتدیام

 ...شهیم یکه عکس توپ  نیستیگفت:خوب وا  کردیم زونیداشت سمت ما م شویکه گوش  یهمونطور ترانه

خودمو جمع و جور کردم و برگشتم  کمیرو بده...خندم گرفته بود  دیجواب ام خواستیمعلوم بود نم یعوض
 ...زنهیاحساس کردم قلبم نم  هیصاف نشستو دستشو دور شونم حلقه کرد که واسه چند ثان دمیسمتش،ام

 ...شد ی!به به چه عکس3...2...1:ترانه

 ...نمیبب اری:بدیام
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ماه افتاده  نیکه ع  دیشده بود مخصوصا ام یرو گرفت سمتمون ...واقعا عکس فوق العاده ا یاومد و گوش  ترانه
 !بود بایعکسم که واقعا ز  یبود فضا

 ...قشنگ شد یلیخ یمرس:-

 !شدم دواری:نه بابا بهت امدیام

 ....:مسخرهترانه

 نجایشما ا ستیخوب ن شهیداره شلوغ م گهیقسمت د نیا  گهیگفت:خب د  دی. که بعدش اممیدیخند دیام  منو
 ...هیبق شیپ میبر نیایب نیتنها باش

گفت   دمیام  نیکه کجا بود  دنیمامان ازمون پرس هیبق شیپ میدیرس ی،وقت میراه افتاد ییو سه تا میشد بلند
 ! میزد یدور هی میمن باهاشون بودم رفت یچی:ه

 ایزد؟ب بتیکجا غ  یگفت:حاج  ادیبا فر دیتا ما رو د مانیکه ا  کردنیم یباز بالیها هم کنارساحل داشتن وال بچه
 ...باختن نایکه ا

 سمتشون میکه با خنده رفت  کردنیداشتن نگامون م همه

 ...کننیرو سرت همه دارن نگامون م یچته صداتو انداخت ،ی:زهرمارِحاجدیام

 !رشنی:بزار نگاه کنن سمانیا

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

نرفتم و همش  جایچند روز ه نیتهران تو ا میهفتست که برگشت کیبرق و باد گذشت و ما االن  نیهفته ع کی
رفت  میاز شمال اومد  نکهی.مامان دوبار بعد از ارفتمینم ییخونه و با مامان جا موندمیمختلف م یبه بهانه ها
 امکیاون به من پ  کباری ایخونمون  ادیب دیما  باری خواستیدلم م یچرا ول دونمیکه من نرفتم نم  نایاخونه خاله  

 ...دوارشمیبهش ام یادیتو شمال باعث شد ز دیخوب ام یبرخوردا دمیبود،شا جایهمش توقع ب نایخب ا یبزنه ول

 ...برداشتم ،پونه بود زیرو از رو م یرون،گوشیب دیمنو از افکارم کش میزنگ گوش یصدا

 ...الو:-

 ؟ی:سالم خوبپونه

 خبر؟ ؟چهیقربونت،تو چطور:-

 ن؟یاز شمال برگشت  یتوئه...ک شی:خبرا که پپونه

 ...شهیم یهفته ا کی:-

 ؟یزنگ به من نزد هیاونوقت   یهفتست از شمال برگشت کی:پونه
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حرف  ینه با کس رمیم ییتو اتاقم نه جا دمیچپهمش  مونمیمرده ها م نیقاًعیهفته دق هی نیپونه بخدا تو ا:-
 ...چمه دونمینم زنمیم

 ...نیا  شهیم شینینب دفعهیکنه بعد که   یجلو چشمات دلبر اری یهفته وقت کیخانم! گهید ی:بد عادت شدپونه

 ...نجایا  ای!امروز پاشو بار؟یحرف مفت نزن بابا کدوم :-

 .نجایا  ای:تو پاشو بپونه

 ... نکن تیاذ  گهید ایپونه ،جون من ب:-

 شهیم یچ نمی:اممممم حاال ببپونه

 االن ساعت دو ربع ساعت چهار منتظرتما...فعال  نیبروبابا،بب:-

تنگ  دیدلم واسه ام دفعهیشدم  رهیخ میبگه و تماس رو قطع کردم...به صفحه گوش یزیمنتظر نموندم که چ گهید
 .نگاه کردم میگرفته بود  نیکه تو ماش  یعکسام و به عکس  یشد رفتم تو گالر

 شتریب وفتادیهر وقت چشمم بهش م شدیم یجوریدلم  کردمیبهش نگاه م یبشم وقت دنتیمن قربون خند یاله
 ...که واقعًا عاشقشم  شدمیمطمئن م

و  زیرو گذاشتم رو م یو گوش رونیاز تو عکسا اومدم ب  یسر نیواسه هم دمیشنیرُهام رو از تو راه پله م یصدا
که   شدیم یکه رفت تو در و پشت سرش بست...چند وقت  دمیدر اتاقشو شن یصدا دمیرو تختم دراز کشدوباره 

براش تنگ شد پاشدم و رفتم پشت  مدل دفعهیبودم و باهاش حرف نزده بودم  دهیند یرُهام رو هم درست حساب
 ...در اتاقش و در زدم

 دیی:بفرمارُهام

و گفت:به  دیسرش، خند ریدستشو گذاشت ز دیتا منو د دهیرو تختش دراز کش دمیو واکردم و سرمو بردم تو د در
 نمیتو بب ایبه چه عجب،ب

 !یگرفت  ادیکه سالم کردنم   نمیبیو گفت:م دیخند شتریلبخند رفتم تو و بهش سالم کردم که ب با

 ...رمایم اریدر ن یلوس باز:-

 ...کردم بابا  یوخش ا،یرفت کنار و واسه منم جا باز کرد و گفت:ب خردهی

 خواهر خوشگلم؟ یو گفت:خوب دیو بوس میشونی،خم شد و پ دمیرفتم کنارش دراز کش منم

 !نگاهش کردم و گفتم:اوهوم خوبم یداغون!ول یلیگرفت،دوست داشتم بگم نه داغونم،خ  میگر  دفعهی

 ؟ی:مطمئنرُهام
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بگه فقط بغلم  یزیچ نکهیکردن بدون ا  هیخودمو انداختم تو بغلش و شروع کردم گر ارمینتونستم طاقت ب گهید
و رُهام هم  ختمیریفقط تو بغلش اشک م قهیشروع کرد به نوازش موهام...چنددق نشویکرد و سرمو گذاشت رو س

 ...بودم نونکارش ازش مم  نیو من واقعًا بخاطر ا دیپرسیم یزینه چ گفتیم یزینه چ

 ... زمیآروم باش عز  ــــــــسیگفت:ه  کردمیهق هق م گهیکه د  قهیاز چند دق  بعد

 ...رُها...م:-

 ...آروم باش  شتم،یمن پ ی:جونم؟آروم باش خواهررُهام

چند  دونمینم کردم،خودممیم هیهمچنان گر یمنم پاشدم و رو تخت نشستم ول رونیبعد رُهام پاشد رفت ب کمی
 ...سر درد دارم شهیو بعدشم که هم نمیبیشبا همش کابوس م شمیم نهوویوقته چه مرگمه و دارم د

جلوم  نیرو داد بهم و همونجا رو زم وانیآب اومد و در و از پشت قفل کرد ،اومد و ل  وانیل هیبعدش رُهام با  کمی
 زیآب رو گذاشتم رو م  وانیتو چشم رُهام نگاه کنم !ل شدیروم نم گهیبهتر شدم د کمینشست. آب رو که خوردم 

 ...خوردیسر م مرو صورت ینطوریاشکم هم  یچشم دوختم ول نیکنار تخت و به زم

 ؟یدستم و گرفت تو دستش و گفت:االن آروم تر شد رُهام

 نگاهش کنم فقط سرمو تکون دادم نکهیا  بدون

 ...:روشا به من نگاه کنرُهام

 ...واسه ناهار کنهین منگاه کردم و گفتم:من برم االن مامان صدامو بهش

 .میای...بهشون گفتم ناهارشونو بخورن ما نم نی:بشرُهام

 ؟یباهام حرف بزن یخواینگفتم که گفت:نم یزیچ گهید

...فکر ستیکه من حواسم بهت ن  یلحظه هم فکر کن هی خوامیروشا نم نینگفتم که خودش گفت:بب یزیچ بازم
وقتا نقشتو  یگاه  یول یوقته که تو خودت یلیخ یعنی؟یکه چند وقته همش تو خودت  ستمیمتوجه حالت ن یکنیم

 ...یکنیم یخوب باز

 ...هفتس هینه من االن :-

 کیهفتست که حالت بدتر از قبل شده، کی،یهست ینطوریکه ا  ستیهفته ن کیادامه بدم:نه خواهر من   نذاشت
من دارم تو  یفکر کن خواستمیبوده که نم نیسراغت واسه ا ومدمیاگه ن  کنمیهفتست که فقط دارم از دور نگات م

 یکه گاه  فهممیمن م ،روشایو باهام حرف بزن یایب ،خودتیایخودت ب خواستمیم کشمیکارات و خلوتت سرک م
نفهمن حالت خرابه و ازت  هیکه بق  نهیفقط واسه ا تیو لبخند و شاد خورنیمثل خوره روحتو دارن م ییدردا هی

 !هیدردت چ نیا  دونمیمن نم ینپرسن چته!ول

 ... من حرف بزن بزار کمکت کنم روشاجان،با

 ...کمکم کنه  تونهینم چکسی...هیکمکم کن  یتونیگرفت و با همون بغض گفتم :نه...تو نم  میگر  دوباره
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 هیحساس ترن تو به من بگو چ گهیها وجود داره،دخترا هم د تیحساس یسر هیکه تو سن تو   فهممی:من مرُهام
 ... بکنم تونمیکه م  یینتونم کمکت کنم راهنما کنه؟اگهیم تتیه داره انقدر اذک

بهت  تونمی؟نمیفهمیگفتنش برام سخته م  ی...ولیبهت بگم ول خوامیاصرار نکن،باور کن م  کنمیرُهام خواهش م :-
 ...تونمیبگم نم

رو  یآروم گفت:کس  یلیسرمو نوازش کرد و بعد خ قهیرو تخت کنارم نشست و سرمو گرفت تو بغلش چند دق اومد
 ؟یدوست دار

رُهام  ایتابلو و احمقم  یلیمن خ یعنیمسخ شده ها شده بودم،  نیباشن روم!ع ختهیسطل آب سرد ر هی یانگار
 باهوشه؟ یادیز

 هست؟ یکه رُهام دوباره گفت:ک  ختمیرینگفتم و همونطور فقط اشک م یچیه

که   دمیترسیم نیاز ا  شهیبا جون کندنه ه یمن مساو یگفتنش واسه   یدونیخودت مخدا به دادم برس  یواااا
اگه بفهمه که اون   یعنی دهیحاال که فهم یرو دوست دارم، ول یکیبفهمه من  یوقت ه،یبدونم برخورد رُهام چطور

 ...نفر هی

 ...دیاُ..ام:-

که انگار   هیحرکت دستشم رو موهام متوقف شده بود بعد از چند ثان دمیاز رُهام نشن  ییصدا چیه هیچند ثان واسه
 گفت:چند وقته؟  ومدیکه از ته چاه درم  ییاز شک در اومده با صدا

 ...چهارساله کیآروم گفتم:نزد  یلیخ منم

خشکم زد ... رُهام هم  افشیق دنیو بازوهامو گرفته بود تو دستاش با د رونیب دیمن و از بغلش کش دفعهی
 گفت:آخه چرا اون؟  ختیریکه اشکش م  نطوریهم کردیم هیداشت گر

 .نمیاشکاتو بب  تونمینکن من نم هیدوسش ندارم تو فقط گر گهیکردم اصالً د  تیرُهام من غلط کردم من خر :-

 یاصال سع  گهی! رُهامم دکردمیرُهام رو از صورتش پاک م یداشتم اشکا یول نییپا ختیریامان م  یخودم ب یاشکا
نگه داره گفت:اونوقت  نییصداشو پا کردیم یکه سع  یدرحال ینکنه، همونطور هیخودشو کنترل کنه تا گر کردینم

 گهینکن من د ینطورینکن ،ا ،یلعنت نم؟نکنیآب شدنتو بب  تونمیمن م نم؟اونوقتیتو رو بب یاشکا  تونمیمن م
 ...نمیبب توینابود خوامینم

 !رونیو برداشت و از اتاق رفت ب نیماش چیسوئ یرگفت و س  نویا

بود رُهام هم که دوسش داشت پس چرا  یکه پسرخوب  دیکرد؟ام  یکردم مِن احمق... رُهام چرا اونطور  یغلط  عجب
 نه؟یبب موینابود خوادیچشه؟چرا گفت نم دیام  د؟مگهیگفت،چرا ام

 گرفتمیم شیآت  شتریب وفتادمیرُهام که م یاشکا  ادیکردم،   هیخودمو انداختم رو تختش و فقط گر یهمونطور
 ... بودمش دهیند ینطوریتا حاال ا چوقتیه یعنی نمشیبب یدوست نداشتم اونطور
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بعد صداش  کمیپتو اول رفت تو اتاق من  ریرفتم ز یباال سر ومدیکه داشت از پله ها م  دمیمامان و شن یصدا
 دختر کجاست پس؟ نیاومد که گفت:واه ا

 !روشا؟ن؟یا  کنهیم کاریچ نجایاتاق رُهام رو باز کرد و اروم گفت:ادر   یسر

بعد از چندبار که صدام کرد و  ادیهق هقم در ن یدندونام که صدا یندادم فقط دستمو گرفته بودم ال یجواب چیه
 شد؟ یبابا هم اومد که گفت:چ یکه صدا  رفتیداشت م دمیمنم جواب ندادم فکر کرد خواب

 !دهی:روشاست ،تو اتاق رُهام خوابمامان

 !تند رفت؟ ینطوریا  یحرف چیبدون ه دفعهیپسره چش شد  نی:خب پس ابابا

 !اومد  شیبراش پ یکار  هی هویحتمًا  دونمی:چه ممامان

 نتونست بکنه؟ یخداحافظ هیبود که  یبابا اومد که گفت:چه کار یصدا یول رونیاتاق و بست و رفتن ب  در

از   شتریب نایوگرنه ا وفتادیرفت که چشم مامان و بابا به صورتش ن یجوریها قطع شد حتمًا رُهام کم کم صدا  گهید
 ... شدنینگران م نیا

 مویرفتم تو اتاق خودم اصال حوصله نداشتم گوش یو سر درد و نگران یاز گرسنگ  یناش یحال یبعدش با ب کمی
 ....کردم  یهم عذر خواه یما برامون مهمون اومده کل ادیبرداشتم و به پونه اس ام اس دادم و گفتم که ن

مطمئن شدم بابا رفته  نکهیباال نمونم و مامانم شک نکنه بعد از ا یلیخ گهیکه د  نیبود واسه ا 5 کینزد ساعت
و رفتم تو حموم خدا رو شکر مامان پشتش  نییکه مامانم متوجه نشه از پله ها رفتم پا  یسر و صدا جور یآروم و ب

دوش آب سرد  هیبنده خدا.  وفتادیپس م دیدیپف کرده م یبه من بود متوجه نشد وگرنه اگه منو با اون چشما
 یعنیگفت:  دیمامان تا منو د رونیبهتر شده بود رفتم ب کمیبه خودم انداختم پف چشمام  نهیینگاه تو آ هیگرفتم 

...چشماشو نگاه انقدر  نتتیبیحموم آدم نم یریم یجوریتو اتاق خودت ، باری یو اتاق رُهامت باری یمونیجن م نیع
 ! ها؟یخوریغذا نم  یوقت یزنده ا یباد کرده ...تو با چ مهه دهیخواب

 .خورمیم امیحاضر کن اال م زیچ هیزحمت  یب:-

که تو   نیلحظه فکر ا هیبود خونه  ومدهینشستم و موهامو خشک کردم، رُهام هنوز ن نهییتو اتاقم و جلو آ رفتم
دور و برم  ییآدما  نیهمچ هیاز خودم بدم اومد که   یحواسش بهم بود دلمو گرم کرد،ول شهیمدت رُهام هم نیا

 یداداش نیهمچ هیخوشبختم که  قدرمن چ ایدوسش دارم !خدا دونهینم یکه حت  میکیمن دنبال  یهستن ول
 ینطوریروشا که ا یریبم یجواب نداد ،اله یبرداشتم و شمارشو گرفتم ول مویبخاطر وجودش...گوش یدارم، مرس

 ...یناراحتش کرد

بخورم ،فقط  یزیچ دونستمینم یبود ول ن،گرسنمییشدم و رفتم پا الیخیب یصدام زد منم مجبور نییاز پا  مامان
 "...نمیبب رو تینابود خوامیرُهام تو سرم بود "چرااون؟...نم یاز غذامو خوردم همش حرفا  کمی

 ؟یایم رونیب رمی:روشا من دارم ممامان

 نه:-
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 ...دور بزن حال و هوات عوض شه هی میبر ای:بمامان

 ؟یگردیبر م یشما برو...ک امی:من نمزیبلند شدم و شروع کردم به جمع کردن م زیپوزخند زدم و از پشت م هی

 ...جنوب رهیکنم بابات فردا داره م  دیخر رمیم دونمی:نممامان

 ؟یریباشه تنها م:-

 ...اومد  دیشا زنمی:حاال به خاله زنگ ممامان

 ...رو برداشت و رفت تو اتاق که هم آماده شه هم به خاله زنگ بزنه ینگفتم مامانم گوش یزیچ گهید

شدم رفتم و  بازم جواب نداد مامانم رفت ومن تو خونه تنها یرفتم تو اتاق خودم چند بار به رُهام زنگ زدم ول منم
که پونه ازمون   دیشمال رو نگاه کردم ! سر عکس خودمو ام یبار عکسا نیهزارم یو روشن کردم و برا وتریکامپ

بچه  هی هیاون بازو ها شب  نیب یکرده بود چطور  غلمب ینگاه کردم به خودم که وقت دیگرفته بود موندم و به ام
 ...کوچولو بودم

 ...من هنوز به بهانه دوست داشتنت زنده ام یخوب نباشه ، ول زیچ چیاالن ه  دی...شایلیدوستت دارم خ یلیخ:-

رو خاموش کردم و رفتم و بازم شماره رُهام رو گرفتم  ستمیس ارهیاشک به چشمام هجوم ب  لیدوباره س نکهیاز ا  قبل
 !وبازم هم رُهام جواب نداد

خونه من تنهام  ای؟بییکجا  ادیاس ام اس دادم:"تو رو خدا، مرگ روشا جواب. بده بخدا قلبم داره در م  بهش
 " کنمیخواهش م ایب ،یداداش

 گفتمیکاش بهش نم  مردمیدوتا دستام داشتم م نیرو پرت کردم رو تحت و خودمم نشستم و سرمو گرفتم ب یگوش
 ...مطمئن شه خواستیبود وفقط م دهیفهم ییزایچ هیانگار رُهام خودش   یول کردمیکاش ناراحتش نم

 دیلرزیتماس رو وصل کردم صدام به شدت م یسر دمیاز جا پر  میزنگ گوش یصدا با

 جونم؟:-

 کجان؟  هی؟بقیی:چرا تنهارُهام

 تو؟ ییکجا:-

 ...یدی:اول من سوال کردم پس اول تو جواب مرُهام

 !؟ییبگو کجا د،حاالیکجاست مامانم رفته خر  دونمیبابا نم:-

 رونیب میدنبالت بر امیخونه ام، آماده شو م گهید قهی: ده دقرُهام

 ؟یواسه چ رونیب:-

 ...گمیمن م نکهی:واسه ارُهام
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 ...اگه بدونه من  شهیآخه خونه تنهاست مامان نگران م:-

 .آماده شو اومدم  زنمیادامه بدم و گفت:من بهش زنگ م  نذاشت

سالم  هینگاش کنم!  شدیبعد اومد خونه،اصالً روم نم قهیده دق باً یم پاشدم و حاضر شدم تقررو قطع کرد من یگوش
 ...میریم امیشلوارمو عوض کنم االن م رمیآروم گفتم که گفت :من م

 ...میو گفت بر نییبعد اومد پا قهی...دوسه دقرونیتو خونه زده بود ب یاز ظهر با همون شلوار ورزش  بعد

 کجا؟:-

 !ای:حاال تو برُهام

 ....که راه افتاد  میشد نیسوار ماش ییمنم پشت سرش رفتم دوتا رونیخودش رفت ب بعد

 م؟یبر میخوایکجا م  یبگ یخواینم:-

 ...اونجا  میحاال هرجا مد نظرته بگو بر یبخور ییهوا هی رونیب یای! گفتم بدونمی:نه...چون خودمم نمرُهام

کردم ناراحتش   تشیخوب باشه؟من امروز انقدر اذ تونهیآدم چقدر م  هی ایفقط نگاش کردم آخه خدا ینطوریهم
 ...منه یفکر هواخور نیکردم اونوقت ا

که   دونمیناراحتت کردم،خودم م یلی...من امروز خخوامیازت معذرت م  زیبابت همه چ د،یرُهام... رُهام ببخش:-
 ...یول شمیقابل درک م ریمزخرف و غ یلیوقتا خ یبعض

 ؟یکجا بر  ی!حاال هم امروز و رو فراموش کن حاال دوست دارستیکه دست خودت ن  دونمیمن م ی:ولرُهام

 ...یهرجا تو دوست دار دونمینم:-

 ...شام مهمون من میریبعدم م یشهر باز میری:خب پس اول مرُهام

 ...از سن منو تو گذشته  گهی؟دیگفتم:شهرباز  دمویخند

خطرناک که واسه بچه  یالیوگرنه اون وسا گهیواسه ما خوبه د یفاقًا شهر بازندارم !ات یمن که سن ی:غلط کردرُهام
 ...با اون قلب کوچولوشون ستیها خوب ن

 ادشونیدرداشون  ایکه   خندنیآدما م  گفتیخوش گذشت بقول خودش راست م یلیاون شب با رُهام خ  خالصه
 ....بدن حیازشون نپرسه چته که بخوان حال بدشون رو توض  یکس  نکهیا  ایبره 

و گفت:پس با  دیخند دیبودن مامان تا ما رو د داریخونه مامان و بابا هر جفتشون ب میاومد  12ساعت  شب
 .یومدیکه با من ن  یداداشت قرارمدار داشت

 ...شد ییهوی یلینه بابا خ:-

 !چرا به ما نداد ییهوی یداداشا نیاز ا  یکی:خدا بابا
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 ...ببرتمون دور دور میداداشا ندار نی:واال...ما از امامان

 ...کارش  یداشت اونم داد به روشا تموم شد رفت پ ستشیگل تو ل  یداداشا نیاز ا  یکی:چون که خدا رُهام

اومدن   لیمبعد برم بخوابم شما پدر سوخته ها هم که  نیایبعد بابا گفت:منتظر موندم تا ب کمیکه   میدیخند
جمِع  المیخ یتو هست گهیکارم اونجا طول بکشه رُهام جان د  کمیجنوب امکان داره  رمیفردا صبح زود م ن،منیندار

 .نیبابا مواظب هم باش

 .باباجون مراقب خودت باش یخواب رمیو گفت:توام که فردا صبح من دارم م دیمنو بغل کرد و بوس بعدشم

 !موقع رفتنتون شمینه من پا م:-

 ...فردا هم پاشه خوادیم کنهیقرآن رد م ریشما رو از ز شهیها که پا م تیمامور ی:آره بابا مثل همه رُهام

 ...دمیخنده که منم خند ریو مامان زدن ز بابا

 !گهید نیخب صدام کن:-

 ...یشینم داریتو ب یول گهید میکنی:صدات مرُهام

 ...وقته رید نیبخواب نیبابا جون، االنم بر یش داریکه ب  ستی:آخه اصالً الزم نبابا

 ....میدیخواب میو رفت میگفت  ریشب بخ یهمگ گهید

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

 !شم داریبازم نتونستم ب یگذشته بود اه لعنت  11خواب پاشدم به ساعت نگاه کردم از  از

 ایتو چشم باشم که رُهام رو ناراحت نکنم،امروزم جمعست و االن خونست ،خب خدا شتریب کمیاز امروز   خواستمیم
به جنگ سرنوشت خودت آخرشو خوب کن...هروقت  میریبه صورتمون و م میزنیخودت بازم نقاب خنده م دیبه ام
 یکنم که اونطور  اونقدر ناراحتش  دیآخه من چرا با  خورهیحالم از خودم بهم م وفتمیرُهام م یو اشکها روزید ادیکه 

 ...زهیاشک بر

رُهام،داشت  نییاز جام بلند شدم و رفتم پا  یسر ارهیبه سرم هجوم ن نیاز ا  شتریب خودیب الیکه فکر و خ  نیا  واسه
آب به دست و صورتم زدم و   هینبود رُهام متوجه من نشد، منم سالم نکردم رفتم و  داشی. مامانم پخوندیمجله م
 کردیم یاون سع  یداشتم ول یخجالت و شرمندگ سح هینشستم بازم  کشیمبل نزد هیرفتم و رو  رون،یاومدم ب
 !وفتادهین یاتفاق  چیه روزیقبل باشه و انگار که د نیکه بازم ع

 ؟یکه انقدر محو  یخونیم یچ:-

 ...نگاه بهم کرد وگفت :سالم هی

 ...دیچرخیتو دهنم سالم نم چوقتیه دمیرسیچرا هر وقت به رُهام م دونمیگرفته بود، اصالً نم  خندم

 ؟یخونیم یسالم،چ:-
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 ...که مردند و زنده شدند  یی:آنهارُهام

 وفته؟یاتفاقا واسه ما نم  نیباحاله چرا از ا یلیبخشم خ نیمن عاشق ا یوااا:-

 ...!!خدانکنه؟یا  وونهی:درُهام

 تونمیشده که با چشم بسته هم م یتکرار ی!انقدر زندگیتکرار یآخه؟زندگ  هیمبل لم دادمو گفتم:واال...چ یپشت به
 ...کنم  یزندگ

 ؟ یاز کجا خوند  گهید نوی:ارُهام

 ...!مامان کو؟گهید گهید:-

 لحظه مامان در رو باز کرد و اومد تو نیهم

 ؟یسالم،کجابود:-

 ...پهن کردم نییلباسا رو بردم پا زمی:سالم عزمامان

 بابا رفت؟:-

 ...بعد بره یش داریگفت:نه منتظر بود تو ب  یلبخند موز هیبا  رُهام

 .مونده یلیبخور تا ناهار خ زیچ هی ایو گفت :آره رفت ، ب دیخند مامانم

 ؟یتو آشپزخونه گفتم:داداش رفتمیکه م  یهمونطور

 ؟یخوایم ی:چرُهام

 ها؟:-

که رُهام   یوگرنه حالت عاد گهید یخوایم زیچ هی یعنی شمیم یمن هر وقت داداش ؟یخوایم یبگو چ گمی:مرُهام
 ...هستم

 شده یروش تکرار نیا  گهید یگیکه مامان گفت:راست م  میدیخند ییمامان دوتا با

 ... روش بهتر باشم هیدنبال  دیآره، با:-

 ...زیواسه منم بر ییچا هیزحمت  یهم پاشد اومد تو آشپزخونه و به مامان گفت :مامان ب رُهام

 ؟یداشت کارمی:خب حاال چرو به من گفت بعد

 نا؟یخونه پونه ا یامروز منو ببر  شهیبگم م خواستمیم:-

 !!شه؟ی:بعله چرا نمرُهام

 ... استراحت کنه زشته بزار فردا برو  خوادیم دی:امروز جمعست پدرش خونست، بنده خدا شامامان
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 ...هیحرف نمی:ارُهام

 ...گهیتو اتاق پونه د میریم،میسر و صدا کن میکه بخوا  میستین کیدارم آخه؟بچه کوچ کاریخب من به باباش چ:-

 ...گستیحرف د هی نمی:ارُهام

 !!؟یندار یا  گهینظر د نیاز ا  ریرو به رُهام گفت:تو غ مامان

 ...ری:خرُهام

 ...دیکه اونم خند  دمیخند بهش

 .میریم گه،یشد د بیپس تصو:-

 ...برمتیم میرینم یکه شد، ول  بی:تصورُهام

 .همون:-

 ... خوشحال شد یاونم کل  شش،یپ رمیخوردم رفتم و به پونه خبر دادم که امروز م زیچ هی نکهیاز ا  بعد

. 

. 

ساعت زودتر بهم زنگ  مین یایب یخوایرُهام گفت:م شدمیم ادهیداشتم پ یرُهام منو برد خونه پونه، وقت 4 ساعت
 ...دنبالت امیبزن م

 .باشه خداحافظ:-

 رو که زدم خونه پونه در و باز کرد و رفتم داخل در

 ؟یسالااام خوب:-

 عجب؟  ؟چهیو بغلم کرد:سالم تو خوب اومد

 ست؟یخونه ن یمگه؟کس ییتنها ستمیبد ن یه:-

 ...:نه رفتن خونه مادر بزرگمپونه

 ومدمیفردا م ؟منیخب چرا بهم نگفت وونهی؟دیااا... تو بخاطر من نرفت:-

 ذوق کردم یکل  یایب یخوایکه م  یگفت  ی:نه بابا دنبال بهونه بودم که نرم وقتپونه

 یایخونتون تا امروز تو ب امیومن ن ادیواسه شما مهمون ب روزیبود که د قسمت

 ...بهت دروغ گفتم میمهمون نداشت روزیما د:-

 افتاد؟  یاتفاق  روزیو گفت:چرا؟د نشست شمیاومد پ  یبا نگران نییسرمو انداختم پا یکه من با ناراحت  دید یوقت
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 ...دیرُهام فهم :-

 هم فهموند؟ نایکرد! کتکتم زد؟!به مامانت ا  دادیداد و ب یخاک تو سرم ...حتمًا کل ی:واااپونه

 هی ادیمهربون و خنده رو م افهیبه اون ق یرُهام اومد جلو چشمم :آخه روان افهیطرز فکر پونه خندم گرفته بود ق از
 باشه؟ یگیکه تو م  یزامب نیهمچ

 د؟یفهم یبود؟اصالً چطور یچطور کارکرد؟برخوردشیچ یساکت موند و بعد گفت:خب نه ول کمی

 ...بپرس یکی یکی ستایوا یکنیاوووو پونه چقدر سوال م:-

 !دیشن یکردم،اشک تو چشماش جمع شد وقت  فیرو براش تعر روزیهمه داستان د بعد

رو  یکس  نیهمچ هیکه   یهست یآدم خوشبخت  یلیتو واقعا خ رم،روشایبم ی! الهبگم  یچ دیبا دونمی:اصال نمپونه
 پشتته و هواتو داره ینطوریکه ا  یدار

 ...دونمیم:-

چه عکس  دیاون لحظه با  دونمیاونم بزارم نم  یخودمو اگه جا یعنیرُهام بزارم  یخودمو جا تونمی:اصال نمپونه
 ! کردمیم یو چه برخورد دادمینشون م یالعمل

واسم گرون  یلیپونه اشکاش،اشکاش خ یول هیکه چقدر اعصبان  دیفهم شدیم کردیکه به بازوم وارد م  یاز فشار:-
 ! نمینب سیخ یرُهام رو اونطور یلحظه هم چشما هیواسه  یحت یول رمیتموم شد! حاضرم بم

 ؟یرو آورد قهیجناب عت نیحاال عکس ا یری:الزم نکرده بمپونه

 !آره آوردمستقیمعلومه که عت:-

 :روشا؟پونه

 ها؟:-

 ...یرو انتخاب کن یکیو رُهام  دیام  نیب روزی یمجبور بش پونه؟اگه

! چوقتیحرفو نزن ه نیا  چوقتیه گهی؟دیفهمیم کشهیمنو م ده،یادامه بده:پونه فکرشم منو شکنجه م  نداشتم
رو انتخاب  یکیکنار اون   زارمیرو نم یکی چوقتی!مطمئن باش که ه کشمیمن اون روز خودمو م شمیمن داغون م

 ...کنمینم یانتخاب  چیه یول کشمیمنم اون روز خودمو م

 ...دیخب بابا اصالً من اشتباه کردم ببخش یلی:خپونه

 .چوقتینگو، ه ینطوریا  گهید:-

 .:باشهپونه

 ... میدیشمال رو د یعکسا  میو نشست ونیاومد و فلش رو از دستم گرفت و زد به تلوز  بعد
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بودم که  گهید یایدن هیداخلش حضور داشت بودم ،اصال تو  دیکه ام  ییلبخند، محِوعکسا هیبا  ینطوریهم من
 ...گردن من  یوفتیب یریهلم داد و گفت:اووووو خب حاال نم دفعهیپونه 

 ؟یکنیم ینطوری؟چرا ا یزهرمار چته وحش:-

 ...آخه  یکنیغش م  ی:دارپونه

 !به تو چه؟دوست دارم:-

گرفته بود کنترل و از پونه گرفتم و زدم رو استوپ و   دیاز منو ام  ایکه ترانه کنار در  یبه اون عکس میدیرس تا
 چقدر قشنگه نیعکسم بب  نیگفتم:من عاشق ا

 !ینگاه تو بغلش گم شد نیمونیو فنجون م لیف نیو گفت :ع دیخند دفعهی پونه

 ...ستین یگیام که تو م  یاونطور  گهید یول هیکلیدرسته ه ،یغلط کرد:-

 ...حرف زد شهی:خب بابا، به توام که نمپونه

 پونه؟:-

 :ها؟پونه

 کنم؟  کاریچ شمیم وونهی!دارم دیلیدوسش دارم، خ یلیخ:-

 ...بگم دیبا یچ دونمیجذابه...نم یلیخ یی:خداپونه

 ...ادیب شیهمون برات پ رهیخ یهرچ شاهللی...ایبریم نیکه تو خودتو از ب  ینطوریا  آخه

 ...مامانه دمیزنگ خورد نگاه کردم د می...گوش ارهیب وهیپاشد رفت تو آشپزخونه که مثال م بعدشم

 جانم؟:-

 ؟یمادر؟هنوز خونه پونه ا ی:خوبمامان

 آره چطور مگه؟:-

 ...لهخونه خا ارهیبه رُهام زنگ زدم همش اشغال بود خواستم بهش بگم که تو رو از اونجا ب ی،هرچ یچی:همامان

 ؟یاالن تو خونه خاله ا:-

شام  دیبا گهیناخوشه منم اومدم بهش سر بزنم االن خاله م کمی دی:آره،امروز زنگ زدم به خاله که گفت اممامان
 ....نجایا  ایتوام ب نیبمون

 ...فکرم هزارجا رفت هینگران شدم. تو همون چندثان یلیست،خیحالش خوب ن دیگفت ام  یوقت

 ضه؟یمر ه؟چرادچشی...امدیام:-
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 که آروم باش  دادیاومد جلومو با دستش عالمت م  پونه

 ...بهتر شده کمی:تب و لرز داره االن مامان

 گه؟ید هیآخه تو تابستون تب و لرز چ:-

 . سرما خورده ینطوریکرده که ا  یطونیپسر منم ش نیبدتره،ظاهرًا ا یلیتابستون خ یها ی:سرما خوردگمامان

 کرده مگه؟  کاریچرا؟چ:-

 ...خداحافظگهید نجایا  ایبعد ب یکنی:واه دختر تو چقدر سوال ممامان

 ...رو قطع کرد یگوش  بعدشم

 !ااا... قطع کرد:-

 ؟یشد یختیر نیشده؟تو چرا ا ی:چپونه

 ...مامانم رفته اونجا ستیخب ن دیگفتم:حال ام  گرفتمیکه شماره رُهام رو م  ینطوریهم

 !افشویحاال خوبه سرما خورده...ق دمیداغونت فهم افهیقکه از   نوی:بعله اپونه

 ؟یپرسیم یمرض دار یدونیم یخب وقت:-

 موقع رُهام جواب داد نیهم

 الو رُهام ؟:-

 :جانم؟رُهام

 ؟ییکجا:-

 ام؟یشما،ب هیرسای:زرُهام

 ...ایآره ب:-

 ... اونجام  گهید قهیدق 20:تا رُهام

 .باشه فعالً :-

 ؟یبر یخوای:مپونه

 !نجامیوقته ا یلیخ گهیآره د:-

 زشته سرما خورده فقط باشه؟ ایاریدر ن یخونه خالت خل باز ی:رفتپونه

 دمش؟یچند وقته ند یدونیخفه شو بابا...م:-
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 ...بگو نوی:آهان پس اپونه

 .تب داره گفتیمامان م رمیبراش بم یاله:-

منتظرمه از  نییبعد رُهام بهم زنگ زد و گفت که پا قهیدق 20نگفت. حدود  یزیچپ چپ نگام کرد و چ هی پونه
 که شدم به رُهام گفتم:مامان بهت زنگ زد؟  نیسوار ماش نییکردم و رفتم پا  یپونه خداحافظ

 ...:اوهومرُهام

 ...خو یبر دیکه با  یدونیپس م:-

 ...دونمی:مرُهام

 ...ادیبوجود ب دیامرابطه رُهام و   نیب یاختالل  نیدوست نداشتم بخاطر من کوچکتر اصال

 رُهام ؟ :-

 هوم؟:-

 ...خونه میریم میری،خب نم میبر یاگه تو دوست ندار:-

 !نییلحظه برگشت و نگام کرد که سرمو انداختم پا هی

 !ش؟یباش دهید گهید میاز شمال برگشت  ی:فکر نکنم وقترُهام

 ش؟یدینگفتم که گفت:د یچیه

 .آروم گفتم: نه  یلیخ

 !شیدیوقته که ند یلی:پس خرُهام

 ؟یریاالن اگه من نخوام برم توام نم  یعنیسرمو تکون دادم که گفت: فقط

 ...نه:-

 ؟ی:نه چرُهام

 .رمینم:-

صاحاب مونده  یشهر ب نیکه تو ا  یی؟ها؟اونا خانواده ما هستن تنها کسا مشونینینب یک  م؟تاینر ی:تا کرُهام
 ...میدار

 نیمثل قبل باش خوامیو خراب کنم م دیامتو و   نیدوست ندارم که رابطه ب:-

 ...که روحشم خبر نداره  چارهیب ؟اونیکنیکه رابطمونو خراب م  یکنی:چرا فکر مرُهام

 ...سکوت شد که رُهام صدام زد نمونیب کمی
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 :روشا؟رُهام

 بله؟:-

 ؟ی:اونقدر برات ارزش دارم که به حرفم گوش کنرُهام

از اون   ریغ  یچیه گهیرو دوست دارم د دیحاال که من ام یکنی،چرا فکر م یمن ارزش دار یبرا ایتو قد همه دن:-
 !ست؟یبرام مهم ن

 ...یزیکه چقدر دوست دارم و برام مهم و عز  یساکت شدم و دوباره آروم گفتم:کاش بدون کمی

 ...چقدر برام مهمه ندتیو آ تیکه تو و زندگ  یدونی:پس توام مرُهام

 ...دونمیم:-

 .فراموشش کن یدوسم دار یگیکه م  ی:پس جون من ،جون منهامُر 

 ینطوریا  ؟چرایخوایازم م  یگفتم:چ  ومدیم رونیکه از ته چاه ب  ییپر از اشک فقط نگاش کردم و با صدا ییچشما با
 ؟یگیم

که تو   یراه نیا  یول ستمیمیوا ایو انقدر دوست دارم که بخاطرت جلو دن یهست زی:روشا تو انقدر برام عزرُهام
 ...یچی.هستین یچیآخرش ناکجاآباده!ه  یریم یدار

 ...که انقدر برام راحت باشه  ستیماه ن کیروز و  کی...صحبت از تونمینم:-

 ...کنهیم یدستش مشخص بود که داره همه خشمشو رو فرمون خال یاز رگا  ینگفت ول یزیچ گهید

تو، موقع  میجعفر آقا در و برامون باز کرد و رفت میدیجلو درشون که رس مینگفت یزیچ چکدومیه گهیخاله د تاخونه
 ...شده رُهام دستمو گرفت که برگشتم سمتش ادهیپ

 ...ایخب؟تا آخر دن شتمیپ شهی:همرُهام

.بهش لبخند زدم و  کنهیکه انقدر درکم م  یبرادر نیهمچ هیلحظه احساس غرور کردم واسه داشتن  هی واقعاً 
 ...لبخند بهم زد هی...که اونم دونمیو گفتم م دمیصورتشو بوس

که با هر دو   زدنیداشتن حرف م ییرایباال،مامان و خاله تو پذ میرفت میکرد  کیبا جعفرآقا سالم عل نکهیاز ا  بعد
 . میو سالم کرد میبا اونا هم دست داد میرون،رفتیاز آشپزخونه اومدن ب  مانمیکه پرستو ا  میکرد  کیسالم و عل

 ست؟یخانم ن نتیز:-

 ...هی:رفته خونه خودش خواهرش از شهرستان اومده تو مرخصمانیا

 نه؟ ستیآهان ،شوهرخاله هم که ن:-

 ...:نه اونم سرکارهخاله
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پر  ضیمر نیگفت:پس ا  دویکه انگار رُهام فهم  شدیروم نم یکجاست ول  دیکه بگم پس ام  ومدیداشت در م دلم
 وبال شکسته ما کو؟

کننده   ادتیهستن االنم ع یپوزخند زد و گفت:تو اتاق خودشون بستر هیرو فرم نبود  یلیکه امروز انگار خ  مانیا
 ...دارن

 مااااان؟ی:اخاله

 هست؟ یااا؟ک:-

 ...بال رو سرش آورده نیکه ا  ی:همون خول و چلمانیا

 شده مگه؟ ی؟چیک:-

 ...گهیگفت:ساناز خانم د  یلحن خاص هیبا  مانیا

 اونم تنها؟  ده؟یاالن ساناز تو اتاق ام  یعنیو سرم ر ختنیر خیپارچ آب  هی انگار

 روز انداختش؟ نیساناز به ا:-

 ...:بعلهمانیا

 ؟یچطور:-

بچه ها هم تو باغ  نیتر اومد ا رید خوردهی دیکه ام  میهمه خونه مادربزرگشون دعوت بود شی:چند روز پخاله
سرشو  رهیگیرو از باغبون م لنکیساناز ش ادیم دیکه تا ام  دادهیباغبونم داشته گال رو آب م زننیداشتن قدم م

بچمم  گهید یچیتو استخره وفتهیم بنکن نکن عقب عق گفتهیکه بهش م  ینطوریهم دمید،امیسمت ام رهیگیم
 ...خورهیسرما م شهیسردش م

مسخره  ی. با همون حرص گفتم:چه شوخنییپا کردمیو سانازو از همون طبقه باال پرت م رفتمیداشتم م دوست
 ...یا

 ...ادت،ههیاالنم خبرمرگش مثالً اومده ع  یخرک یشوخ گنیم نیمسخره؟به ا ی:شوخمانیا

 ...باال رهیزشته صدات م مانی:اخاله

 !ازش؟  ترسمی:به درک مگه ممانیا

 !نجایا  ادینم گهید شهیناراحت م شنوهیدخترعمته م ست،یجان صحبت ترس ن مانی:امامان

 گهیبلکه د زنمیحرفا رو م نیو ا کنمیهم داره تو چشماش نگاه م یریخاله؟اگه من بدونم تاث یگی:راست ممانیا
 ...که  ذارهیآخه پوستش کلفته اثر نم  یاد،ولین

نبوده که باعث شده داداشش سرما بخوره حاال موضوع  نیمسلمًا واسه ا هیاز دست سانازعصب  یلیبود خ معلوم
 ...دونهیخدا م هیچ
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 ...گهید دیام  شیپ نیبر نیپاش ادت؟خبیع  نی:االن مثالً شما دوتا اومدمامان

 شدیمنم بخاطر حضور رُهام روم نم اوردینم ادیدوست داشتم پاشم و مامان وغرق بوسه کنم رُهام که اصالً  آخ
 ... میبر اینگاه بهم کرد و از جاش بلند شد و گفت:ب هیحرف بزنم. رُهام 

 پاشدم منم

 .کوفت کنه  میاریب میریبگ یزیچی ضیمر نیرفت واسه ا ادمونی:پاک رُهام

 هست یقربونت برم همه چ خوادیو گفت:نم دیخند خاله

 ی. به رواوردیکفر منو در م  شتریب ششهیاالن ساناز پ  نکهیبسته بود! فکر ا دیباال که دراتاق ام میبا رُهام رفت ییدوتا
 ...دییرو مخ ساناز بلند شد که گفت:بفرما یکه صدا  میپشت در اتاقش در زد میو با رُهام رفت اوردمیخودم ن

 !دهیکه داره اجازه ورود م  کارستیچ نیمن موندم ا اصالً 

کنه هم کنارش رو تخت نشسته   نیبود و ا دهیمن رو تخت خواب دیدر رو وا کرد و اول منو فرستاد تو ...ام رُهام
احساس   جوریبهم دست داده بود!  دیشد یاحساس خفگ  یتش وااااو گرفته بود تو دس دیبود و دست ام

حالم دست  گهیبکشمش!اصالً د یخور وهیبا کارد م زونیآو  یجنون،دوست داشتم حمله کنم سمت اون عوض
و سالم  دیرفتم سمت ام ینگاه هم نکردم چه برسه بخوام بهش سالم هم بکنم،سر یبه ساناز حت گهیخودم نبود د

بدن منم برده بود  یبودکه دما شیآت  نیو از دست ساناز در آورد و بهم دست داد. دستش عکردم اونم دستش
فقط  کردمیمحل نم شدیتابلو م یلیخ گهیچشم ساناز افتاد به من د کنهیم کیرُهام داره با ساناز سالم عل دمیباال.د

 ...کار رو کرد  نیسرمو آروم تکون دادم که اونم هم

 تو؟ یکرد و گفت:چطور  دیرو به ام رُهام

 ن؟ی: خوبم...شما چطوردیام

 ...یمنتقل نکن روستویاگه شما و  می:فعالً که خوبدیام

 !رو تو اثر نداره روسایو نیو گفت:ا دیخند دیام

 .بعد گفت:من نگران روشام نه تو گرفتیسرفش م زدیگرفته بود، حرف که م  صداش

 !نداره اونم اثر  ی:اگه روشا خواهر منه که رورُهام

 .به تو نرفته شیچیکه ه  نیا  دونمیم دی:بعدیام

 ؟یو بهش گفتم: االن بهتر شد دمیخند

 ...نیکه اومد  یگفت:آره االن بهترم،مرس  دیکش  شیکه تا عمق وجودمو به آت  ینگاه با

 ...کنمیآروم گفتم:خواهش م  یلیو خ دمیازش دزد  نگاهمو

 !سوختیبهتره دو روز داشت تو تب م یلیلحظه خرمگس معرکه خودشو انداخت وسط و گفت:آره االن خ نیهم
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 !اون وضع رو تحمل کنم  تونستمیواقعا نم گهیکه د  دیام  یدستشو گذاشت رو پسشون بعد

 ...نییاومده پا  یلی: تبت خساناز

 ...باال و نشست دیکش  کمیمعذبه خودشو  یلیمعلوم بود خ دیام  خوردیخونمو داشت م خون

 !ستنین بهیکه غر  نای:دراز بکش راحت باش اساناز

موضوع شده بود که دستشو انداخت دور شونم و  نینامنظم شده بود انگار رُهام متوجه ا دنممینفس کش گهید
 ...ینکرد یتا ما رو گرفتار سرما خوردگ ن،ییپا میما بر گهیگفت:خب بهتره د

و  وانیو ل دیبه ساناز نگاه کنه رفت سمت ام نکهیآب پرتقال اومد داخل و بدون ا  وانیل هیبا  مانیا  میبلند شد تا
 ...بخور صدات باز شه کمی ایگرفت سمتش و گفت:ب

 ی؟خدایینجایا  دونهیکه به ساناز نگاه کنه گفت:مادرت م  نیبازم بدون ا مانیرو گرفت و تشکر کرد!ا وانیل دیام
 ...نکرده نگران نشه

ثابت مونده   مانیپوزخند رو ا هیشدم که با دهمیمتوجه نگاه خاص ام زنه،یم هیود که داره بهش کناب معلوم
 !کردینم یتوجه نیکوچکتر  مانیا  یبود،ول

 .نجامیا  دونهی:مامانم مساناز

 دیام  گهید ،یعذاب وجدان داشته باش  خوادیبرو، نم یخوایم ی:آهان خب خدا رو شکر...توام خسته شدمانیا
 ...ستیتنها ن میاالن بهتر شده ماهم هست

 الدیبرج م یعذاب وجدان انگار از باال  یگیم نی! همچگهیسادست د یسرما خوردگ هی؟ی:عذاب وجدان چساناز
 ...نییپرتش کردم پا

 ارمشیقرار بزار م ندفعهیتا اون موقع که اصالً به ساناز نگاه نکرده بود برگشت و به ساناز نگاه کرد و گفت:ا مانیا
 ...نییاز اونجا پرتش کن پا

 ه؟یخان االن وقت شوخ مانیو گفت:ا دیقائله رو ختم کنه خند نیا  نکهیواسه ا چارهیب دیام

 ...گفتم  ی:جدمانیا

 ؟یاینم ن،توییپا میریم میما دار مانی:ارُهام

 ایخوریسرما م یمونیمن م شیپ نجای:برو، ادیام

 شدست؟ نهی:ساناز واکسمانیا

 ...بزنم یچرت هی خوامیخستم م کمیبرو منم  یبش ضی:ساناز توام برو؛ممکنه توام مردیام

 ...شتیپ امیفردا م یول رمیبخواب منم م زمی...باشه عز شمیم ضیسرت که مر ی:فداساناز
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بره  خوادیحالش خوبه و از فردا هم م گهید دیام  یگفت:ول  یسر کردیکه تمام مدت داشت با اخم نگاش م  مانیا
 د؟یسرکار.مگه ن ام

 .هم آروم سرشو تکون داد و گفت:آره دیام

و صدام  رونیپشت سرم اومد ب یرُهامم سر رونیتحمل اون وضع برام سخت شده بود از اونجا زدم ب گهیکه د  من
 ...بازومو گرفت و منو چرخوند سمت خودش دیزد ،تو راه پله ها منتظر موندم تا بهم رس

 ! رت باش:مراقب رفتارُهام

 کردم مگه؟  کاریچ:-

 ...که...انقدر حرص نخور  مشیبکش میتونینم میکن  کاریچ یتحمل ساناز برات سخته ول دونمی:مرُهام

 کو؟  مانیپرستو برامون شربت آورد و کنارم نشست و گفت:پس ا نییپا میسرمو تکون دادم و با هم رفت فقط

 دهیام  شیبال پ:-

تنها نزاره و ساناز مجبور شه بره ،دمش گرم!  مانیکه ساناز و با ا  نییپا ومدیاز قصد نم  مانیگرفته بود ا  خندم
 .شهیدلم خنک م کمی ینطوریحداقل ا

کردن،   یکرد همه بلند شدن و باهاش خداحافظ  یوبا همه خداحافظ نییاومد پا  دهیبعدش ساناز لباس پوش کمی
 ...هم امروز که با کاراش حالمو بهم زد از جام تکون نخوردماون روز که از جاش بلند نشد و   یاما من به تالف

 رفتمیمنم م خواستیدلم م یلیهنوز باال بود رُهامم رفت باال خ مانیکم شد ا  میاز فشار عصب  کمیانگار   نیرفتن ا با
 ...گهیخب د یول

 هنوز مشخص نشده؟ تونیعروس  خیتار:-

 ...آبان ماه اگه خدا بخواد  لیاوا  ینه ول قیدق خی:تارپرستو

 !گه؟یدوماه د باً یتقر یعنی:-

 ... میریمراسم بگ هیزود  میما هم خواست گهیبده د یلی:آره،آخه حال مادر بزرگم خپرستو

 .میباش لیاز االن فکر لباس و وسا  دیبا گهی!پس د شهیکه خوب م  شاهللیا  یآخ:-

 اد؟یم یکنکورت ک  جهی...نتگهیو گفت:آره د دیخند پرستو

 .گهیهفته د:-

 ...زمیعز  یکه موفق باش  شاهللیا  ی:آخپرستو

 کنمیفکر نم:-

 ...نباش دی:خب بابا انقدر ناامپرستو
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که تنها نباشه، موقع   دیام  شیو رُهام بعد از شامم رفتن پ مانیا  میموند نایوقت خونه خاله ا ریتا د اونشب
رنگش  رمیبراش بم یاله  میکرد  یو ازش خداحافظ دیام  شیپ میرفت گهیسر د هیهم منو مامان دوباره  یخداحافظ

 یبود که همه تنش از سرما خوردگ صمشخ کردیصورتشو جمع م دادیهم خودشو تکون م یبود وقت دهیپر یلیخ
 ...خاک برسر جلفت کنن یبال رو سرش آورد نیساناز که ا یبش ریگ  نیزم ی.الهکنهیو تب درد م

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

مرغ  نیاصالً ع  شدیکنکور اعالم م  جیامشب نتا  بردیاز استرس خوابم نم  یعنیشدم  داریصبح زود از خواب ب امروز
و بخونم اشکم  نمیبش گهید کسالیکه دوباره   نیفکر ا یآماده کرده بودم ول  یزیهرچ یسر کنده بودم خودمو برا

استرس   یلینداشت ! بابا و رُهام هم خ یفیتعر اونمحرف زدم حال   یبار هم با پونه تلفن ی. امروز ساوردیرو در م
بده که اگه قبولم نشم  میدلدار کردیم یسع شتریبابا که ب ارنیخودشون ن یبه رو کردنیم یخب سع یداشتن ول

رُهام هم کالً  یشیل مکه قبو   شاهللیا  گفتیبود و م الیخی،مامان که ب وفتهینم یاتفاق خاص  چینداره وه یبیع
 ...بود که درمونو زدن رُهام رفت و در و باز کرد6نگه!ساعت  یزیچ کردیم یسع

 بود؟ ی:کمامان

 :خالهرُهام

 خبر!تنهاست؟ یب ؟چهی:جدمامان

 دهی:با امرُهام

 رمیم یوقت خواستمیاصالً نم  نکهیاز همه بدتر ا  دیحضور ام نورمیاز ا  جیمن مرده بودم !از اونور استرس نتا گهید
 ...باشه دمیام  نمیبیرو م جیو نتا تیتو سا

 ینیلحظه سنگ هیپاشم،  تونستمیبودم و نم دهیو بابا رفتن دم در استقبالشون منم که انگار به مبل چسب مامان
 ... رونی،از جاش بلند شد و رفت ب دینگاه رُهام رو حس کردم تا سرمو بلند کردم و نگاهش کردم نگاهش و دزد

که   گذروندیوقتش رو با من م شتریاز قبل حواسش بهم بود و ب  شتریب یلیبود خ دهیکه موضوع رو فهم  یوقت از
 ... رو فراموش کنم دیچرا انقدر اصرار داشت که من ام دونمیکنم ! نم  الیکمتر فکر و خ

 !شدم نهیبه س نهیتا در رو باز کردم با خاله س رونینشستم پاشدم که برم ب نجایا  نطوریزشته هم دمید

 ... یسالم خاله جون:-

 ؟یخوب ،ی:سالااام، قربونت برم الهدیکرد و صورتمو بوس  بغلم

 !یما کرد ادیقربونت،چه عجب :-

 ...نجامیا  شهیکه هم  به؟منی:عجخاله

 متون؟ینیبیکه ما نم  نینجایبابا کجا ا ی:ابابا
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 فیشما تشر میایماست که هر وقت م یکم سعادت  نیا  گهیگفت:خب د  نشستیکه داشت م  نطوریهم خاله
 ... نیندار

 ...خودتونه ه؟منزلیچه حرف نیا  نیدار اری:اختبابا

 !باال ومدنین دیمنتظر موندم رُهام و ام یهرچ

 کجان؟  نایپس رُهام ا:-

 .موندن نیی: گفتن هوا خوبه پامامان

 ...آهان:-

 خانم پس آقا بهروز و بچه ها کجان؟ ی:فاطبابا

امروز زود اومد خونه   دیشکر خدا ام ن،حاالیعروس  یهم که دنبال کارا مانیکارشه پرستو وا  ری:واال بهروز درگخاله
 ...شما شیپ ارهیسر ب هیکه بهش گفتم منو 

 یکرد  ی:خوب کارمامان

 .ما شیپ انیو ب دوننیکه ما رو قابل نم  نشویمش،اینیو بب میایآقا رضا خونست ب  نیگفتم تا ا  گهی:دخاله

 .نیمن خبر دار یکار  طیحرفا رو، واال خودتون که از شرا نیا  دیی:نفرمابابا

 .بده رتیکردم خدا خ  ی:بله بله ...شوخخاله

موقع مامان از آشپزخونه صدام زد  نیبود هم دیام  شیپ نییو من تمام حواسم پا زدنیو بابا داشتن حرف م خاله
 نییاطاعت امر کردم شربت خودمم برداشتم که برم پا  یوگفت برم واسه پسرا شربت ببرم منم از خدا خواسته سر

 ... اونا بخورم  شیپ

پشت  نییو پشتشون به منه آروم رفتم پا زننیو حرف م ستادنیجلو باغچه ا دیکه رُهام و ام  دمیجلو در د از
 ...سالم کردم که جفتشون برگشتن عقب هی دمیسرشون که رس

 روشا؟ ی:ااا ...سالم چطوردیام

 . چسبهیرو از دستم گرفت و گفت:دستت درد نکنه چقدرم که االن م ینیاومد و س  بعد

 ...نوش جان:-

 ...مینشست اطیگوشه ح  یها یو رو صندل میرفت ییتا سه

 ؟یکنیم کارای:روشا چه خبر؟چدیام

 ...میچرخیم کاری،ب یسالمت:-

 !فرق کنه طیشرا گهیاز چند ساعت د  دیو گفت:البته شا دیخند رُهام
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 وفته؟یقراره ب یچه اتفاق گهی:چرا؟چندساعت ددیام

 شه؟یاعالم م  گهیکنکور تا چند ساعت د  جیاز شربتشو خرد و گفت:نتا  کمی رُهام

 ...یشیوب قبول مدانشگاه خ هیکه   شاهللی،ای:اااا؟به سالمتدیام

 .ممنون:-

 و رُهام رو صدا زد: رُهام ؟ رُهام جان؟ ونیموقع مامان اومد رو ا نیهم

 ...:جانم مامانرُهام

 برو جواب بده ایخودشو کشت ب تیگوش  نیا  ای:مادر بمامان

 .امی:باشه االن مرُهام

! خودمو با شربتم مشغول کردم اونم داشت شدمیذوب م دیام  شیچرا داشتم پ دونمیپاشد و رفت...نم بعدشم
 دهیروشن کش یمردونه آب راهنیپ هیبود و  دهیپوش دیسف شرتیت هینگاهش کردم  یچشم ری...زخوردیشربتشو م

 ...ومدیبهش م یلیکه خ  یمشک نیشلوار ج هیتا زده بود با  نشمیبود روش آست

 ؟ی:استرس داردیام

 ؟یها؟برا چ:-

 کنکور  جیو گفت:واسه اعالم نتا دیخند

 ...یلیآره آره خ:-

 نیکه بخوام تو ا  نینفس بکشم چه برسه به ا تونستمیلبخند برگشت و نگاهم کرد که من اصالً نم هیبا  بعدشم
 ...چشما نگاه هم بکنم

 ...یکنینم یطونیش گهیوقته که د یلیتنگ شده،خ اتیباز وونهی!دلم واسه دای:بزرگ شددیام

خدا چقدر  یموضوع شده بود...وا نیمتوجه ا دمینداشتم که بزنم پس ام یلبخند زدم حرف هیوابش فقط ج در
بجاش گفتم:گرمت  فیح یکه چقدر عاشقشم!ول  گفتمیو بهش م بستمیچشمامو م خواستیدلم م

 باال؟ میبر یخوایست؟مین

 ...باال میبر زمی:آره عزدیام

 .گفتناش از رو عشق بود نه عادت  زمیعز  نیکاش ا  شدینم ریس دنشیکه آدم از شن  زمیعز  گفتیقشنگ م انقدر

رفت کنار  دی.ام زدیباال، ظاهرًا رُهام هنوز باال بود و داشت با تلفن حرف م میرفت ییرو جمع کردم و دوتا استکانها
 !رفتم تو آشپزخونه که از اونجا راحت تر بتونم نگاهش کنم یبابا نشست و مشغول صحبت شدن منم الک

 کار؟یچ نجایا  ی:اومدمامان
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 ن؟یخوایکمک نم  نمی...اومدم ببزهی...چ؟یچ:-

 .امیمهمونا منم االن م شیبرو پ خوامیکمک نم  زمی:نه عزمامان

 ...نیی! رُهامم همون موقع از پله ها اومد پارونیمنم دست از پا دراز تر از آشپزخونه اومدم ب گهید یچیه

 !باال؟ نی:اومدرُهام

 .آره:-

 شتریاز من ب  ادیجواب کنکور م گهیتا چند ساعت د دی. خاله که فهممینشست هیبق شیو پ میرُهام هم رفت منو
بخاطر جواب  دونمیحرف زدن نداشتم حاال نم یاصالً نا  گهیمنم که د زدیم حیاسترس گرفته بود و همش تسب

 ...دیبخاطر حضور ام ایچند روزم بود  نیا  یها یحوصلگ یآزمون بود ،بخاطر ب

ساعت بعد شوهر خاله هم اومد  ،چندیایب دیتوام با موننیشام م نایبابا به شوهر خاله زنگ زد و گفت که خاله ا
 میبود...شام رو زود خورد یخال یلیو جاشون خ انیو نتونستن ب نایاون شب با پرستو،رفت خونه پرستو ا  مانیا  یول
 ختهیتو دلم ر ایگذشته بود و منم غم دن  9از   تهمه مشغول حرف زدن شدن و حواسشون به من نبود. ساع گهید

کردم خودم خوب   کارینداشتم که بدونم چ یلیاصالً تما  گهید یهست ول تیرو سا جیاالن نتا  دونستمیبود م
و آزاد هم  یانتفاع  ریغ  یشگاه هادان هیوضع شهر نیقبول شم ، با ا یدانشگاه سراسر هیکه عمرًا اگه   دونستمیم

 اوردیکه امسال نرم دانشگاه داشت اشکمو در م  نیبرم و انقدر خانواده رو تحت فشار بزارم .فکر ا ومدیکه دلم نم
 زی...همونجا تو آشپزخونه پشت م نییرو بدم پا یبغض لعنت نیآب خوردم که ا  وانیل هیرفتم تو آشپزخونه و 

خونه زنگ خورد  ود،تلفنکه هرکس مشغول حرف زدن بود و حواسشون هم به من نب  نگاه کردم هینشستم و به بق
 ...رُهام بلند شد و جواب داد ز،یندادم و سرمو گذاشتم رو م یتیاهم  چیکه ه

 :بله؟رُهام

 ن؟یسالم حال شما ،خوب هست:-

 ...بله بله خونست:-

 ...روشا خانم ما حواسش نبود نکهیااا...مگه اومد؟مثل ا:-

 ن؟یکرد  کاریشما چ:-

 .میاز شما طلب دار  ینیریش هیپس ما  شاهللیا  یخب به سالمت:-

براش خوشحال بودم مثل خواهرم دوسش  یلیشدم که پونست خوش به حالش حتمًا قبول شده،خ متوجه
 ... داشتم

 ...خداحافظ به روشا از من دمیرو م ی...من گوشنیموفق باش شاهللیا  نیبگ کیتبر یلی:به خانواده خرُهام

همه حواسا به من  گهینشست!د یصندل هیرو داد به من و همونجا کنار من رو  یاومد تو آشپزخونه و گوش  بعد
 ...واسه من شده بود ینیجو سنگ یلیخ ومدیدر نم یبود و صدا از کس
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 الو پونه؟:-

 ت؟یتو سا ینرفت ؟هنوزی:سالممم خوبپونه

متوجه بغض صدام  هیآروم حرف بزنم تا بق  یلیخ کردمیم یکه سع  یمنم در حال زدیتو صداش موج م یخوشحال
 !کردم  کاریچ دونمیخودم م ی؟وقتینشن گفتم:نه هنوز، برم که چ

زنگ زدم چرا جواب  تیده بار به گوش یگمشو برو نگاه کن خبرشو بهم بده...راست  د،یبابا آدم نا ام ی:غلط کردپونه
 ؟ینداد

 حواسم نبود میبودم مهمونم دار نییمنم پاتو اتاقه  میگوش:-

 !اونجان  نای:نکنه خالت اپونه

 آره:-

 هست؟ دمیو گفت:ام نییو آورد پا صداش

 آره:-

 ...کنمینگاه کن منم برات دعا م تیتو سا ؟برویبابا...خب حاال که چ ی:اپونه

 ؟یکرد  کاریتو چ یباشه...راست:-

 !..قبول شدمصداش شاد شد و گفت:دانشگاِه. دوباره

 ...زدلمیبرات خوشحالم عز یلیخ یخب به سالمت:-

نکرده  یاگه هم خدا  یقبول شده باش یکه دوست دار  یتو هم، تو دانشگاه دوارمیمن ام ،ی:قربونت آجپونه
 ...میکه باهم باش  یدانشگاه قبول ش نیهم ینشد

 ...امیب تونمینم یول شمیقبول م نجایهم ادیاحتمال ز:-

 !راه گلومو بست یبغض لعنت بازم

 :واه چرا؟پونه

 ...فعال خدافظ میزنیپونه بعدًا باهم حرف م:-

 !و چشمامو بستم زیو سرم رو گذاشتم رو م زیرو پرت کردم رو م یرو قطع کردم و گوش تماس

 ...گهی:پاشو درُهام

 ؟یپاشم که چ:-

 .یکرد  کاریچ مینیبب تیتو سا می:بررُهام
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 !کردم  کاریچ دونمیخودم م ینداره که وقت دنید:-

 !برو نگاه کن ضرر که نداره ای:حاال پاشو بدیام

هم نگاهشون سمت  هیبق دمیهم اومده تو آشپزخونه ...سرمو بلند کردم که د دیام  دمیچشمم رو باز کردم د یسر
 یعنیبابا جون پاشو برو نگاه کن، و رُهام نگاه کردم که بابا گفت: دی...دوباره به امگنینم یزیچ یآشپزخونست ول
 ؟یشیهم قبول نم یانتفاع  ریدانشگاه غ هیکه   یاونقدر بد داد

 !ناراحتم شمیقبول م یانتفاع  ریچرا اتفاقًا چون دانشگاه غ:-

 چشه؟ یانتفاع  ریمگه غ ؟خبیدید یو گفت:پاشو پاشو خدا رو چ دیبلند شد و دستمو کش رُهام

 دمیدستمو از دستش کش یبده ؟ ول خوادیم یخوبه ک یلیپولشم خ یهم خوبه ول یلیتازه خ یچیبگم ه خواستمیم
 !و گفتم :خودت برو نگاه کن من حوصله ندارم رونیب

 ...ذوق ی:برُهام

حداقل مدارکت  ایسمت پله ها که دوباره برگشت و گفت:خب ب رفتیداشت م رونیاز آشپزخونه رفت ب  بعدش
 ..رو بده

 زهیهمه همونجا رو م:-

 ...استرس هم نداشتم فقط ناراحت بودم  یاالن حت  گهیچشم غره بهم زد و رفت سمت اتاق...د هی

 دمید دفعهینشم...  ونهید دنشیرُهام نشست. چشمامو بستم که بازم از د یمن، جا یبغل یاومد و رو صندل  دیام
وجود  ایدن نیهم تو ا یغم  کردمیفکر نم گهیلبخند بهم زد! اصالً د هیدستمو گرفت تو دستش چشمو باز کردم که 

لبخند  هیکرده ...منم در جوابش بهش   قیتزر همرو ب ایدستاش و اون لبخندش همه آرامش دن قیداره انگار از طر
 .زدم

 یشیکه قبول م  دمیتو؟من بهت قول م یهست ی:نگران چدیام

 ...ادهیز یلیو آزاد خ یرانتفاعیغ  یدانشگاه ها نهیهز یول دونمیم:-

 نه؟یهم تی:همه نگراندیام

 !دارم جانیه یلیباال خ رمی:من دارم مخاله

 همراه خاله رفت زدیم حیکه داشت تسب  مامانم

 ...باال میما هم بر ایبه منم منتقل شد ب نایا  جانی...رضا استرس و هادیتا باال ب دهیدق م تیخاله:حاال سا شوهر

روشا  نین،ایایگفت:بچه ها شما هم ب  رفتیداشت م یرفتن باال که بابا وقت یهم که از خداخواسته همگ بابا
 ...باال بابا نگران نباش ایپاشو ب ادینشسنته که انگار جواب کنکور من داره م نیهمچ

 .دارن جانیذوق و ه شتریاز تو ب  نایو گفت:ا دیخند دیکه رفتن ام  اونا
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 لمیخوشگلش تحو یاز همون لبخندا  یکیخند بهش زدم و اونم لب هیدستمو تو دستش فشار داد که منم  دوباره
 شد؟یمال من م ایدستها تا ته دن نیا  شدیم یچ ایداد. خدا

 نگاه مهربون و لبخند گرم فقط مال من بود؟ نیا  شدیم یچ

گفت و بلند شد رفت   دیببخش هیدرآورد  بشیاز ج  شویگوش  دیرون،امیب دیکش  امیمنو از رو لشیزنگ موبا یصدا
و چند  رونیسر و صدا از تو اتاقم اومد ب یدفعه صدا هیکه   کردمیفقط رفتنشو نگاه م یحرکت چی! بدون ه اطیتو ح
 ؟یخوریحرص م یدار خودیگفتم ب  یدید وونهیو گفت:د نییاز باال اومد پا  جانیبعد رُهام با ه هیثان

 !!قبول شدم؟ یجام بلند شدم و گفتم:سراسر از

 ...گهید یزتیدوست عز شیعوضش پ  ی:نه ولهامُر 

کجا قبول شدم غم و غصه هامم   دمیکرده باشن سرجام نشستم ،انگار حاال که فهم  یکه بادمو خال  یانگار  دوباره
رو گرفته بودم که امسال دانشگاه نرم  ممیبود که تصم نیبخاطر ا دونمینم کردیشده بغض داشت خفم م شتریب
من جواب  شینتونسته پ دیزنگ زده و ام دیبود که به ام یکه اون ک  شدمیم وونهیبود که داشتم د نیبخاطر ا ای

 ...بده

که درد   یلبخند هیتو ذوقشون نخوره با  یلیخ نکهیمنم واسه ا گفتنیم کیوبهم تبر نییاومده بودن پا  یهمگ
 ...کردمیداشت ازشون تشکر م

 کو؟  دی:پس امخاله

 ...زنهیحرف م شیبا گوش نه،دارهییپا:-

 .:آهان،باشهخاله

تحمل  گهیبعد که د خوردهیکنه؟یول نم گهیکه د  هیک  نیباال، مگه ا ومدین دیام  یهم اونجا نشستم و ول گهید کمی
 ...و سردرد رو بهونه کردم و رفتم تو اتاقم یخوابیب یبغض مسخره برام سخت شده بود الک نیا

اما نه برق اتاق رو روشن کردم نه پرده   گشتمیم دیباچشمم دنبال ام شدیباز م اطیپشت پنجره اتاقم که رو به ح از
و ناراحت به  زدیحرف م یکردم که هنوز داشت با گوش  داشیگوشه کنار باغچه پ  هی یپرده تور یرو کنار زدم از ال

 ... دادیداشت قلقلکم م یبدجور ی!حس حسادت و کنجکاودیرسینظر م

کنار   گهیهم د دیاشکه ام  سهیو تمام صورتم خ ستادمیالن چند ساعته که جلو پنجره اا   دمیبه خودم که اومدم د
 ادینم نییاز پا  ییصدا چینه ه دمیکردم د  زیگوشامو ت  کمیگذشته بود   کیباغچه نبود به ساعت نگاه کردم از 

همه مدت کنار  نیگرفت چطور من ا  میگر  شتریب دمیوضع رو که د نیرفته بودن و االن همه خوابن .ا نای!خاله ا
 گذر زمان و متوجه بشم؟  نکهیپنجره بودم بدون ا

 ...که چطور خوابم برد  دمیکردم و آخرشم خودم نفهم  هیکه اونشب چقدر گر  دونهیخدا م فقط

************************* 
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م به شدت پف کرده بود وحشت کردم چشما دمید نهییخودم رو تو آ یشدم وقت داریاز خواب ب  10ساعت  صبح
پف چشمام بهتر  کمی دیتا شا نییگرفتم که فعال نرم پا  میکردم. پس تصم  هیکه گر  دیفهمیم دیدیمنو م یهرکس

 ...فکر کردم شبیو به اتفاقات د دمیشه ،دوباره برگشتم و رو تختم دراز کش

 دی؟! اصال شا زدهیآدم خاص حرف م  هیاصال از کجا معلوم که داشته با   یکنیخودتو داغون م یاحمق دار  یروشا یا
برو فکر خودت باش!  ؟تویکنیپر م یبد و منف یزایچ نیذهنت رو با ا یاز دوستاش بوده باشه !آخه چرا الک  یکی

 چارهیب یکدوم پول؟مگه بابا  ؟بایآخه چطور  یدوست داشتم که برم ول یلیکردم؟خیم کاریچ دیدانشگاه،حاال با
 وونهیآخرش منو د  االیفکر و خ نیدانشگاه رو هم بده؟اهههه ا نیسنگ نهیهز خواستیکه م  گرفتیچقدر حقوق م

خونه ،فقط موندم  انیاالن کم کم بابا و رُهام م  گهیبود د 12:30برداشتم و به ساعت نگاه کردم  موی...گوشکنهیم
 نکرده بود اه لعنت به من یرییتغ چی! هنه،نهییسراغم!دوباره بلند شدم و رفتم جلو آ ومدهین ورتا االن مامان چط

... 

که متأسفانه   کردینگاه م ونیمامان تو هال نشسته بود و تلوز نیینداشتم بلند شدم و رفتم پا یا  گهید ی چاره
 .متوجه حضورم شد

 ...:بالخره بلند شمامان

 !نتونست ادامه حرفشو بگه گهیداغون من د افهیق دنید با

 ...سالم:-

 دختر؟ یا  افهیچه ق نی:خاک برسرم امامان

 به صورتم بزنم یآب  هیراه افتادم که برم  یسمتم منم سر ومدیکه داشت م  یهمونطور

 خوابم برد فکر کنم واسه همونه که چشمام پف کرده ریاز سر درد د  شبید ستین یزیچ:-

 دنبالم اومد ییتا جلو در دستشو یهمونطور مامان

 !نمی:منو نگاه کن ببمامان

 ...کردمینگاه م نینگاش نکردم به زم یگشتم سمتش ولبر  ناچاراً 

 ؟یکرد  هیکه من بچه ام ؟گر  یکنی:فکر ممامان

 ...هیخواب یشدم و گفتم:نه نه از ب هول

 گهید ده،یکه به آخر نرس  ایدن یکه نشد  یقبول نشد یدانشگاه دولت وانهی:آره جون خودت...آخه دختره دمامان
به سرمون  یخاک هیما هم حاال واسه پولش  یقبول شد نجایکردن داره؟ حاال برو خدا رو شکر کن که هم  هیگر  نیا
 ...کنهیم ینجوریکه با خودش ا  یبر متیفرستینم میانگار که منو باباش گفت  میزیریم

که   یوئنگفتم و رفتم تو دستش یزیچ گهید نیدانشگاه رفتنم ،واسه هم یبودم که مامان گذاشته پا خوشحال
 ...با غرغر رفت نطوریمامانم هم
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پف کردمو اصال به روم  افهیق گهیبابا د نیرو گذاشت کف دستش واسه هم یکه اومد خونه مامان همه چ  بابا
 . دمیکشیخجالت م یکل  شمینطوریازش ممنون بودم چون هم  یلیبابت خ نیو من از ا اوردین

رُهام هم اومد، سرمو  میبعدش که همه سرسفره بود کمیکم کم به مامان کمک کردم که سفره رو بندازه   گهید
 ... سالم کردم که مات شده بود رو من هیکه متوجه من نشه! اومد و به همه سالم کرد منم آروم   نییانداختم پا

کنار من نشست معلوم بود که   یخال یا صندلبعد اومد و رو تنه کمیفقط نگام کرد وبعد رفت باال  هیچندثان واسه
بودم  دهیمهربون و شوخ د شهی. انقدر که رُهام رو همکردیم یفقط داشت با غذاش باز خوردیغذا هم نم  هیعصبان

 ... دمیترسیازش م  شدیم یعصب  یواقعًا وقت

 ...که  ینخورد یزیگفت :چمامان تشکر کردم و از جام بلندشدم، رُهام هم بلند شد و تشکر کرد که مامان بهش   از

که گفت:صبر   دمیاز پله ها رفتم باال تا در اتاقم و باز کردم صداشو شن  یسروقت من سر ادیب خوادیکه م  دمیفهم
 .نمیکن بب

 باً یبازومو محکم گرفت و تقر دیکه بهم رس  نی!هم دیتا بهم رس ستادمینگاهش کنم جلو در اتاق وا نکهیا  بدون
 !پرتم کرد تو اتاق، خودشم اومد تو و از پشت در و قفل کرد

 وونه؟یاووووو چته د:-

 ؟یکه واسه خودت درست کرد  هیا  افهیچه ق نیاتو؟ای:من چمه رُهام

 ...بخوابم خوامیم رونیب ؟برویگیم یافه؟چیکدوم ق:-

 !ایاریسگ منو باال م یاون رو  یدار گهی:روشا درُهام

پول واسه  یکل  دیهمه درس خوندن و جون کندن با نیواسم گرون تموم شده که بعد از ا یچیخب بابا ،ه یلیخ:-
 .بدم یرانتفاعیدانشگاه غ هی

 .منو نه یول یگول بزن  یبتون دیحرفا مامان و بابا رو شا نی:هه... با ارُهام

 ه؟یچ ؟منظورتیچ یعنی:-

 دانشگاهه هان؟ نهی:مشکلت هزرُهام

 !استراحت کنم  خوامیم رونیبفرما ب یشد بله ،حاال که متوجه:-

 ؟هان؟یعزا گرفت  ینطوریکه تو ا  کنهیپرداخت نم نشویهز ایدانشگاه  یبر زارهیبهت گفته که نم ی:کرُهام

 ...که  هیخوابیکردم؟از ب  هیگفته عزا گرفتم وگر  یک:-

 ...حرفا رو بابا نیگفت:جمع کن ا  تیکه حرفمو ادامه بدم با اعصبان  نذاشت

 !در قفله دنید یول نییپا دنیرو کش رهیموقع در اتاقمو زدن ودستگ نیهم

 :بله؟رُهام
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 ن؟یقفل کرد ی:چه خبرتونه؟در و برا چبابا

 بابا میزنیحرف م می:داررُهام

 ؟یبه در داره؟مگه دزد گرفت یحرف زدنتون چه ربط ن؟یکنیدعوا م ای نیزنیحرف م نی:داربابا

به روشا بزنم...خواهش  دیحرف دارم که با کمیمن  دیی! شما بفرماستین یمهم زی...!چکنمی:بابا خواهش مرُهام
 دیاستراحت کن  دییشما بفرما کنمیم

 .دعوا بشنوم یبه حال جفتتون اگه صدا یمکث کرد و بعد گفت:وا کمی بابا

 ...دیی:چشم،شما بفرمارُهام

آروم صحبت کنه   کردیم یکه داشت سع  یبعد که مطمئن شد بابا رفت خودشم رفت کنار پنجره در حال کمی
 !گفت:مگه نگفتم فراموشش کن؟

 !ستیامروز حالت خوب ن  نکهیمثل ا فهممیواسه خودت؟من که نم یگیم یچ:-

دوباره صداش باال نره گفت:مگه  کردیم یکه داشت سع  یدر حال ستادیبرگشت و اومد جلوم وا تیبا اعصبان دوباره
 !و فراموش کن؟ دیبهت نگفتم ام

 فهمه؟یم یاز دوست داشتن چ  گفت؟اصالً یم یچ وونهید نیا  ادیخونم داره جوش م کردمیاحساس م  گهید

 ...فراموش کنم مویبهم دستور بده که عشقمو، تمام زندگ ینطوریحق نداره ا یدلم باشه ول زیبرادرم باشه ،عز اصالً 

 ستیحالم خوب ن رونیرُهام برو ب :-

 یکنیم کاریچ یکه دار  یفهمی! اصالً نم ستیوقته که حالت خوب ن یلیست،خیخوب ن دونمی:آره حالتو که مرُهام
 روشا

حرفا  نیبا ا یخوایو م یکه تو االن اومد  ستیروز دو روزم ن هی ؟حرفیبفمه شهیرُهام ؟من دوسش دارم م :-
 ...رمیدرد خودم بم بزار به رونیکمکم کن اگه نه برو ب  یاگه دوسم دار  یاگه تو برادرم  یعشقشو از سرم بنداز

حس نداشتم که سرمو برگردونم و  یبرق گرفته ها شده بودم حت نیکه به گوشم زد پرت شدم رو تخت ع  یلیس با
 !گوشه لبمم پاره شده بود  گرفتیم شیدستش رو صورتم داشت آت ینگاهش کنم جا

 ر؟کالهیخواهرمو بگ ایبرم بهش بگم ب ؟یگفت:کمکت کنم؟چطور  لرزهیم تیکه معلوم بود که از اعصبان  ییصدا با
...دوست داشتن ؟ههیخوایم نویآره؟ا  ره؟یمیخواهرم داره از عشقت م نیبب ایسرم کنم برم بهش بگم ب یرتیغ  یب

عشق و   نیفراموشش کن احمق ...ا گمیمکه   کنمیکمکت م  ن،دارمیتو مهر و محبت و ناز و نوازش نب شهیو هم
 .واسه تو ندارهجز درد و رنج  یچیدوست داشتن ه

فقط  ختمیقطره اشکم نر هیو در رو محکم بست! گوشه لبمو پاک کردم و رو تختم نشستم  رونیاتاق رفت ب  از
 ایباهام کرد؟ یبرخورد نیهمچ هیداداش خوب منو انقدر عوض کرده !چرا  یکه چ  کردمیفکر م نیداشتم به ا

 ...ارهیمنو سر عقل ب تونهیتو آرامش م وبا حرف زدن  کردیفکر م دیشده تا حاال هم شا ادیمن توقع ام ازش ز دمیشا
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فکر کنم فقط دوست داشتم بخوابم آره  یزیدوست نداشتم به چ گهید شهیمغزم داره منفجر م کردمیم احساس
 داریغروب گذشته بود که ب  6ساعت از  دمیبود خواب ی!هرطوریداریفرار از ب یدوست داشتم بخوابم، خواب برا

 دهیفا یو پنجره رو باز کردم ول تمرف مردیداشت خفم م گهیخونه د یهوا یشدم سر دردم هنوز خوب نشده بود ول
 ... آب خوردم  وانیل هی نیینداشت، رفتم پا یا

 شده؟ ی:گوشه لبت چمامان

 !یچیه:-

 که نشد حرف  یچی:همامان

 دیرلباسم نخ داده بود اومدم با دندونم پاره کنم گوشه لبمو ب:-

 شد؟ینم دایپ یچی!تو خونه قگهی:آدم عقل نداشته باشه جونش در خطره دمامان

 به جون هم؟ نیموند و بعد گفت:حاال بعد از ناهار با رُهام چرا افتاده بود کمیندادم که  جوابشو

 نبود...بابا کجاست؟ یمهم زیچ یچیه:-

 ن؟یدیکشینبود انقدر هوار م یمهم یزی:چمامان

 بابا کجاست؟ گمی!مایداد ریبابا ،مامان گ یا:-

سر دردم خوب  رونیاگه برم ب  کردمیلج کرد و جوابمو نداد اصالً دوست نداشتم تو خونه بمونم احساس م مامانم
که اونم   دونستمی،م میرُهام اصال دوست نداشتم باهم قهر باش شی!خواستم برم تو اتاقم که دلم رفت پ شهیم

 گفتیازم داشت م  یادی! توقع ز اوردمینم دراصالً از حرفاش سر   یبخاطر خودمه ول گهیم یمنو دوست داره و هرچ
 ...دهیام  میمن تمام زندگ دونستیرو فراموش کنم ! کاش م دیام  دیبا

 ایح یجلوش ب یلیمنم خ ،یرتیحال اون االن از من بدتره باالخره مرد هست و غ دونستمیبرم تو اتاقش م خواستم
 !حقمم بود ییجورایدر آوردم و  یباز

 دهیرو تختش دراز کش دمیموندم و بعد آروم در رو باز کردم و رفتم تو د کمیجواب نداد! یدر اتاقشو زدم،کس آروم
 .شده رهیو به سقف خ

 رُهام ؟ :-

 ه؟یفت:چکه گ  رونیبهم برخورد اومدم از اتاق برم ب یلیهم صداش زدم جواب نداد خ گهینداد...چندبار د جواب

 !میآتش بس کن  نجایگفتم بهتره هم  یول رونیمثل خودش برخورد کنم و محل نزارم و برم ب اومدم

 رون؟یب میبر شهیحوصلم سر رفته، دلم گرفته م:-

 .نگام کرد و بعد گفت:باشه برو حاضر شو ینطوریهم کمی

************************* 
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هم به بابا  یهرچ ادیاون روز رُهام مامان رو هم بزور راه انداخت که باهامون ب  گذرهیحدود دوماه از اون روز م االن
از دوستاشه ! همون شبم به مامان   یکی شیدنبالش بابا نگفت و فقط گفت که پ میکه بگه کجاست تا بر  میزنگ زد

اصرار کرد که تو برو   یلیکنم هرچند بابا بنده خدا خ  متحانبخونم و شانسمو ا گهید کسالی خوامیو بابا گفتم که م
تا به بابا هم فشار  دهیرو اون م هیشهر شتریرُهام هم گفت که نصف ب یحت شه،یجور م شاهللینباش ا نشیفکر هز

 رو دیدوبار ام یکی دیشا انمینداشت! بعد از اون جر یا  دهیبابا و رُهام هم فا یمن قبول نکردم و اصرارها یول ادین
نشم و فکر  وونهید دیام  دنیتا دوباره با د رفتمینم یبهونه ا هیخونه خاله من به  رفتیهروقت که مامان م دمید

 یجلو رُهام جور گهیبا پرستو ،منم د ای ومدیخونمون بعد از ظهرا تنها م ومدینکنم ! خاله هم که م خودیب الیو خ
تو  شتریکه عشقش هر روز ب  دونستیفقط خدا م یول کنمیم وشرو فرام دیکه فکر کنه من دارم ام  کردمیرفتار م
 !... کردیم شهیدلم ر

 !...شهیحتمًا به عنوان برادر داماد معرکه م نمیرو بب دیمشتاقم که ام تینهایاالن ب  یول

تهران و اومدن خونه ما، فقط بنده خدا سجاد شوهر  دنیپدرام و مادرجون رس ییخانواده خاله فروزان و دا شبید
که دست تنها   یهمراه مامان رفتن خونه خاله فاط لیفام ی! صبح خانمهاادینتونست ب شیکار  طیا بخاطر شراتار 

 یجفتشون کل یو من برا مانهیا  هیم ،امروز عروسیخونه تا به کارامون برس میمونیکه م  مینباشه ما دخترا هم گفت
 .مانیوهم ا ستویخوشحالم هم پر

منت سرمون گذاشت و ما رو آورد  یکل  شگاهیکه ما رو برسونه آرا  میاز رُهام خواهش کرد  یمنو ترانه و تارا کل امروز
و ترانه آماده شدن االن منتظرن تا منم  تارا…شهیداره کنده م شگریدست خانم آر ریز نمینازن یاالنم موها  شگاهیآرا

 ...وندنبالم ادیرُهام ب میکارم تموم بشه تا زنگ بزن

 کارتون تموم بشه؟  تا کشهیطول م یلیخ:-

!حاال خودت یشد یعال  یلیبود خ کیساده و ش یلیخ یکه گفته بود  یتموم شد ،مدل باً یتقر گهید زمی:نه عزشگریآرا
 ادیکه خوشت م  شاهللیا  ینیبیم نهییجلو آ یریم

 دستتون درد نکنه ...ترانه؟ترانه؟:-

 :بله؟ترانه

 شهی،تا برسه کار منم تموم م ادیزنگ به رُهام بزن بگو ب هی:-

 تونمیگفت که کارم تموم شده و م  شگریبعد آرا قهیدق 5 بایباشه گفت و رفت که به رُهام زنگ بزنه.تقر هی ترانه
واقعا دستش درد نکنه من از  نهیی.پاشدم رفتم جلو آنمیسالن بود خودمو بب یکه انتها  یقد نهییاون آ  یبرم جلو

 ...بودم یکارش راض

موهامم  یجلو نییبود پا ختهیطرف جمع کرد و از رو شونم ر هیکرده بود واز پشت همه رو   یگودیبلندمو ب یموها
رو صورتم انجام داده بود! لباسمم  میمال شیآرا  هیکه خودم خواسته بودم   یبود رو صورتم و هومنطور ختهیکج ر

 دمیانتخاب کردم و خر  نویگشتن من ا  یاز کل  بعدو  میبود که با پونه رفت شیهفته پ باً یدوست داشتم تقر یلیخ
 ادیروش و پاهام ز ومدیبه همون رنگ م ریتور حر هیرنگ بود که تا رو زانوهام بود از پشتم  یکالباس  راهنیپ هی
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که همرنگ   یعروسک  یو کفشا یکابل  ینایشده بود با آست یقشنگ سنگ کار یلیخ راهنمیپ یمشخص نبود، جلو
 ...بلند بود یلیدوسش داشتم پاشنشم خ یلیخ منمپارچه لباسم بود و 

 دیچندماه گذشته که انقدر بهم سخت گذشته بود شا نیحداقل تو ا دمیدیبار بود که خودمو م نیاول  یبرا انگار
 !کردمیبه خودم دقت م ینطوریبار بود که ا نیواسه اول

بلند و پرپشت ،ابرو هامم پر پشت  یدرشت و مژه ها یچشما دهیکش  ینیبرجسته و ب یداشتم با لبا یگرد  صورت
الغرتر هم شده   یلیمدتم خ نیخوب بود اصال چاق نبودم تو ا کلممیکرده بودم ه  زیتم خوردهی رشویو بلند بود که ز
 شهیم باً یبد نبود تقر افمیقد بلند تر هم شدم .ق یلیکفشا که االن پامه خ  نیبا ا یبود ول بًابلندیبودم ،قدم تقر

 ... خودمو داشتم یعیطب افهیو ق کردمینم شیوقتا که آرا شتری.ب یمولخوشگل مع هیگفت 

 ...یچه خوشگل شد ی:واااتارا

 ...ترانه کجاست؟به رُهام زنگ زد؟یناز شد یلیتوام خ زمیعز  یمرس:-

 حرف زد شهیشلوغه نم نجایکه زنگ بزنه گفت ا  نیی:رفته بود طبقه پاتارا

 تو از دست رُهام ؟ یکشیم یچ یبعد ترانه اومد باال و گفت:واااا کمی

 ؟یچ یبرا:-

 !آدمو  کنهیم وانهی:دترانه

 شیسربه سرش گذاشته و اعصبان ینشست!مشخص بود که رُهام حساب یصندل هیکرد و رفت رو   یپوف هی بعدشم
 !کرده

 ...چقدر ماهه داداشم یو بهش گفتم:آخ نگو ترانه اگه بدون میدیتارا خند منو

 ...انمی:اوه بله بله در جرترانه

 اد؟یگفت؟م  یقربونش برم حاال چ یاله:-

 !اومدم  دیکرد گفت که حاال شا  یکه با اعصاب من قشنگ باز  نی:بعد از اترانه

 ...که  شناسهیآدم مردمو نم  امیسرو وضع که من با آژانس نم نیبا ا ؟یچ ادین د؟اگهی:شاتارا

 ادیم کنهیم ینه بابا شوخ:-

 اد؟یو رو به من گفت:داداش شما قراره ب دی،خند کردیکه تا اون لحظه داشت ما رو نگاه م  شگریآرا

 بله:-

 داره؟ ی:بعد با خانما چه نسبتشگریآرا

 !:بال به دور پسرخالمونهترانه
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کفران نعمت   یاونوقت تو دار  وفتنیب یجذاب یبالها نیهمچ ریدوست دارن که گ اد؟مردمی...دلت موونهید:-
 ...رو نگفتم نایبهش ا ؟اگهیکنیم

 .خنده،منم مانتو مو برداشتم که ترانه گفت:تو خودتو زحمت نده من قبال چندبار بهش گفتم ریزدن ز همه

 !بمونه نیداداشم رو زم زارنیدخترا نم نیامشب ا  نیکن! بب  یناشکر یحاال تو ه:-

 کرد ما رو  وانهی:ورش دارن برن بابا، دترانه

هاشم تموم شده بود و اونا رفته بودن حاال با شاگردش نشسته بودن به ما  یمشتر هیکار بق  گهیکه د  شگریآرا
 ...دنیخندیم

 !ی:چقدر داداشتو دوست دارشگریآرا

 دمیجونمم براش م:-

 ه؟ینطوری:اونم نسبت به تو همشگریآرا

 ...شتریب دیشا:-

جا  هیگفت:خوش به حالت!حاال منو داداشمو بگو   دیخندیشسته بود و فقط مکه تا اون موقع ساکت ن  شاگردش
 !میهمو بکش میخوایم میباهم تنها باش

 !نمیبب شونویا  خوادیدلم م یلیلبخند زدم که گفت:خ هی

 !با خنده گفت:انقدر زشته که نگو ندفعهیا  ترانه

 یفهمیامشب که انداختمش به جونت م  یکه من گفتم:باشه ترانه خانم داداش من زشته ول  میدیهمه خند دوباره

 دایکم پ  ینجوریجدًا خدا واسه هم نگهتون داره االن خواهر و برادر ا یگفت:ول  دیخندیم یکه همونطور  شگریآرا
که   وفتنیبه جون هم م نیخودم همچ یبچه ها نیبه جون هم !هم وفتنی،جوونا اعصاب ندارن فقط م شهیم
 ...و بکشن گریهمد خوانیم

 .میشیوقتا نا سازگار م یدعواها همه جا هست ،ما هم بعض نیخب ا:-

 ن؟یجذاب و مهربونو ندار یآقا  نی:حاال عکس اشاگرد

از   طنتیش یرو نشونشون دادم که دختره گفت:ول میعکس خودمو رُهام رو که باهم انداخته بود  میتو گوش از
 !بارهیم ونافشیق

 ...که دست اونا بود زنگ خورد  میموقع گوش نیهم

 .داداشته زمیعز  ای:حالل زاده هم هست،بشگریآرا

 یرُهام از همون جلو ن،ییپا میو رفت میمنتظرمونه !پول رو حساب کرد نییرو جواب دادم که رُهام گفت پا یگوش
 ...خوردیحرص م یباغ، ترانه هم ه یدر سر به سر ترانه گذاشت تا جلو
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البته حقم   ن،یو خودتونو درست کرد نینشست نجایآخه؟االن چند ساعت ا  هیچ ن،یا  وونهیشما دخترا د گمی:مرُهام
فکر کنم خدا داشت  گه،یرو هم داره د ایگرفتار  نی! آدم که مادرزاد جذاب نباشه انیندار یا  گهیچاره د گهید نایدار

 ...نیوارفته ا ینطوریاستفاده کرده که ا  ادیاز آب زبود   دهیخاک و گلش ته کش کردیشما رو خلق م

 !یخوب نیواه مگه ما چمونه؟به ا:-

 کرد  یباز یکه خدا سر تو پارت  نهیا  ی:من که سرصحبتم با تو نبود قربونت برم، تو که خواهر منرُهام

 ه؟ی:جان؟پس منظورت با کتارا

 !گهیکه اون سجاد مادرمرده اومده گرفتت د  یدار ییبرو رو هی:تارا جان توام رُهام

 تو؟ یهست ی:پس با کترانه

 ...:با تورُهام

 ...به رُهام دیخنده که ترانه هم دوتا درشت بارمون کرد و پر ریز میتارا زد منو

 نه؟ یخوب یلی:تو خترانه

خود تو تا چشمت به من افتاد آب از لب و  نیشدم!البته ماه بودم ماه تر شدم هم یچه ماه نی:امممم ببرُهام
 !شد که زونیلوچت آو

 ادیتو خوشم نم ختیهم من از ر گهی:آره جون خودت...صدسال دترانه

 .زمیعز  یا  قهی:بس که کج سلرُهام

 مردمیجلو در باغ ! از استرس داشتم م میدیتا رس میدیخندیو ما م ذاشتیسر به سر ترانه م ینطوریرُهام هم خالصه
 الدیبراش... رُهام که جلو در باغ نگاه داشت م رفتیدلم ضعف م کردمیبا کت و شلوار تصور م دیکه ام  نیهم

آوردنش برامون راحت باشه با چشم فقط   رونیتا ب میرو کجا ببر نیکرد که ماش  ییاومد جلو راهنما  دیام  یپسرعمو
 !شده یگریچه ج نیو بب دیام  یدفعه ترانه گفت:واااا هیکه   گشتمیم دیداشتم دنبال ام

وبه  دیسمت ما ، رُهام هم خند ادیداره م دیام  دمید کردمی!همونطور که داشتم جلو رو نگاه مختیر یهر قلبم
 ؟یا  قهیکج سل  گمینم ا،یترانه گفت:ب

 ا؟یدختر کش شد یلیتوام خ ییخوشگل شده که... البته خدا یلی:چرا؟ختارا

 ...که  میتعارف با هم ندار گهیمن با حوله حمومم دخترکشم د زمی:آخه عزرُهام

 ؟یکنیم ینجوریخدا چرا با من ا ی،وااا شدیمنم ضربان قلبم کند تر م شدیم کتریکه نزد  دیام

مطمئنًا چشم همه  گهید کلشیبا اون قد و ه یکراوات مشک  دویبود با بلوز سف دهیپوش یکت شلوار مشک  هی
 یو بو یکیهمه نزد نیسمت من سرشو داد تو !ا شهیبهمون از ش دیکه رس  نیهم هدیدخترا امشب دنبال ام

 ...کردیم وونمیداشت د گهیعطرش د
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 ن؟یایب دیشما االن با یعنیکه جواب داد و گفت:  میسه تا بهش سالم کرد ما

 ؟یریپاچه ما رو نگ دهیشد تو نرس باری:رُهام

 دفعه؟ی یشد میج م؟کجایدار ازیبه کمکت ن نجایما ا یگیآخه نم  یشعوری:واقعًا که بدیام

 دایچشم سف نی:بابا رفتم دنبال ارُهام

 یساکت بود که بعد گفت:مگه تو گواه هیبرگشت سمت منو نگاهمون بهم گره خورد،واسه چند ثان دیام  دفعهی
 ؟ینامه ندار

 ...! فقط گفتم:دارمومدیم رونیکه انگاراز ته چاه ب  صدام

 ؟یبریبا خودت نم یداریوامونده رو بر نم نیماش نی:خب چرا ادیام

 !رمیگیتا حاال ننشستم استرس م ادیز:-

 ؟ی:سرما خورددیام

 !نه:-

 اد؟ی:پس چرا صدات در نمدیام

 !رسهیبه گوش شما م فیکه صدا ضع  شهیم ینطوری:آخه کله گنده تو، تو حلقشه ارُهام

 دیبعد ام کمی!نداختیم کهیهم داشت به من ت ییجورا هیرُهام  البته  رون،یکه خندش گرفته بود سرشو برد ب  دیام
 نویاونجان، رُهام هم بره ماش  نایببرموتون سمت باغ که مامان ا نیایب نیش ادهیدر جلو رو برام باز کرد و گفت:شما پ

 .ادیپارک کنه م

لحظه  هیشم ! واقعا  ادهیبود و منتظر بود که من پ رهیهم هنوز دستش به دستگ دیشدن ام ادهیو تارا هم پ ترانه
شو  ادهیش،پیآروم گفت:نخور  یلیاونور خ  کردیکه روشو م  یچشم ازش بردارم که رُهام در حال تونستمیهم نم

 !گهید

رفته بودن  کمیدر و بست و رُهام حرکت کرد .ترانه و تارا هم  دیشدم ام ادهی!!! تا پدمیخجالت کش یلیخ یواااا
 ... میدستشو گذاشت رو کمرمو گفت :بر دیام  دفعهی...ششونیپ میتر ومنتظر بودم تا ما برجلو 

 دفعهیدستشو برداشته بود  گهید دمیبود خودمو حرکت دادم ام یهرطور یرفته بود ول ادمیانگار راه رفتن   گهید
 قدت انقدر بلند شد؟ دمتیمدت که ند نیبرگشت گفت:تو ا

 !مدت کود پاش دادن نیگفت:آره تو ا  دویخند ترانه

 همو؟ نیدیکه تارا گفت:مگه چند وقته ند  دمیخند یهمگ

 !نهیما رو بب ادیدوست نداره ز نکهیدخترخاله ما مثل ا نیگفت:ا  ومدیکه کنارم راه م  یلبخند زد و هموطور هی دیام
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 یایب یتونیو نم یهمونطور که تو گرفتار ستین ینطوریا  ؟اصالیزنیحرف رو م نیجا خوردم و گفتم:چرا ا دفعهی
 ...خودمو دارم یها یخونه ما منم گرفتار

 ؟یکنیمقابله به مثل م ی:آهان داردیام

 گه؟یکنکور د  ینه!خب منم دوباره شروع کردم واسه خوندن برا:-

 !کالً دلم برات تنگ شده بود  یکردم ول  یگفت:باشه بابا شوخ  دویخند

 قیبود ،منم اگه شده حداقل واسه چند دق کیانقدر بهم نزد  یرو بهم داده بودن وقت ایانگار اون لحظه دن  یوااا
 ....خداجونم عاشقتم یدلم برات تنگ شده بود، وااا گهیداره بهم م دمیو ام رمیدارم کنارش راه م

نگاش  خواستمیم ینه بلند بازم وقتپاش یرو کرد. با اون کفشا نکاریلبخند بهش زدم که اونم هم هیکردم و   نگاهش
 ...باال گرفتمیسرمو م دیکنم با

ماه شده بود،  نیقربون صدقمون رفت خودشم ع یاومد و کل  دیمهمونا خاله تا مارو د هیبه بق میبود دهیرس گهید
 دمیام  میکرد  یهم سالم و احوالپرس هینشسته بودن، با بق نایکه مامان و خاله فروزان ا  یزیبعد ما رو برد سمت م

مهسا  میمشغول حرف زدن شد نایگه که با پونه اید کمیبره به کارش برسه. دیکرد و گفت که با  یمعذرت خواه
 ...ما شیاومد پ

 تو؟ یی:سالااااام!بابا چه عجب ما چشممون به جمال شما روشن شد!کجامهسا

 !یستیتو ن میبرات تنگ شده بود ما که هست ؟دلمیخوب وونهیسالم د:-

 !؟ی:ساکتشو بابا...چه خوشگل شدمهسا

 !...بـــــــــودم:-

 !ستین ادمی:ااااا؟من که مهسا

 تیترب یب:-

 :دختر خاله هاتن؟مهسا

 ...از شمال اومدن  شبیآره د:-

 دوباره به ترانه و تارا خوش آمد گفت یتر یمیصم یلیلبخند خ با

 جوونا شیاونور پ  میبر نی:پاشمهسا

 .خوبه نجایدستت درد نکنه هم:-

 کجاش خوبه؟  نجایبابا ا نمی:پاشو ببمهسا

 شتریبا هم ب میبر نیایما جلو تر بود رو نشون داد و گفت:بچه ها اونجا نشستن ب زیاز م  کمیرو که  یزیم هی بعد
 .گذرهیخوش م
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 هیز،یاومده بود سرم  الدمیو ساناز افتاد م نایاونجا اول از همه چشمم به س  مینکردم و با بچه ها رفت یمخالفت گهید
همه از  میو به همشون سالم کرد میخالصه با بچه ها رفت شناختمیهم اونجا بودن که من نم گهیدختر و پسر د

که از جاش تکون نخورد و همونطور نشست و   نازازمون استقبال کردن جز سا  ییجاشون بلند شدن و با خوشرو
 .م اصال نگاهش نکردم که بخوام سالم کنمسالم کرد،راستش من هیفقط 

 دیتره، پول نبا نییاز اونا پا  شهیسرتر بدونه به نظرم هم هیقیخودشو از  یکی یداشته باشه وقت تیشخص دیبا آدم
 دستیتازه به دوران رس یرفتارا واسه آدما نجوریسرتر بدونن البته ا هیباعث بشه آدما خودشونو از بق چوقتیه

 یآدم وقت  یپرستو ول نیهم ایبهتره  نایاز ا  شونیوضع مال نایاز اوناست، وگرنه مهسا ا  یکیساناز خانمم  نیکه ا
خانم و مادرش انگار  نیا  یول زاستیچ نیو ا یفاصله طبقات نمونیب ایدن هیکه   کنهیاحساس نم  یباهاشونه ذره ا

 !افتادن  لیاز دماغ ف

 ...متونیدیدیم شتریقبال ب نیستین دایبابا، پ نی:روشا خانم کجاالدیم

 .از ماست  یکم سعادت  نیدار اریاخت:-

 ن؟یکنینم یمحترم و معرف یخانم...خانمها نیدار اری:اختالدیم

 .ترانه و تارا دختر خاله هام هستن دیببخش :-

 ...خوشوقتم خانما یلی:خالدیم

نشون نداد . با  یعکس العمل  چیساناز خانم ه نیکردن که بازم ا  یهم با ترانه و تارا دوباره سالم و احوالپرس هیبق
که   کنهیچقدرم احساس م شیآرا  لویبا سه ک دهیچیاون لباس باز که انگار از حموم اومده و حوله دور خودش پ

 ...کننیشده و همه دارن نگاش م بایز

و دختر  ییر داهم پس پیخوشت یخانم و آقا نیکه مهسا گفت :ا  کردمیم سیتو ذهنم دهن ساناز و سرو داشتم
 ...دختر خالم که با هم ازدواج کردن نیو نگ میپسر دا یهستن .مان الدیمنو م یخاله 

که   زدنیمشغول حرف زدن شد تارا و مهسا هم داشتن با هم حرف م یجلسه معارفه که تموم شد هرکس خالصه
 ه؟یک  ییبایملکه ز نیپونه آروم در گوشم گفت:ا

 !؟ ییبایملکه ز:-

 !همه نوکر باباشن کنهیوفکر م دهیچیکه کفن دور خودش پ  نینشسته؟هم نجایا  بای:مگه چندتا ملکه زترانه

 ...حرفش خندم گرفت از

 کجاش قشنگه؟  نی...انایا  دیسانازه دختر عمه ام:-

تو صورتش نگاه  شهینم یخودشو نشون بده وگرنه مشخصه از خوشگل شیبایز زارهینم ششیآرا  نی!اای:االغترانه
 رد!حاالدختر کدوم عمه شون هست؟ک

 !گهیعمه دارن د  دونهی...همش یگیم ی!فکر کردم جدوونهید:-
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 زاره؟یم هیاز جونش ما  شهیهم مانیو گفت:آهان همون فرخنده که ا دیخند ترانه

 گفتم: آره  دمویخند

مطمئنًا داشت تو  زد،یبود و داشت باهاش حرف م ستادهیکنار خاله ا  جایبا چشمم دنبال فرخنده گشتم که  بعد
 !دادیکارا نظر م

 ...مادرشه ؟اونینیبیرو م ستادهیترانه؟اون خانمه که کنار خاله ا:-

 ده؟یپوش هیسن و سالش؟اون چ نیبا ا کشهیها!خجالت نم نهیا  نیدختر و نب نیمادر و بب گنی:مترانه

 واسه تو؟ ایحاال واسه من درسته  ریدختر و بگ نیمادر رو بب گنیم دمیمن شن نیبب:-

 ه؟ی:درد، االن وقت غلط گرفتنه؟اون پسره که بغلش نشسته کترانه

 .برادرشه:-

 ...دهیداره قورتت م میاومد  ی،از وقت زهیه کمیداداشش از خودش بهتره فقط  ی:انگارترانه

 !ها گرهیج یلیروشا داداش مهسا خ گمیم

 !شنونیخاک تو سرت زشته م:-

 فیکه تعر  یکی نیاونا بشنون اونوقت از ا  یتو نگران نبود میزنیحرف م نایپشت سر ا می:آخه ما چهارساعته دارترانه
 بشنوه؟ ینگران میکرد

 ؟یزنیَاه،چقدر تو حرف م:-

 گهید نایجذبه دارنا !ا یلیخ نکهیمثل ا یخانواده شکوه یداره !اصن المصب پسرا فیتشر کهیت یلیخ یی:خداترانه
 پسر ندارن؟ لشونیتو فام

 ؟یرو دوست ندار گهید یکیخجالت بکش مگه تو خودت :-

 !رو دوست دارم یکلیبا جذبه و خوشگل و ه یپسرا ی:من همه ترانه

 میعروس و داماد اومدن....ما هم رفت  میدیو سوت بلند شد و که فهم غیدست و ج یموقع صدا نیهم
 .هموناشون رفتن و سر جاشون نشستنبه م ییاستقبالشون که اونا هم بعد از خوشامدگو

 ...محشر شده بود یتو اون لباس داماد یلیواقعًا خ نطوریهم مانمیماه شده بود ا کهیت هی نیع  پرستو

 …وسط میهم شروع شد ماهم رفت یکوبیرقص و پا گهیعروس و داماد نشستن د  نکهیاز ا  بعد

شده ها!فکر کنم چشمش مهسا رو  پیو گفت: رُهام چه خوشت کیکه تارا اومد نزد  میدیرقصیم میو تارا داشت من
 !گرفته

 ....!خندم گرفته بود دنیرقصیکه تارا نشون داد رو نگاه کردم مهسا و رُهام داشتن م  یبه طرف برگشتم
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 هم دارن با هم یبا هم راحتن ، شوخ یلیدوتا خ ناینه بابا ا:-

 ؟یکرد  یحسود ه؟بازی:ااا؟چتارا

 !!ازمهسا بهتر؟  یباشه، ک یگیکه تو م  ینطوریخدا کنه هم راتفاقاً یساکت بابا! نخ:-

 گهید کردیم دیام  زونیاونم خودشو آو  دیرقصیکه داشت با ساناز م  دیچشمم افتاد به ام میدیکه رقص  گهید کمی
مواقع  نجوریچرا ا دونمی! نم تونمینم یموضوعات برخورد کنم ول نیبا ا یعاد  خوامیم ینتونستم تحمل کنم!ه

 ... واریدوست دارم سرمو بکوبم به د

کنم و هر لحظه   هیدوست داشتم گر کردمینگاهشون م یبعد پا درد و بهونه کردم و رفتم سر جام نشستم وقت کمی
افتاد به من،منم   دیچشم ام دفعهی کردمیداشتم نگاهشون م یکه همونطور  کمی.شدمیاز ساناز متنفرم  شتریب

کرد و گفت:روشا خانم افتخار   درازو دستش و سمتم  ستادیاومد کنارم ا  نایموقع س نی!همدمیزدچشممو ازش د
 ن؟یدیدور رقص و م هی

حاال دستشو سمت من  نمیا  ادیبدم م ایلوس باز نیداره !من از ا فیپسره چقدر مثل خواهرش پرو تشر نیا  واه
 ...دراز کرده

 ...تازه اومدم نشستم کنهیم تمیمن پاشنه کفشم اذ نایکه نگاهش کنم گفتم:ممنون آقا س  نیا  بدون

 نییپا امیخودم م ایوسط  یایم ایگفت   ؟پرستویاومد سمتم و گفت:روشا چرا نشست  یسر مانیموقع ا نیهم
 !زهینوک ت یلیخ دمایمن پاشنشو د نیتو فرق سرت!بب کنمیپاشنه کفشمو م

 جونوربهت؟ نیا  گفتیم یپرستو و گفت:چ شیبرد پ دیکشیمنو دنبال خودش م دمیخندیکه من م  یهمونطور بعد

 ه؟ی:جونور کپرستو

 میبرقص میبر ایگفت ب  یچی!...ه؟یگیرو م نایس:-

 !:غلط کردمانیا

 ... زشته شنوهیم یکیول کن  مانی:اپرستو

. 

. 

 ی!بعد از عروسداشتیبرنم دیلحظه هم دست از سر ام هیکه چقدر حرص خوردم ساناز   یشبم تموم شد . واااا اون
 ومدهیاصال از ساناز خوششون ن  یینظر رو داشتن مخصوصًا ترانه و خاله فروزان و زندا نیهم المونیهم همه فام

 کردنیم فیعوضش همه از مهسا وخانوادش تعر  یهست، ول یدختر سبک و افاده ا یلیکه خ  گفتنیبود و همش م
 یدوساعت هیما هم تازه  زیعز  یو مهمونا گذرهیم مانیا  یبودن االن دو روز از عروس یبا شعور یکه چقدر آدما

 . که رفتن  شهیم

 ...میهم حرف بزن میبخور ییهوا هیکه هم   رونیب میقراره با پونه غروب بر منم
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********************* 

شاپ کامالً  ینشسته بودم که به در کاف یی، من جا میزدیحرف م میو داشت میشاپ نشسته بود یکاف  هیپونه  با
 کمیدخترو پسر شدم که با هم اومدن تو  هیمتوجه  دفعهی میزدیبا هم حرف م میکه داشت  ینطوریداشتم هم دید

متوجه من نشد ،همونطور که دست تو  اونبودمش   دهیپسره که من تا حاال ند هیسانازه با  دمیکه دقت کردم د
 !ها نهیپونه ساناز ا به پونه گفتم:پونه زیم هیسمت  رفتنیدست پسره داشتن م

 ه؟ی:ساناز کپونه

 !گهیدختر عمه مهران د:-

 :ااا؟کو؟کجاست؟پونه

 رو که اونا نشسته بودن رو به پونه نشون دادم یزیم آروم

 نهیکن دختره تو رو بب  یکار  هیروشا  گمی:مپونه

 !فکر بودم نیآره خودمم تو هم:-

 ؟یبکن یخوایم کاری؟چیآخه چجور  ی:ولپونه

 ...نهیمنو بب کنمیم یکار  هیو حساب کنم  زیپول م رمینشسته! م شخوانیپ یقشنگ رو به رو ن،یبب:-

 م؟ی:آره خوبه!برپونه

و حساب کنم اولش که رفتم ساناز متوجه من نشد! پول  زیکه پول م  شخوانیو من رفتم سمت پ میپاشد ییدوتا
تا چشمش به من افتاد دست پسره رو ول  دیز منو دپولمو بدن همون موقع سانا هیقیو که دادم منتظر موندم تا 

رد شدم .آخ که چقدر دلم خنک شد  زشونیمنگاه بهش کردم و از کنار  هیمنم که پولمو گرفتم  دیکرد و رنگش پر
اونقدر براش مهم باشه مثال   کنمیو دست پسره رو ول کرد !فکر نم دیدختره پررو....من موندم چرا حاال رنگش پر

 .بدونه دوست پسر داره یاگه کس

 ....بشه شی! البته اگه حالستین یچیهرحال دلم خنک شد! سالمم نکردم که بفهمه که از نظر من ه به

 میبر:-

 تو رو؟ دی:دپونه

 !ول کرد ی!دست پسره رو هم سردیچرا رنگش پر دونمینم یآره ول:-

 !بگه نایه مامانش او خالتم بره ب یبگ نایبه خالت ا یتو بر دهیترس دی:خب شاپونه

 داره؟ تیواسه خانوادش اهم ایمهمه؟ نیواسه ا یکنیپونه؟فکر م یچقدر تو ساده ا:-

 !پسر مردم باشه زونیدخترشون انقدر آو ذاشتنیمهم بود نم زایچ نجوریاگه براشون ا  اونا

 !که  ترسهیوگرنه از تو نم گهیداشته د یلیدل هی:حتمًا پونه
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 خوره؟یتوئه داره زنگ م یگوش

 ...کنم  ادیز نویا  یرفت صدا ادمیکردم و گفتم :آره باز من   زیگوشامو ت  خوردهی

 رُهاِم تماس رو وصل کردم دمیدر آوردم د فمیاز ک  مویگوش

 الو؟:-

 ؟یی:معلومه تو کجارُهام

 ....رونمیچطور مگه؟با پونه ب:-

 ؟یدیواموندت رو چرا جواب نم ی:گوشرُهام

 شده؟ یزیرُهام چ :-

 !خونه ای:زود برُهام

باهام  ینطوریزنگ بزنه و ا رونمیمن ب یدلشوره گرفتم سابقه نداشت وقت یلیگفت و تلفن رو قطع کرد !خ  نویا  رُهام
 !هیاعصبان  ینطوریافتاده که ا  یحرف بزنه، حتمًا اتفاق

سه بار بابا زنگ زده پنج بار مامان ،  دمیپاسخ داشتم ،نگاه کردم د یشدم که چندتا تماس ب میمتوجه گوش تازه
 ...شدم شترنگرانیب دمید نویا  یکم بود و من متوجه نشدم .وقت  میگوش  یرُهامم چندبار زنگ زده بود ! صدا

 شده؟ ی:چپونه

 ...برم خونه یمن متوجه نشدم، رُهام هم گفت که سر یزنگ زدن ول یبرم!مامان و بابا کل دیپونه با دونمینم:-

 ام؟یمنم باهات ب یخوای:مپونه

 .رمیم رمیگیم نیماش هی نجایتو برو خونه مراقب خودت باش، منم از هم زمینه عز:-

 ...بهم زنگ بزن یدی:باشه، پس رسپونه

 باشه،خداحافظ:-

خودم  دیاز کل  نباریرُهام دم در بود ا نیگرفتم و رفتم خونه .ماش  یتاکس هی یکردم سر  یپونه که خداحافظ از
چرا  تویپاشد و نشست و گفت:گوش دیبود تا منو د دهیرفتم باال ، رُهام رو کاناپه دراز کش یکردم و سر  استفاده
 !بنده خداها یمردن از نگران نایتو؟مامان ا یدیجواب نم

 شده مگه؟االن کجان؟ یچرا؟چ:-

 ...تو! َاه یزاری:اعصاب واسه آدم نمرُهام

 !پاشد رفت سمت آشپزخونه بعد

 کجان؟  نایشده؟مامان ا یچ گمیم:-
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 ؟یدادیجواب نم تویچرا گوش گمیاول من سوال کردما!م  نکهی:مثل ارُهام

کردن ،بهش که نگاه کردم متوجهد شدم که   نیج نیآورده بود واسه س  ریوقت گ نمیا  مردمیم یاز نگران  داشتم
 !هیواقعًا عصب

 دمیبود صداشم کم بود نشن فمیته ک یگوش:-

 ...شهیمه گهی:بعله درُهام

 نه؟ ایکجان   یگیم ی!مردم از نگرانگهیبا داد گفتم :بس کن د باً ینذاشتم ادامه بده و تقر گهید

 ...ذره آب خورد و گفت:رفتن شمال هیآروم شد و  دهیداره کشش م یادیخودش متوجه شد که ز انگار

 !نرفتن اونا که صبح رفتن نایبرن چرا با خاله ا خواستنیم ؟اگهییهوی ؟چرایچ ی؟برایچ:-

 ...بپرس یکی یکی:رُهام

 ...رمیمیم یشده؟دارم از نگران یرُهام تو رو خدا بگو که چ :-

 ...سکته کرده شبی:آروم باش بابا، آروم باش...عمه رضوان زنگ زد و گفت خانم جون درُهام

 کنمیخدا خواهش م یطوره؟ااالن حالش چ  یعنیخانم جونم سکته کرده؟!  شنومیم یخدا جونممم چ یوااا
 ...من چقدر عاشقشم خودت مراقبش باش یدونیمراقبش باش تو که م

 زنگ نزدن؟االن حالش چطوره؟ شبیگفتم:پس چرا االن گفتن؟چرا همون د  کردمیم هیکه گر  یهمونطور

مجبور شد امروز زنگ بزنه...گفت حال  نکهیمثل ا ینخواست ناراحتمون کنه ول میگفت ما مهموم ندار  چارهی:برُهام
 !ستیخانم جون اصال خوب ن

 ام؟یآخه پس چرا منو با خودشون نبردن؟چرا نموندن تا من ب:-

 ...گهید یببرنت که تو جواب نداد خواستنیچرا انقدر بهت زنگ زدن؟م یکنی:پس فکر مرُهام

آرومم کنه   کردیم یو کنارم نشست داشت سع! رُهامم اومد  کردمیشده بود و هق هق م شتریهام ب هیگر  گهید
از من با خانم جون خاطره داشت و دوسش داشت. رُهام تنها   شتریهرچند حال خودش از حال من بدتر بود،اون ب

 ...رهکه خانم جون چقدر رُهام رو دوست دا  دونستنیپسر خانواده بود و همه م

 ….تو روخدا منو ببر رونیرُهام منو ببر اونجا،اصالً غلط کردم امروز رفتم ب :-

 میری:روشا آروم باش، باشه باشه مرُهام

 ...می! پاشو، پاشو زود بر میبر:-

 بردیمنو م ینطوری... رُهام پاشد و منو بغل کرد و هم دمیکشیکه خودم پاشده بودم دست رُهام رو هم م  یدرحال
 ...ییشمت دستشو
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 میزنیبعد با هم حرف م ایبرو لباساتو عوض کن ب ایبه دست و صورتت بزن بعدشم ب یآب  هیبرو  ای:حاال تو برُهام

 !وفتهیواسه خانم جون ب ینکرده اتفاق ینگرانم نکنه خدا م؟منیبهم بزن طیشرا نیکه تو ا  میدار یچه حرف:-

 ...زمیعز  شهیزود خوب م شاهللیفکرا نکن ا نی:خدا نکنه روشا!از ارُهام

 ...صورتت بزن به یآب  هیتو  برو

واسه خانم  یکردم اصال دوست نداشتم اتفاق  هیگر  یو در و بستم . اولش همونجا پشت در کل ییتو دستشو رفتم
 ...بود یزن خوب و مهربون یلیبود خ زیبرام عز یلیخ وفته،یجون ب

رُهام رو مبل نشسته و سرشو گرفته تو دستاش  دمید رون،یبه دست و صورتم زدم و رفتم ب یآب  هیپاشدم و  خالصه
صدا رفتم باال تو اتاقم لباسامو که  یاون االن حالش از من بدتره !همونطور ب  دونستمیاصالً متوجه من نشد .م

االن   خواستیآروم شم، دلم م  کمینشستم تا  تم،رو تخ ختمیریهنوز تنم بود عوض کردم و همونطور آروم اشک م
داره؟ نتونستم باال بمونم دوباره  یاالن چه حال  یعنیقربون اون دل مهربونش برم  ینم جون الهرشت بودم کنار خا

آروم   باً یتقر گهیمبل کنارش نشستم د هیو رو  ،رفتمیقال یرُهام همونجا نشسته و زل زده به گلها دمید نییرفتم پا
 نکنم!آروم صداش زدم: رُهام ؟ هیگر  کردمیم یتر شده بودم و داشتم سع

 :جانم؟رُهام

 م؟یبر میخواینم:-

 کی! االن شیمن نه راه پس دارم نه راه پ یساکت موند و بعد گفت:روشا بخدا من حالم از تو خراب تره ،ول کمی
به من اعتماد کرده حاال  یعنی،تمام شرکتشم سپرده دست من ، یقرارداد کوفت هیرفته آلمان واسه  ارشیماهه ک

 بسپارم ؟هان؟ یمن مالشو دست ک

 !شده بودم دیناام یعنیشد،  ریاشکم سراز  دوباره

 م؟یرینم یعنیپس...پس :-

ناراحت شد و گفت حداقل  یلیخ چارهی؟بیایم یکردم گفتم ک  فی:االن بهش زنگ زدم موضوع رو براش تعررُهام
 یخدا االنشم گفت برو،ول هرچند بنده ادیزودتر ب کنهیم یاونجا کار داره ،گفت که بخاطر من سع  گهیهفته د کی

 آخه؟  شهیم یوجدان خودم چ

سکوت برقرار شد که گفتم:به  نمونیب کمیناراحتش کنم  نیاز ا  شتریب خواستمینم یعنینداشتم بگم  یزیچ گهید
 ؟یبابا زنگ زد

 ...ساعت حرکت کردن کیتازه  گهی:تو جاده ان درُهام

 انداخت و جواب داد:جانم؟  شینگاه به گوش هیرُهام زنگ خورد! یموقع گوش نیهم

 آره ،آره اومد:-

 متوجه نشده بود:-
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 ...رسنیم یبه رُهام اشاره کردم که بپرسه ک یباباست!سر ایشدم که حتمًا مامان  متوجه

 !ن؟یرسیم یک  گهی:مامان روشا مرُهام

 .نایخبر بد نیدیباشه پس رس:-

 ...نه:-

 ن؟یرو چرا نگران کرد چارهیاون ب:-

 !آخه؟  مینه بابا کجا بر:-

 !میاصالً حالشو ندار  میحوصله ا یبخدا مامان جفتمون ب:-

 ...کنه و عجله نکنه  یرانندگ اطیچشم چشم به بابا سالم برسون بگو نگران نباشه،بگو با احت:-

 باشه خداحافظ:-

ار بود بازنشسته بشه!اونم که هفته قر  نیبابا مثالً ا چارهیداد به مبل و آروم گفت:ب شویقطع کرد و تک تماسو
 ...شد ینطوریا

که داشتم   ینطوری.هم دادمیفقط بغضمو قورت م کردمینم هیگر  گهید دمیرفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کش پاشدم
 ...خوابم برد یک  دمینفهم رفتمیبا خودم کلنجار م

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

 یهمونطور گهید کمیاولش چشمامو باز نکردم فکر کردم رُهاِم،  کنه،یداره نازم م یکیبودم که احساس کردم  خواب
 ....ایکنیضعف م یپاشو از گرسنگ زمیموهامو نوازش کرد و آروم گفت:پاشو عز

راه گلومو بسته بود!آروم بلند  یبغض لعنت هیخاله بود! آروم چشمامو باز کردم و بهش سالم گفتم، بازم  یصدا
 .شدم و رو تختم نشستم

 ن؟یکنیم کاریچ نجایما اش:-

 ...و براتون شام آوردم اوردیافتاده ،منم دلم طاقت ن  ی:مامانت زنگ زد گفت چه اتفاقخاله

 .ممنون دستت درد نکنه خاله:-

 !ایکنیبخور ضعف م زیچ هی نییپا میبر ایب ه؟پاشویحرفا چ نیقربونت برم ا کنمی:خواهش مخاله

 نه؟ییفعالً اشتها ندارم...شوهر خاله هم پا یممنون خاله ول:-

 ... دهیبازم کمردرد بهش فشار آورده االن دو روزه خونه خواب زمی:نه عزخاله

 ؟یزود خوب شه...تنها اومد شاهللیخدا بد نده ! ا یآخ:-

 .ناراحت شد یلیافتاده خ  یچه اتفاق دیشن یاومدم ،اونم وقت  دی:قربانت خاله جون! نه با امخاله
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 رفت؟:-

 ؟ی:کخاله

 ...دیام:-

 !نییپا میبر ایرُهاِم..توام ب شیپ نیی:نه پاخاله

 دونستمیطرفم م هیاز   رفتیاسمش دلم ضعف م  دنیطرف با شن هیفرار کنم ،از  دیچرا دوست داشتم از ام دونمینم
 شینداشته باش یباشه ول کیهمه بهت نزد نیا  یکیسخته  یلی! راستش خشمیم تیبازم از درون اذ نمشیاگه بب

 یبا تک تک سلولها نمشیبیم ی،دوست دارم وقت خوامیرو با تمام وجودم م دی...من ام مینطوری،حداقل من که ا
 ...و بکنم نکاریا  تونمیکه نم  فیف،حیح یبزنم و بهش بگم که چقدر عاشقشم !ول ادیبدنم فر

 خوامیم کنهیسرم درد م خوردهی امینم نییمن پابه خاله گفتم : نیواسه هم نییدوست نداشتم برم پا اصالً 
 ...استراحت کنم

 ....:آخهخاله

 در اتاقم نذاشت که خاله ادامه حرفش رو بگه یصدا

 !دییبفرما:-

 یگذاشت  نوی؟ای؟چقدر مهربون تیجذاب ؟چقدریدیتو آفر هیچه موجود نیا  ایخدا یاومد تو، واااا  دیبعد ام کمی
 ...دوسش دارم یلیکه خ  گمیبگم به تو م تونمیبه خودش که نم ؟خداجونمیکه منو شکنجه کن  نیرو زم

 .رونیب دیبم و محکمش منو از فکرم کش یصدا

 ؟ی:چطوردیام

 ...سالم،خوبم ممنون:-

 : رُهام کو؟خاله

 اعصابش آروم شه  خوردهی رهیدوش بگ هی:گفتم بره دیام

 :شام خورد؟خاله

 .نخورد یزی:نه، فعال چدیام

 نییپا رمی؟!من م خورنیدوتا چشونه؟چرا غذا نم نایبابا ا یبا غرغر گفت:ا شدیکه از رو تخت بلند م  یدر حال خاله
اومد   دیو درم بست! ام رونیباال ...تا اومدم بگم که اشتها ندارم خاله از اتاق رفت ب ارمیدوباره غذا رو گرم کنم ب

نفس بکشم،دستام عرق کرده بود و  تونمینم کردمیم حساسچرا ا دونمینم مردمیرو تخت کنارم نشست،داشتم م
هر  کردمیم ینشه دوتا دستمو محکم به هم گره کردم و با انگشتام باز دهیلرزش دستام د نکهی!واسه ا دیلرزیم

 ...تر خوب بشه عیسر یهرچ شاهللیگفت:واقعًا بابت مادربزرگت متأسفم،ا  دیکه ام  میدومون ساکت بود
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 ممنونم:-

و  ادیب تونهینم ارشیک  بتیگفت که خودش بخاطر غ  نمی،ا ششیپ یکه بر  یکنیم یتابیام بهم گفت که ب: رُهدیاُم
 .هیموضوع ناراحت و عصب نیواقعًا از ا

 نجایصبر کنم و ا دیبا یچند روز و چطور نیا  دونمیم،نمیبر میزود برگرده تا ما بتون ارشی! خدا کنه کدونمیآره م:-
 !بمونم

...اونم شتونیپ ادیاومد ب  ارشیک  یرُهام هم وقت ،یکه اونجا باش  برمتیمن م ی:من به رُهام گفتم اگه تو بخوادیام
 ....ببرمت تونمیمن م یگفت که از خودت بپرسم! اگه تو بخوا

 میکار خوب و شاد مجبور بود  هیبرم؟کاش واسه  دیرُهام اجازه داده بود که من با ام یعنی شدیباورم نم یواااا
 ....گرفتمیکه من االن جشن م  م،یبر ییدوتا

 ؟ یایمن م ؟بایگیم ی:خب تو چدیام

 مونهیم ؟تنهای...پس رُهام! رُهام چزهیچ:-

 .شمال ادیاونم م  رانیا  ادیب ارشیک  یوقت یعنی...!گهید ادی:خب اونم که کارش تموم بشه مدیام

 که برم  شمیم وونهیبا رُهام حرف بزنم ...وگرنه خودم که دارم د دیبا:-

 ...در زد و اومد تو اتاق کردیکه داشت موهاشو با حوله خشک م  یموقع رُهام در حال نیهم

 باشه تیعاف:-

 ؟یریبهت گفت؟باهاش م دیشد؟ام ی...خب چی:سالمت باشرُهام

 یس تو کگفتم:پ  کردمیم یکه داشتم با انگشتام باز  یبه رُهام نگاه کنم ،همونطور دمیکشیچرا خجالت م دونمینم
 ؟یایم

 کنمیمن حرکت م نیزم نهیبش ارشیک  یمایکه هواپ  نی:بخدا همرُهام

 ...رمیم دیباشه،پس من با ام:-

 دنبالت امیآماده باش م  8:فردا صبح ساعت دیام

 ...یباشه مرس:-

 ...میکم کم بر  گهینداره د ی:من برم به مامان بگم اگه کاردیام

 ...خونه خاله یشبا بر ادیب ارشیکه ک  یکه رفت به رُهام گفتم:قول بده تا وقت  نیهم رونیرفت ب دمیام

 !:روشا مگه من بچه ام؟رُهام

 ...!تو رو خدا قول بده مونهیمن دلم م ست،ینه، نه تنها خونه نمون مسئله بچه بودن ن:-
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روشا، تو روخدا برو اونجا  ،جونیریبچه ها گفتم:قول بده که م میو دستشو گرفتم و ع ششیپاشدم رفتم پ بعد
 ...من حواسم نمونه گهیبزار د

باره که گرمش  نیخاله غذا آورده ،االنم داره دوم نییپا میبر ایفشار به دستم داد و گفت:باشه...حاال ب هیو  دیخند
 .میبخور زیچ هی میبر ایب کنهیم

تا  نایخونه خاله ا زنمی!من هرشب زنگ ماینره که قول داد ادتی نیگفتم :بب  رونیب میرفتیکه از اتاق م  یهمونطور
 ...از اونجا باهات حرف بزنم

 ...خب بابا یلی! خ ایهست یا  وونهی:عجب درُهام

 .منتظر بود که خاله آماده بشه دمیام  د،یپوشیخاله تازه داشت مانتو م نییپا میدیرس یوقت

 !نایخوریم نینیشیصداتون کنم،غذا رو گرم کردم جفتتون م ومدمی:داشتم مخاله

 گهید نین؟بودیریم نی...حاال کجا داریدی:دست گلت درد نکنه خاله جون،زحمت کشرُهام

 ...:نوش جونتونخاله

 ؟یزود نیآره خاله کجا به ا:-

 ؟یچرا انقدر عجله دار دیام

 ...گهیکه واسه صبح آماده شم د  می:بردیام

 خونه کار دارم کمیمنم  میخاله جون بر گهید :آرهخاله

 .نیراحت یباشه هرطور:-

 ...بردار یدار ازین یهرچ ایجمع کن التوی:روشا جان وساخاله

 !شما که خونه تنها نمونه ادخونهیچشم خاله!فقط خاله جون از فردا شب رُهام م:-

 !:مگه قرار بود خونه بمونه؟واهخاله

 منو؟ خورهیم ادی!حاال من خونه بمونم لولو ممایدار ی:عجب داستانرُهام

 خب؟ یاریم فی...زودم تشراینزنا فردا شب شام خونه ا یادی: رُهام حرف زخاله

 !و گفت:چشم! فردا شب،شااام دیخند رُهام

شمال!هم شام،هم ناهار و  یکه خودتم بر  یاومد جلو و آروم گوش رُهام رو گرفت و گفت:از فردا شب تا وقت  خاله
 طون؟یش یدیهم واسه خواب! فهم

 ...بود یمنظورش چ دمیرُهام شدم و فهم یطانیمن متوجه خنده ش تازه

 بغل اتوبوس نهییگوشه ها! شد آ  نی:چشم چشم...آخ آخ آخ ول کن خاله ارُهام
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به  برگشت دیبالخره خاله گوششو ول کرد و رفت که کفشاشو بپوشه،موقع رفتن ام م،کهیدیو خاله خند دیام  منو
ساعت حاضر و آماده جلو در  نیکه توام سر هم  خوادیجلو درتونم، دلم م 8من گفت:روشا من فردا سر ساعت 

 ...ایباش

 لبخند بهش زدم و گفتم:باشه هی

 ...کردن و رفتن  یو خداحافظ دیخند اونم

. 

. 

 منو ببره؟ یگفت  دیسفره به رُهام گفتم:تو به ام سر

 !:نهرُهام

 ول کنه منو ببره؟ شویکارو زندگ  خوادیم یا  دفعهیشد  یپس چ:-

 درحقت لطف کنه؟ خوادیم یناراحت هی! چدونمی:من چه مرُهام

 اومد  شینه! فقط برام سوال پ:-

 !ایبه کارا و حرفا و حرکتاش حساس شد یادی! زادین شی:برات سوال پرُهام

 !یشد ینطوریتوام نسبت به من هم نکهیمثل ا:-

 ...یزود بلند ش دیاه کرد و گفت:شامتو بخور برو بخواب، صبح بابهم نگ ستادیوا

 !رونیحالت قهر از جام بلند شدم و از آشپزخونه رفتم ب با

 :روشا؟رُهام

 ...دیجلو در اتاق بهم رس نکهیندادم تا ا یمن جواب ینکردم که دنبالم اومد! بازم صدام کرد،ول یتوجه

 زنم؟ی:مگه من تو رو صدا نمرُهام

 گمشو برو بخواب؟  یمگه نگفت:-

 !یزود بلند بش دیگفتم؟من گفتم برو بخواب صبح با  نویا  ی:من کرُهام

 خفه شو،گمشو حوصله ندارم، مگه نه؟ گهید یعنی ،یکه شما گفت  یمودبانه ا یجمله  ر،اونینخ:-

 ...گهی! تمومش کن دایحساس شد یلی:روشا خرُهام

 .یدیکشش م  یخب من که تمومش کردم تو دار:-

 نیهمچ هی! هرچند اصالً خوامیاومد باال و گفت:من معذرت م  گهیپله د هیکالفه شده بود   یلیخ گهید انگار
 خب؟ خوام،یمعذرت م یرو نداشتم ول یگیکه تو م  ییمنظورا
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 !من بازم گستاخ و پرروأم یکنه،ولیمراعات منو م شهیشدم از رفتارم. رُهام هم مونیپش یلیخ منم

 ریشدم...شب بخ یاعصبان  کمیمنم  ستیمهم ن:-

 برم تو اتاقم که دوباره صدام زد:روشا؟ اومدم

 بله؟:-

 ...دیبوس مویشونیجلو پ اومد

 !ری:شب توأم بخرُهام

شده  یپونه زنگ زد، نگران بود که بدونه چ یخواب که بود یکه دوباره برگشت و گفت:راست  نییپا رفتیم داشت
 ...خونه یاومد  یورکه تو امروز اونط

 !رفت بهش زنگ بزنم ادمیاوه خاک تو سرم :-

 .نداره یبی!عشدی:من مختصر بهش گفتم که چرُهام

که خوابم ببره خوردم،که امشبم   کردمیقرص خواب آور که چند وقته استفاده م هیرُهام جدا شدم رفتم تو اتاق  از
 ....فکر کنم نه به خانم جون دینه به ام

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

 7ساعت  رون،یدوش گرفتم و اومدم ب هیرفتم  یاز خواب بلند شدم سر  میزنگ گوش یبا صدا 6:30ساعت  صبح
 .شده بود داریبود، رُهامم از خواب ب

 ...ریسالم صبح بخ:-

 ؟یجمع کرد لتوی!وساری:سالم،صبح توام بخرُهام

 من قراره امروز برم؟ دوننیم نایرُهام ،مامان ا یجمع کنم....راست رمینه االن دارم م:-

 ...ادایم دیکاراتو بکن االن ام  ی...روشا بدو سر نیتا شما برس شنینگران م خودی:نه! نگفتم،فقط برُهام

 باشه:-

 ... نییو رفتم پا میدیجمع کردم موهامو خشک کردم و لباس پوش المویرفتم و وسا یسر

 ؟یس گرم ورداشتبخور!لبا یزیچ هی ای:برُهام

 اد؟یگفت رشت داره طوفان م  یهواشناس:-

 هیچطور یدونیهواش م گهیرشتم که د زهیی:خانم خوشمزه، پارُهام

 ...میگردیوما هم زود برم شهیخانم جون زود خوب م شاهللیا:-

 .شاهللیو گفت:ا دیکش  قینفس عم هی
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گرفت   میکه خوردم دوباره رفتم و اون ست سوئشرت و شلوار و که رُهام برام گرفته بود رو برداشتم !گر  صبحونه
 ...شمال، اون موقع چقدر خوشحال بودم و االن چقدر ناراحت میرفتیافتادم که م  یاون سر  ادی

 خواستمیبار بود که م نیر اولانگا  دیدلم لرز دفعهی! دهیام  دمیزنگ خورد نگاه کردم د میفکرا بودم که گوش نیا  تو
 ...و تماس رو وصل کردم دمیکش  قینفس عم هیباهاش حرف بزنم! 

 الو؟:-

 !!!؟ی:خواااابدیام

 ؟نهیزنیچرا داد م:-

 !یخواب باش دی:آخه صدات گرفتست، گفتم شادیام

 ؟یی.کجادارمینه ب:-

 و گفت: گرسنته؟ دیخند

 !داره ؟ ینه! چه ربط:-

 ؟ی:پس چرا سالمتو خورددیام

 !که؟  یزاریسالم...حواس واسه آدم نم:-

 ... خونتونم کیو گفت:نزد دیخند دوباره

 !رو قطع کرد وتماس

 .خونست کیزنگ زد و گفت که نزد دیو به رُهام گفتم که ام نییرفتم پا یسر

 ...ونوو من ا کردیدائم اون منو سفارش م ن،ییپا میو رفت میساک منو برداشت ییدوتا

 .شد ادهینگهداشت پ نکهیتو کوچه! بعد از ا دیچیپ دمیام  نیدم در ماش میکه ما رفت  نیهم

 سالم:-

 ن؟ی:سالم خوبدیام

 میمزاحمت توأم شد دی:سالم،قربونت...ببخشرُهام

 ...:بروبابادیام

 نیساکمو از رُهام گرفت و گذاشت تو ماش دیکه ام  میدیرُهام خند منو

 ،خب؟ نایبرو خونه خاله ا ایسفارش نکنما،تنها نمون گهیرُهام د :-

 ...و گفت:باشه باشه باشه دیخند
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 یخودیکه ب  شبمی. اه لعنت به من د شدیدلم براش تنگ م یعنیگرفته بود، اصال دوست نداشتم تنها بمونه !   میگر
 .کردم. بغلش کردم و گفتم :مراقب خودت باش  یبدبخت خال نیغصمو سر ا

 نطوریو گفت:توأم هم دیبوس سرمو

 ه؟یچ ایباز یهند نیا  ییاونجا  گهیدوساعت د یاالن اراده کن  رهیرشت داره م نی:بابا همدیام

 ...میاومد سوار شد و حرکت کرد  دمی. ام نیو بهش لبخند زدم و رفتم سمت ماش رونیبغل رُهام اومدم ب از

 ؟ی:اوووووو چته بابا؟بخاطر رُهام ناراحتدیام

 !دادم ریبهش گ یبعد از رفتن شما الک شبید:-

 :چرا؟دیام

 ...یخودی،بیالک  دونمیچه م:-

 ن؟ی:دعوا کرددیام

 کردم  تشیاذ  خوردهی:-

 .میرو هم ندار شونیلحظه دور هیکه تحمل   میکنیم تیرو اذ یی!کسامیهست یبیعج  یی....آدمای:هعدیام

 ...ادیزود ب ارشیاالن دلم واسه رُهام تنگ شده خدا کنه ک  نیاز هم  گفتینداشتم بگم راست م یزیچ

 کنه؟ینم تتیاذ  کیموز ی:صدادیام

 نه اصالً :-

و حضورش  دیکه پر از عطر ام  ییآهنگ آرومو فضا  هی... مینزد یحرف چکدومیه گهیرو روشن کرد و د کیموز بعد
بهش بگم که  شدیکاش م  یش برسم؟! فقط اکه به آرام  خواستمیم یلحظه چ نیتو ا گهیمه،دیکنارم که همه زندگ
 ....چقدر دوسش دارم

 ؟یکنیفکر م ی:به چدیام

 !رونیب دیقشنگم کش یایمنو از رو صداش

 ؟یچ:-

 ؟یلبخند به جاده زل بزن هیبا  ینطوریکه باعث شده ا  یکنیفکر م یبه چ گمی:مدیام

 یچیه:-

 کردم؟  یفضول یادی:زدیام

 ه؟یچه حرف نینه نه ا:-
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 ! به بودن کنار تو؟کنم؟یدارم به تو فکر م گفتمیگفتم؟میبهش م دیبا یچ آخه

بچه  یلیمن خ م،یکردیم یزندگ نایکه هنوز شمال تو خونه خانم جون ا  ییبه وقتا کردمیداشتم به خاطراتم فکر م:-
 ....کردمیم تشیاذ  یلیخ ادمهی ییزایچ هیخب  یبودم ول

 !تهران نیکه اومد  ییاز اونجا  ادمه،حداقلیمن خوب  ستین ادتیخوب  یلیخ توی:اوه اوه اگه تو بچگدیام

 !!!بودم؟ یگریکه چه ج  ادتهیو گفتم:پس  دمیخند

 !یبود یگرخواریکه چه ج  ادمهیو گفت: دیخند اونم

 اد؟یدلت م دیبا خنده(:ام)-

 ...یها بود پسر بچه نیباال!ع یرفتیراست م وارید ؟ازیبود یشیکه چه آت  ادیم ادتی؟ی:تو چدیام

 !گهید کردمیم یتالف ینطوریمنم ا نیکردینم یبعد با من باز ن،یاون موقع شما بزرگ بود:-

 ...رونیب زدمیخونمون از خونه م یایقراره ب دمیشنیمن که تا م ،یبود طونیش یلیخ ییخدا ی:ولدیام

 !...نتونستم بگم یچینگاهش کردم،ه ستادمیشد که فقط وا یخال یلحظه ته دلم به قدر هی

 اد؟یاز من بدت م:-

که   یگوشه نگاه داشت! بعد برگشت سمت من در حال  هی نوینگاهم کرد و ماش ستادیکه تعجب کرده بود وا  دیام
 ؟یدیپرس یسوال و جد نیلبخند رو لبش بود گفت:ا هی

 !نبودم یانقدر جد  میتو زندگ چوقتیه:-

چه  نیمنو ورداشته آورده که شکنجم کنه خب ا نیخداااا ا یرو لبش پر رنگ تر شد و فقط نگاهم کرد ...ا لبخند
 ....دمیفهمیداشت که منم م سینو رینگاش ز ؟کاشیچ یعنینگاه  نیوضع نگاه کردنه؟من مردم که! خب ا

 یزیچ هی میشو بر ادهیشمال!پ بخوام ببرمش نکهیچه برسه به ا کنمینگاهشم نم ادیاگه بدم ب  ی:من از کسدیام
 ...میبخور

 . شدم ادهیموندم و نگاهش کردم بعد خودمم پ ینطوریهم کمیشد ، ادهیخودش اول پ بعد

 جلو درش منتظر بود من بهش برسم دیبود که ام یسفره خونه سنت هی

 ...صبحونه سفارش داد سیسرو هی دی.ام میجا نشست هیو  میرفت ییلبخند بهم زد و دوتا هی دمیبهش رس یوقت

 ؟یخوریدر روز دوبار صبحونه م:-

 ...:دوبار صبحونه، دوبار ناهار و دوبارم شامدیام

 ؟یدار یموضوع مشکل نیخنده با نمک برگشت سمت منو گفت:شما با ا هیبا  بعد

 !و گفتم :نه دمیخند
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 ....نی:آفردیام

ول  تویهمه راه بخاطر من کار وزندگ نیحم توأم شدم امزا دیسکوت برقرار شد گفتم:ببخش نمونیکه ب  گهید کمی
 ... یکرد

تو  ه؟راستشیچه حرف نیگفت:نه بابا ا  کردیم شتریب تشویکه جذاب  یشگیادامه بدم با همون لبخند هم  نذاشت
 ...تنها باشم و فکر کنم کمیداشتم که  ازین یلیرون،خیکه منم از تهران بزنم ب  یشد یخوب یبهونه 

 !که  یستیو گفتم:تنها ن دمیخند

 !گهید شمی:خب تو رو که برسونم تنها مدیام

 تهران؟ یگردیبر م یمنو برسون:-

 .ندارم یمیتصم نی:فعال که همچدیام

 نا؟یخونه مادرجون ا یریم:-

 ...شهیمعذب م ست،یمن راحت ن شیپ یی! بنده خدا زن داکنمی:فکر نمدیام

 ؟یکنیم کاریپس چ:-

 ...المونیبرگردم رامسر برم و دیگفت:شا  دیبعدش ام کمی.میآوردن و ما هم تشکر کرد  سمونویموقع سرو نیهم

 . مینگفتم و هر دو مشغول خوردن شد یزیچ گهید

. 

. 

 یبه جاده که گوش میو دوباره زد رونیب میاز اونجا اومد  ییرو حساب کرد دوتا سیپول سرو دیام  نکهیاز ا  بعد
 !جواب نداد ینگاه کرد ول شیشبه گو کمیزنگ خورد!  دیام

 ؟یدیچرا جواب نم:-

همش  نایا  دونستمی...مزنمیبعدًا خودم بهش زنگ م کنه،یکه آدم با تلفن صحبت نم  یو گفت:موقع رانندگ دیخند
 !من باهاش حرف بزنه یبود که نخواست جلو یکیبهونست، حتمًا 

 !ومدیبه سرم هجوم آورد و داشت اشکم در م خودیب یاالیفکر و خ بازم

 ؟یچرت بزن هی میکه برس  یتا وقت یخوای:مدیام

 .هیگفتم :آره فکرخوب  نهیاشک حلقه شده تو چشمامو نب  نکهیا  واسه

بودم عقب  دهیکش  یلیخ مویبود اما چون صندل دیصورتم سمت ام یدم،ولیدادم عقب و دراز کش مویصندل بعدش
 ی! آروم از البردیعقب.منم که عمرًا خوابم م  گردوندیخورده سرشو بر م هی دیبا نهیورت منو ببص خواستیاگه اون م

 ...خاموش کرد که مثالً من راحت تر بخوابم نویهم ضبط ماش دی!ام دیچشمام زل زده بودم به ام
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بابا...تصادف  یکه گفت:ا  کردمینگاهش م یداشتم دزدک ینطوریهم قهیساعت چهل و پنج دق مین هی دیشا
 !کنمایم

 چی.هزنهیبا اون داره غر م کنهیم یداره بد رانندگ یی!حتمًا راننده جلوزد؟یداشت حرف م یبا ک یعنیکردم   تعجب
 بره؟ینم ؟خوابتیدیبعد گفت:چرا تو نخواب کمینشون ندادم که  یعکس العمل

 دارم؟یمن ب دونستیم نیمدت ا نی!پس تمام ازنهیمتوجه شدم که داره با من حرف م تازه

نگاه بهم انداخت و  مین هیچشمامو باز کرده بود که سرشو برگردوند و  گه،کامالً ینگفتم د یزیخجالت چ از
 !بود تصادف کنما کیگفت:چندبار نزد

 بلند کردم ونشستم و گفتم:چرا؟ مویصندل

 ! به من ی:انقدر که زل زددیام

 د؟یاز کجا فهم  نی!ادنیچرخیدور سرم م دیو ام نایماش ابونیتموم خ یواااا

 که خشک شده بود گفتم:من؟  ییلبا با

 آدم حواسشو جمع کنه که  ذارهینگاهت نم ینیسنگ نی:بله تو...ادیام

 ! گفتمیهم نم یزیبود اگه چ عیضا یلیخب خ ینداشتم بگم ول یزیواقعًا چ گهید

 گهید یر کنفک ی...من گفتم ساکت باشم که تو بتون زی...خب چزهیچ:-

 ؟ی:راجب چدیام

 ....یکه قرار بود بهش فکر کن  ی!همون موضوعدونمیمن چه م:-

 !نشد که بهش فکر کنم یو گفت:آهان ممنون، ول دیخند

 .رشت میبود دهیرس گهیساعت بعِد د مینگاه کردم...حدود ن رونویو ب شهینگفتم و رومو کردم سمت ش یزیچ گهید

 ...اونجا  میکجا هستن که بر  نیبب نای:خب زنگ بزن به مامانت ادیام

 !گهید نایخونه خانم جون ا میخب بر:-

 باشن مارستانیب دیشا گمی:مدیام

 مونهینفر خونه م هیحداقل  رنینم مارستانیهمه با هم که ب:-

 هستن؟ هیمی:باشه،همون خونه قددیام

 .آره:-

 دیبه ام شدیکه زده بودم روم نم  یطرفم با گند هی،از  نمیو برم خانم جونمو بب میدل تو دلم نبود که زود برس گهید
 !نگاه کنم
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خلوت .  ابونیخ هیبزرگ بود تو  یمیقد ییالیخونه و هیکه   نا،یجلو در خونه خانم جون ا میدیرس گهید کمی
 یمعلوم نبود من ک یتو نبودممنون اگه  ایدن هیدستت درد نکنه  دیگفتم:ام  دیبه ام میشدیم کیکه نزد  نطوریهم
 !ومدمیم دیبا

 !بود فمی؟ وظ هیچه حرف نی:ادیام

 ...میندار شتریروشا که ب هیو گفت: دیخند بعد

 !که خونه ان در خونه بازه  نیدوباره گفت:اهان، مثل ا دیکه ام  دمیخند منم

 ...و جلو درشون نگه داشت دیچیپ دیدر خونه بازه . ام گهیراست م دمیکه دقت کردم د  کمی

 بخور بعدًا برو زیچ هی نییپا ایب:-

 ...بزرگترت بدم لیکه تو رو تحو  میایم خورم،فقطینم یزی:نه بابا چدیام

از تو خونه   ادیفر یکه ساکمو بردار صدا  نیعقب ماش  رهیتا دستم رفت به دستگ م،یشد ادهیو پ میدیخند ییدوتا
 شتریب ونیو ش غیج یصدا دفعهیبرگشت و به من نگاه کرد که  دمیبند دلم پاره شد .ام دفعهیخانم جون بلند شد! 

اومد   دیدو ینگاه کردم که سر دیبه ام بودکه کاسه اشک شده   ییدست و پام حس نداشت با چشما گهی!د شدیم
 .و منو گرفت نیماش نطرفیا

 چت شد؟ زمیآروم باش عز  ــــــــسی:هدیام

 د؟یگفتم :ام  شدیم دهیکه به زور شن  ییصدا با

 ...تو میبر ای:جونم؟آروم باش بدیام

 ...خانم جونم:-

 ارنشیم شهیحالش زود خوب م شاهللیمارستانه؟ایافتاده که ب  ادتینشده که!تازه  یزی:آروم باش روشا چدیام
 خونه

!  شدیم شتریاشکام ب  شدمیتر م کیکه به در خونه نزد  ی! هر چشدیلحظه هم قطع نم هی گهیو داد د غیج یصدا
 یلیصدا هم خ کشه،یم غیداره ج ینطوریعمه رضوان هست که ا  یکه توجه کردم متوجه شدم که صدا  شتریب

تقه به در زد، هر چند مطمئنم  دتاآروم چن  دیام  میدیخونه بودن!به در که رس وونیبود انگار که همه سر ا کینزد
 دینشن یکه کس

بودن تا  اطیو تو ح وونیکه گفتم همه سر ا  یرفتم تو ! همونطور یو سر رونیب دمیکش  دیاز دست ام  بازومو
دوباره شروع کرد  دیعمه قطع شد که تا منو د  غیج یکوتاه صدا  هیواسه چند ثان دیچشمشون به در افتاد شا

که   یبودم که عمه همونطور جیو من فقط گ کردنیم هیخودشو زدن و صورتشو چنگ انداختن! همه داشتن گر
 یکرد  ریآخه چرا انقدر د  ؟یروشا جان اومد ؟ی:روشــــــــا؟اومدگفتیتو سر و صورت خودش با داد م زدیم

 بزاره؟ یسر به سر ک خوادیم گهیرُهام کجاست؟بهش بگو د ؟یحرف بزن یخوایم یبا ک گهیعمه؟د
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بغلمو گرفت و با من  ریدست ز هیدفعه  هی،زانوهام سست شده بود که  نمیرو بب ییجا ذاشتیاشکام نم  گهید
 !نینشست رو زم

بودن  ششی...همه پیوااا ؟یاومد  ریتو و داداشت مادرمو کشت ،آخه چرا انقدر د ی:آخ روشا چشم انتظارعمه
 ...زدیفقط اسم تو و رُهام رو صدا م

 کردنیم یهم داشتن سع هیو بق زدیبا من حرف م ینطوریهم دیکشیم غیکه به شدت داشت ج  یدر حال بعد
 ...آرومش کنن

لحظه هم از زبون مادرم  هی!!!! رُهام کجاست؟کجاست که اسمش ؟یاالن چرا اومد  گهی:روشا دعمه
 ایدن نیمادرمو ببنده که چشم انتظارش از ا یچشما ادیمادر بزرگش؟بهش بگو ب شیپ ادیکه ب  وفتاد؟کجاستین

 ....رفت

لحظه هم تصور کنم که خانم  هی خواستمینم ومدیدر م نهیقلبم داشت از س گهید شدمیداشتم خفه م گهید یواااا
تا من بعد از ظهرا سرمو بزارم رو پاهاش و اونم  ستین گهیکه د  شهی...باورم نم ستیخونه ن نیتو ا گهیجون د

 !نیشیهم بزرگ نم گهیصد سال د شاکه به رُهام بگه تو و رو  ستین یخانم بزرگ گهیموهامو ببافه...د

 ! شهیم یاگه رُهام بفهمه چه حال  یواااا

 ادتهیبهش گفتم: هیبا همون گر رونیکه آروم باشم!از بغلش اومدم ب  خواستیمن و گرفته بود تو بغلشو ازم م دیام
 بردمونید؟میخریبرامون م یخوراک یکل  نجایا  نیومدیهر وقت م نیبچه بود ادتهیخانم جونم چقدر مهربون بود؟

 م؟ینیباغ تا گوجه سبز بچ

اومد و منو   کردیم هیکه گر  یبگه...بابا در حال یزیچ تونستینم گهیاشک تو چشماش جمع شده بود و د  دمیام
 .بغل کرد

 ...کنمی،خواهش م ششیخانم جون...منو ببر پ شیبابا منو ببر پ:-

 میریباهم م ادیبزار رُهام ب زمی:باشه عزبابا

 شده یکه چ  دونهیبابا! رُهام نم دونهیرُهام نم :-

 ... ارشیتا ک ادیب تونهینم اون

من بهش زنگ زدم گفتم با  نیبابا، صبح که شما حرکت کرد ادیم گهیادامه بدم و گفت:تا چند ساعت د  نذاشت
 ...نتشیبب خوادیخانم جون م نجایپرواز خودشو برسونه ا نیاول

 میاالنم بهش نگفت  رسه،یتا بعد از ظهر مپرواز داره  2بعد دوباره گفت:ساعت  کمینذاشت که ادامه بده ! هیگر  بعد
 ...شده یکه چ

 دیرسیلحظه به فکرم م هی! تا  کردمیتو بغلش، منم تو بغل بابا هق هق م دیمنو کش کردیم هیهمونطور که گر بعد
 !اصالً دوست نداشتم که باور کنم  شدمیها م وونهید نیع  ستین گهیکه خانم جون د



 

 
127 

 میمنو بردن باال و باهم رفت دیدختر عمه ام با کمک ام حانهیهم اومده بودن، ر الیها و فام هیکم کم همسا  گهید
و رفتم  رونیب دمیکش  حانهیو ر دیتو اتاق خانم جون، تا چشمم به سجاده و چادر نمازش افتاد دستمو از دست ام

خدا  ی. ادادیعطر خانم جونمو م  کردمیم هیو گر دمشیکشیبو م یتو بغلم،همونطور دمیچادرشو برداشتم و کش
که هق هق   یباشه! همونطور شمونیپ دینبا گهیچرا خانم جون خوشگل من د ومدم؟آخهیزودتر ن کمیآخه چرا من 

 تشیچقدر اذ خوندیهروقت که خانم جون داشت نماز م میبچه بود یوقت ادتی حانهیگفتم:ر  دهیبر دهیبر کردمیم
 م؟ینشسنیرو پشتش م رفتیسجده م یم؟وقتیکردیم

 .کردیم هیگوشه نشسته بود و دستشو جلو صورتش گرفته بود و گر  هیهم  حانهیر

 .اومد سمت منو کنارم نشست و دستشو دور بازوهام حلقه کرد  دیام  بازم

 .من چقدر بد بودم یدونی...تو که مکردمیم تیبچه بودم خانم جونو اذ یوقت شهی...همیلیبدم،خ یلیمن خ دیام:-

 ...دوست داشت یلیخانم جونم خ یهم خوب بود یلیتو خ زمی:نه عزدیام

 !خانم جونمو خفه کردم یمن اون موقع ها تمام مرغا یگیمن بد بودم...راست م یخودت امروز گفت یول:-

 ...گهید ینداره بچه بود یبیکردم باهات،ع  یلبخند زد و گفت:من شوخ هی آروم

 شهیگفتم:خوش به حال تو که هم  حانهیو به ر دیام  ی نهیسرمو گذاشتم روس کردمیم هیامان گر  یکه ب  یهمونطور
 .یبود ششیپ

روز  هی میکردیم یزندگ نایافتادم که ما خونه خانم جون ا  یاون روز  ادیهم حالش بهتر از من نبود .. حانهیر چارهیب
کجا رفته بود،به خانم جون گفتم که منو ببره دم   دونمیسالم بود مامانم منو گذاشته بود خونه و نم 6که من 

ببره  ییجا ییمنو تنها دیترسیبودم م طونیش یلیهم چون من خ چارهیخونشون بود اون ب کیکه نزد  یرودخونه ا
 یول کردمیمن اصرار م ی!ه میریبعد با هم م ادیکه کار دستش بدم ،بهم گفت که من کار دارم صبرکن تا مادرت ب

بعد خانم جون رفت تو  کمینشستم که  وونیت و خانم جونم منو دعوا کرد. منم کز کردم رفتم رو انداش یا  دهیفا
و نازشون  زدیباهاشون حرف م دیپاشیکه براشون دون م  ی.همونطور دیمرغ و جوجه هاش دون پاش هو واس اطیح
...تا خانم کنهیمنو دعوا م یشده بود که چرا خانم جون اونا رو دوست داره ول میمنم به اون مرغا حسود دادیم

!چندتاشونو  خوردنیو دون م بودنجمع شده  جایجون رفت باال تا به کاراش برسه، منم رفتم سر وقت مرغا که همه 
 ....گرفتم و انقدر گلوشونو فشار دادم تا خفه شدن و مردن

و به  دیخندیرفت،میهر وقتم جلو من قربون صدقه رُهام م کرد،یدعوام نم چوقتیخانم جون ه گهیاز اون د  بعد
خاطره رو  نیشمال ا میبارم که اومده بود نیباال سرت خفت کنه.اتفاقًا آخر ادیمراقب باش شب ن گفتیرُهام م

وقتا خاطرات خنده  ی!گاههیایشدت گرفت! چه دن میموضوع گر نیا  یآور  ادی...با میدیخند یآورده بود و کل  ادی
 .شنیکردن م  هیگر  یبهانه برا نیده تردار سا

 .تشکر کرد یلیهم خ دی! بعد از اممیکرد  هیگر  ییدوتا یاومد تو اتاق و منو بغل کرد کل  مامان

************************* 
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فنر از جام بلند شدم و نشستم،اصالً  نیرُهامه ع دمیچشمامو وا کردم د کنهیداره دستمو نوازش م یکیکردم   حس
 یکرد. صدا  سیصورتمو خ یلعنت یاشکا  نیخوابم برد ...دست انداختم دور گردنش و بازم ا یچطور دمینفهم
 !ختیریامان اشک م  یرُهامم ب شدیم دهیشن رونیو قرآن از ب تیجمع

 ساعت چنده؟:-

 5:رُهام

 ...تو رو داشت یچشم انتظار گنیخانم جون؟م شیپ یبا هق هق گفتم:رفت یهمونطور

 ....ارنشیشدت گرفته بود گفت:نه،االن م شیکه گر  یحال هم در رُهام

نقطه  نیچرا بزرگتر ایدن نیتو ا دونمیمن نم ختیریصورتش داشت اشک م ی، به پهنا رونیب دیاز بغلش کش  منو
 ...رُهامِ  یضعفم اشکا

و  یدوست داشت تو شاد باش شهیهم نهیبب ینطوریدوست نداره تو رو ا چوقتینکن، خانم جون ه هیرُهام گر :-
 .یبخند

شد  شتریب رونیاز ب  یو عزادار هیگر  یدفعه صدا هی کرد،یم هیتو بغلش فقط گر دیهمونطور که دوباره منو کش رُهام
بار  نیجون برام نمونده بود خانم جونم واسه آخر گهیدورتر بلند شد، د یکمیصلوات و اهلل اکبر از فاصله  یو صدا

که چشماش قرمز بود   یدر حال دیش ...با کمک رُهام از جام بلند شدم که در اتاق باز شد و اماومده بود تو خون
 اومد تو

 روشا رو داشته باش یهوا ایب د،ی:امرُهام

 یرُهام هم اومد که بازم عمه رضوان شروع کرد عزادار رون،یسمتم،بلند شدم و از در رفتم ب ادیب دیام  نکهیاز ا  قبل
 ...کردیم هیکه اونجا بودن داشتن گر  یتیکردن،همه جمع

قربونت  ای! بنجاستی...نور چشمت انجاستیرُهام ا نیبب ایکه اومده؟ب  نیبب ای...بای:مامان...مامان خوشگلم بعمه
 .رو به دلت گذاشت یتو لباس داماد دنشیروزگار که حسرت د نیدورت بگردم...تف به ا ایبرم ب

رُهام  وفته،یپسره دستشو گرفته تا ن هیداده و  هیتک واریکه به د  دمیدی،رُهام رو م نیافتادم رو زم  هیاز زور گر  گهید
 .... هم حالش از من بدتر بود

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

! تا چهلمش رشت ستین گهیکه خانم جون د  شهیم یماه2 باً یماه هست و هوا به شدت سرد .تقر ید اواسط
خونه  رفتیمنو رُهام موند! شبا م شیتا هفتم خانم جون اونجا پ دیخونه...ام میو بعد از چند روز برگشت میموند

،خالصه  شدمیکالفه م  شتریب رفتیآرامش داشتم شبا هم که م  یلیکه بود خ  یما.وقت شیپ ومدیمادرجون روزا م
 یوقت مانیخانم جون شرکت کرد بنده خدا ا یمراسما یهم تو همه  یمدت بهم لطف کرد خاله فاط نیتو ا یلیخ

 ... تو مراسم چهلم اومد و شرکت کرد یاز ماه عسل اومد بهش گفتن، چقدرم ناراحت شد ول

 ...اف اف بلند شد،رفتم و جواب دادم  یکه صدا  کردمیو به چند ماه گذشته فکر م خوردمیم ییپنجره داشتم چا کنار
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 بله؟:-

 .میزد خی نمیبال...وا کن بب:-

 ؟ییتو مانیا:-

 ...پهلو کردم نهیس گهیکن د  :د وامانیا

 .تو ایخب بابا ب:-

 .میکرد  کیو پرستو بودن !اومدن باال و همه با هم سالم عل مانیاستقبالشون.ا  رونیرو براشون باز کردم و رفتم ب در

 تو؟ یطاقت سرما رو ندار قهیخان دو دق مانیا:-

 !:چرا ندارم؟تا دوساعتم طاقت سرما رو دارممانیا

 پشت در؟ یکردیخب پس چرا انقدر عجله م:-

 .شدیمهلتم داشت تموم م گهی:آخه دمانیا

 ؟یمهلت چ:-

 !شدیداشت تموم م گه،اونی:اون دو ساعته دمانیا

 !شهینم میکه حال  ن؟منیا  گهیم یپرستو چ:-

 میکن  یرو ادهیپ کمی میبابا مثالً امروز خواست یچی:هپرستو

 ...میریراه م میکه دار  !دوساعتهزمی:دوساعت عزمانیا

 !ن؟یاومد  ادهیپس پ ارمیب ییبراتون چا نینیبش:-

 .چسبهیم یلیخ یرو ادهی!تو زمستون پمیاومد  ادهیپ باً ی:آره تقرپرستو

 ست؟یخونه ن ی:روشا کسمانیا

 !از منو رُهام نه  ریغ:-

 :پس خاله و شوهر خاله کجان؟پرستو

 ؟ینیبی:پرستو تو رُهام رو ممانیا

 خنده دار بود؟ نقدریگفت:سوال من ا  مانیکه ا  میدیپرستو خند منو

 ...رُهام باال خوابه ، مامان و بابا هم رفتن خونه شما :-

 :خونه ما؟مانیا
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 نایخونه مامانت ا:-

 ...کرد و کنارشون نشست  کیو پرستو سالم عل مانیبا ا نییشد و اومد پا داریموقع رُهام از خواب ب نیهم

 !نجایا  انیب خواستنیامشب م  نایمامان ا نکهیرفتن خونه ما؟مثل ا نایچطور شد مامانت ا گمی:ممانیا

 رفتن خونه خاله؟ نایمن خواب بودم!روشا مامان ا دونمی:نمرُهام

 .آره:-

 ...انیم خوانیو نگفت که اونا م دیبره اونجا حتمًا خاله خجالت کش خوادیزنگ زد به خاله گفت که م مامان

 .خاموش کن رشویبرو ز زنهیداره صدات م تیینم خونه ، چا:خامانیا

 ...زمیرو بر ییرو خاموش کردم .استکانها رو آماده گذاشتم تا چا ییچا ریخنده از جام بلند شدم و رفتم ز با

 ن؟یخبر اومد یب هویشد  ن؟چطوری:شما چه عجب کردرُهام

 ...شد ییهوی گهی:دمانیا

 .میدور هم باش ادیکجاست بزار اونم ب  دیام  نیزنگ بزن بب هی:رُهام

 !ادیسرش شلوغه نم دی:حاال آقا ام مانیا

رابطشون خوب  شهیدوتا هم نایدلخوره! تعجب کردم از لحن گفتنش، ا دیگفت انگار از دست ام  نویا  یجوری
 !!بودکه

شده بود بخاطر  مانیانگار رُهام هم متوجه لحن ا  یول دمینپرس یزیچ گهیخودم شدم و د ختنیر ییمشغول چا من
 !یشده مگه؟انگار از دستش دلخور ی:چرا؟ چدیپرس نیهم

 !و ناراحتم که دوست دارم کلشو بکنم ی:هه...دلخورم؟انقدر از دستش اعصبانمانیا

 دینبا گهید یکیاشم واجبه! حاال   قهیبرادر بزرگته احترام به نظر و سل دیول کن! ام کنمیخواهش م مانی:اپرستو
 !به جون هم که نیوفتیباعث شه شما دوتا ب

خورش  زیچ یچه مرگش شده انگار دونمینم کنه،اصالیخودشو بدبخت م یدست یداره دست شعوری:آخه بمانیا
 !کردن

 ...داد به مبل شویتک یاعصب  یلیخ بعد

 شده مگه؟ یچ:-

 ...که  ارهیجوش م یالک  مانمیساناز، ا یخواستگار میبر دیبا گهیماالن چند وقته   دیبابا ام یچی:هپرستو
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 گهیقلبم د کردمیهمه جا تو سکوت محض فرو رفت !احساس م ،ییصدا چی! هدمیشنینم ییصدا گهید
 دمیو آسمون بودم که د نیزم نیلحظه ب هی! فقط  دیچرخیاز دستم افتاد... تمام خونه دور سرم م  ی...قورزنهینم

 ...دمینفهم یزیچ گهیشد و د اهیسمت من و بعدش همه جا س دوئنیو رُهام دارن م مانیپرستو و ا

. 

. 

به اطرافم دقت کردم تو  شتریب کمی! کشمیمتأسفانه هنوز زنده ام و دارم نفس م دمیکه وا کردم د  چشمامو
 داریشده بود که من ببود و متوجه ن نییکنار تختم نشسته بود،سرش پا  یصندل هیبودم و پرستو رو  مارستانیب

 ...شدم

 دفعهیاشکامو پاک کردم که   یو اشکم از رو صورتم سر خورد،سر دیرکشیشده! قلبم ت یاومد که چ  ادمی دوباره
 . انگار اون تازه متوجه من شد بود  یول نهیپرستو نب

 ؟یخوب زم؟االنیعز  یشد داری: بپرستو

 ...خونه میگفتم:خوبم بر  رونیب ومدیکه از ته چاه م  ییصدا با

 ...ستی! اصالً حالت خوب نیلرزونیم یخونه؟دو روزه تن ما رو دار میبر ویچ ی:چپرستو

 !!!نجام؟یمن دوروزه االن ا:-

بد  یکل  شدیم کتیهم نزد ی! هر کسیزدیو صدا م دیو ام یکردیو داد م غیج یومدیبهوش م ی:آره...هپرستو
 ...خوابوندنتی! پرستارا به زور آرامبخش میگفتیبهش م راهیوب

 !ومدینم ادمی یچیدهن وا کنه منو بکشه تو خودش! اصالً ه نیدوست داشتم زم زدیحرفا رو م نیپرستو ا یوقت

 بوده ی:دکتر گفته شوک عصبپرستو

 ...مامانم:-

شمال که  یالیو میرفت میگفت  هی! به بق میدونیو رُهام م مانیفقط منو ا مینگفت یزیچ چکسی:نه به هپرستو
 .نگرانمون نشن

 دیاومد تو !تا منو د  مانیموقع در اتاق باز شد و ا نیلطفشون ازشون ممنون بودم. هم نیکه چقدر بخاطر ا  یوا
 ...لبخند زد و اومد کنار تختم

 ؟یخواهر ی:سالم، خوبمانیا

 !پوزخند زدم وبهش گفتم :خوبم هینگاهش کنم آروم  نکهیبدون ا دم،یکشیخجالت م ازش

 .گردهیلبخند اتاق رو ترک کرد و گفت که زود برم هیپرستو نگاه کردم که با به

 .کشمیمن ازش خجالت م دونستیخانم بود انگار م چقدر
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 !؟ی:دوسش دارمانیا

 هیرفت کنار پنجره،منم آروم فقط گر مانینگفتم که ا یزیآبروم رفته بود ،چ  گهید نییاز صورتم سر خورد پا  اشکم
داشت  می.تمام زندگکردیخوشحالم نم یچیه گهیبرام مهم نبود !د یچیه گهی...دیچیمهم بود؟ه یچ گهید کردمیم

 شترینابود شده بود، تازه االن ب میزندگ گهینداشتم که انجام بدم...د هیجز گر یکار  چیو من ه رفتیاز دستم م
 ...که چقدر عاشقشم  فهممیم شتری! االن ب دمیفهمیدوست داشتنشو م

 هی هویآرومم کنه.  کردیم یاومد کنارم و داشت سع  مانی! ا کنمیم هیبلند بلند دارم گر دمیخودم که اومدم د به
 ...پرستار اومد تو اتاق خواست بهم آرامبخش بزنه

 ...بخوابم، تو رو خدا نزار بزنه خوامیتو رو خدا نزار بهم آرامبخش بزنه ! نم مانیتو رو خدا...ا:-

 .صحبت کنن خوانیحالشون بهتره!م ن،االنینکن قیآرامبخش تزر  :خانم لطفاً مانیا

 ...رونیبهم نگاه کرد و بعد از اتاق رفت ب کمی پرستاره

 .میآروم باش بزار با هم صحبت کن  کنمی:روشاجان آروم باش! خواهش ممانیا

 ...کردمیم هینگفت و منم فقط گر یزیچ قهیچند دق مانیا

 شه؟آره؟یدرست م یزیچ هی:با گرمانیا

 ...گمیم دیبه ام زویهمه چ رمیم ینگفتم که دوباره گفت:بخدا اگه تمومش نکن یچیه

داره کارش به جنون  شهیم وونهیاحمق دوست داره،برو بهش بگو داره بخاطرت د  یبرو بگو...برو بگو روشا:-
شدم بزار اونم  کیا کوچداره؟برو بگو من که جلو شم تیبرام اهم یزیچ یگید یکنی...آره برو بگو فکر مکشهیم

 کنمینم یزندگ گهیبه بعد د نیمرد!من از ا گهیتموم شدم! روشا د گهیمن د مانیشم...ا ریتحق شتریبفهمه تا ب
 ...کشمیفقط نفس م

 یکه تا االن نذاشت  یهم بزرگ و خانم یلیتازه خ ؟تویشد کیما کوچ شیگفته تو پ  یحرفا رو نزن ک نی:روشا امانیا
عاشق شدن   ایدن یجای،ه یستی! روشا تو احمق نینبود دیام  زونیآو  یکه مثل اون عوض  یبفهمه !خانم بود یکس

 ... ستیو دوست داشتن جرم ن

 ....تو رو خدا نیراحتم بزار رمیپس تنهام بزار، بزار بم:-

 ؟یتا ک هی؟گریدوست داشتنتو ثابت کن یخوایم هی:با گرمانیا

 ! مرگ هیبهتر شب یلیرفتار خ هی! کنمیفکر م ینداشتنش دارم به رفتار بهتر فیتوص یبرا هیکار کم  هینه!گر:-

 ها رو یبچه باز نی:روشا تمومش کن امانیا

 ...کنمیتمومش م:-

 ....رونیتنها باشم برو ب خوامیم
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 که بهش گفتم: رُهام کو؟  رونیاز اتاق بره ب  اومد

 ....به فکر اون باش که انقدربفکرته خوردهیها شده ،حداقل  وونهید نیو نگاهم کرد و گفت:ع برگشت

 دهیاشک امونمو بر  ومد،یم رونیب نمی.قلبم داشت از س رونیهم از اتاق رفت ب مانیرو سرم و ا دمیرو کش ملحفه
 شدم،یعاشقش م  شتریب کردمیبهش فکر م شتریب یجلو چشمم بود!هرچ دیام  ریبود فقط تصو یخال هیبود ذهنم خال

 دمیکشیم غی!از ته دلم جغیبود به ج دهش لیو هق هقم تبد هیگر  گهیکه مال من بشه !د  خواستیدلم م شتریب

... 

 یکیو پرستو اومدن تو !دوتا از پرستارا منو خوابوندن رو تخت و  مانیدرباز شد و چندتا پرستار همراه ا دفعهی
 کردیم هی.پرستو هم آروم داشت گرکردمیم هیو گر زدمیدست و پا م یمن همونطور یآمپول بهم زد.ول  هی گشونید

 ! بود یکالفه و عصب  مانمیو ا

گرفت ،موهاش درهم   شیآت  شتریب گرمیج افشیق دنیپرستارا ولم کرده بودن که رُهام اومد تو اتاق. با د گهید
 ... در اومده بود ! چشماش پف کرده بود و قرمز شده بود شاشیبود و ر

 !نکنه هیکه گر  کردیداشت مقاومت م یپر از اشک بود ول د،چشماشیرفت و بوسکنارمو دستمو گ  اومد

 ...، لعنت به من ارمیاشک تو رو در م  شهیلعنت به من که هم:-

 .کارا رو با خودت نکن  نی:نکن روشا!ارُهام

 ییرویآرامبخشه کار خودشو کرده بود و ن  گهید یگرفتم .ول  شیآت  شتریرو دست من که ب دیگفت و اشکش چک  نویا
 ...واسه حرف زدن نداشتم

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

نکردم که چشمامو  یتالش گهی،د کردیم تیداخل اتاق چشمامو اذ ومدیکه از پنجره م  یکه باز کردم نور  چشمامو
باشم  داریهمه وجودمو گرفته بود، اصالً دوست نداشتم ب یاحساس پوچ  گهیچشمامو بستم .د یباز کنم همونطور

خودمو  ومدمیم ینداشتم !ه گهید ور یهمه غم و غصه و ناراحت نی،اصال دوست نداشتم زنده باشم تحمل ا
داره و ما هم  انیجر یزندگ یو چه نخوا ی!چه بخوا دهیکه به آخر نرس  ایدن گفتمیم یبدم تا آروم بشم !ه یدلدار

 . میهست یندگمحکوم به ز 

مطمئن  گهید نوی!اکردمینم یبه بعد زندگ نیاز ا  گهیو من د دهیبه آخر رس گهیمن د یایبود که دن نیا  تیواقع یول
 ...نکنم هیگر  گهیبه خودم قول داده بودم که د یبودم...ول

 تیرو اذ سوختیباعث شد که چشمامو وا کنم! بازم نور چشمامو که به شدت داشت م یزیچ هی یدفعه صدا هی
 ...ندادم!دردش بدتر از درد قلبم نبود که نتونم تحمل کنم یتیاهم  گهید یکرد ول

 کردم؟  دارتی:برُهام

 ...بودم دارینه ب:-

 ؟ی:خوبرُهام
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 !خوب نبودم نقدریا  چوقتی...همیپوزخند زدم و گفتم:عال هیپرسه؟یم نیکه ا  هیچه سوال نیگرفته بود،آخه ا  خندم

گفتم   ادتهیگفتم؟  یبهت چ ادیم ادتیساکت شد و بعد گفت: کمی.دهیپرس یجایکه سوال ب  دیفهم خودش
 ...وحشت داشتم روشا یروز نیهمچ هی،من از  کردمیم ینیب شیرو پ ییروزا نیهمچ هیفراموشش کن؟من 

 !که اون ساناز رو دوست داره  یدونستیپس تو م:-

 ؟یخوب دیپرستار اومد تو اتاق و ازم پرس هیموقع  نیهم

 ...باشم داریب خوامیکه هستم بهتر شم!نم  ینیتا از ا دیکن  قیآرامبخش بهم تزر  هی شهیاگه م:-

واسه بدن ضرر  ادمیشده؟آرامبخش ز قیچند روز چندتا آرامبخش بهت تزر نیتو ا یدونیه؟می:آرامبخش چپرستار
 .داره

 ...برم گم شم دیپس مرخصم کن:-

 به نظر دکترت داره یبستگ گهی:اون دپرستار

 رونیرُهام زنگ خورد و از اتاق رفت ب یموقع گوش نیهم

 .زدیهم داشت بهم سرُم م پرستار

 باهات داره؟ یآقا چه نسبت  نی:اپرستار

 نگاهش کنم گفتم:برادرمه نکهیا  بدون

 ...! قدرشو بدونی:چه داداشپرستار

 ...چشم:-

 :پدر و مادرتون کجان؟پرستار

 ن؟یکنیسواال رو م نیا  مارایب یشما از همه :-

 .رونیچشم غره بهم زد و از اتاق رفت ب هی پرستاره

خوب  گفتیو پرستو به زور منو رُهام رو بردن خونه خودشون ! پرستو م مانیاز ظهر اون روز مرخص شدم .ا  بعد
 ...میکه هنوز شمال هست  میبهتره که بهشون بگ ننیوضع بب نیمنو رُهام رو با ا نایمامان ا ستین

 ارشیسر به شرکت بزنه و به ک هی رهیدوش گرفتم . رُهام هم گفت که م هیاول رفتم و   میدیکه رس  مانیخونه ا به
 .کار داره  رونیب رهیگفت م  مانمیسر کار ،ا رهیبگه که از فردا م

 ؟یباش ینطوریا  یخوایم ی:روشا تا کپرستو

 ؟یچطور:-

 ...داغون ینطوری:همپرستو
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 ه؟یچ ندتیساکت شد بعد دوباره گفت:برنامت واسه آ کمینداشتم که بهش بگم. یزیچ

 .که اصالً بهش فکر نکنم  نهیا  ندهیتنها برنامم واسه آ یعنیبراش ندارم... ی!برنامه اندهیهه...آ:-

 !بخوابم خوامیبگه گفتم:خستم م زیچ هیاومد   تا

 ...بلند شدم رفتم سمت اتاق خواب بعدشم

 . نرفتم رونیو رُهام برگشتن از اتاق ب مانینگفت.تا شب که ا یزیچ گهیپرستو هم د چارهیب

 ...اومد تو اتاق و برق رو روشن کرد  رُهام

 .رونیب ایب ؟پاشوی:برقا رو چرا خاموش کردرُهام

 م؟یباش نایسربار ا دیبا یتا ک:-

 .میریکه حالت بهتر شد م  گهیدوروز د یکی:رُهام

 ...خونه میری! فردا ممینایخونه پس تا آخر عمرمون سربار ا میتا حال من خوب بشه بر یمنتظرهه! اگه :-

اخمهاش تو هم   یول کردینگاه م ونیداشت تلوز مانی.ارونیباشم از اتاق اومدم ب یمنتظر جواب گهید نکهیا  بدون
رُهام  رونیاومدم ب  یبه دست و صورتم زدم وقت یآب  هیسالم بهش کردم و منتظر جواب نشدم، رفتم  هیبود ! 
آوردم گفتم با   یبهانه ا هیبا تو حرف بزنه هر بار  خوادیاز صبح مامان چندبار زنگ زده م  ن،یبش نجایا  ایگفت:ب

 ...زنهی!بمون االن دوباره زنگ م میرونیب دیهستن و منو ام الیپرستو تو و

 ...باشه یعنیتکون دادم که  یسر هی

 ؟یروشا؟خوب یچطور:مانیا

 ن؟یسوال مسخره رو نپرس نیا  گهید شهینداره،م یواسه من معن گهیخوب بودن د:-

 .نگفتن یزیچ گهینگاه به هم انداختن و د هیو رُهام  مانیا

 دیو رُهام نشسته بودن د مانیکه ا  ییرایال مانند بود که از آشپزخونه به اون قسمت از پذ  مانیخونه ا ییرایپذ
 ...کارساز نبود  زایچ نیباز شدن دل من ا یبرا یخونه بزرگ و دلباز! ول هینداشت 

و حواسش به من نبود! رفتم و از  پختیپرستو.داشت غذا م شیو رُهام جدا شدم و رفتم تو آشپزخونه پ مانیا  از
 !پشت بغلش کردم

 !یگرفت  لیما رو تحو کمیدختر؟چه عجب  یی:اااا...توپرستو

 ...نشوند یناهارخور زید پشت مدستمو گرفت و بر  بعد

کو؟کل امروز رو تنها بودم   ی!ولیاریدر م ییحداقل منو از تنها نجایا  یایذوق کردم گفتم تو م ی:منو باش کلپرستو
 .یو تو همش تو اتاق بود
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 .برخوردم درست نبود د،یبابت امروز ببخش:-

 ...یهست یسخت طیاالن تو شرا  کنمیدرکت م زم،ینداره عز یبیرفت تو خودش وبعد گفت:ع کمی

 !درکم کنه تونهینم چکسیه یعنی! یمنو درک کن یتونینه!تو نم:-

 م؟یبرات بکن میتونیم کاریروشاجان چ ی!ولمینگرانت یلیبخدا ما همه خ زدلمیحرف رو نزن عز نی:اپرستو

 .کرد  شیکار  شهینم گهی،دیچیه:-

 ...دیام  شیامروز رفته بود پ  مانی:ابرقرار شد که پرستو گفت نمونیسکوت ب قهیدق چند

 م؟یشمال نیمگه بهشون نگفت:-

بفهمن و نگران  نایکه خاله ا  میگفت روشا االن چند روز مسموم شده نخواست  مانیکه ا  دیپرس نویهم دمی:امپرستو
 .میگفت  یدروغ نیهمچ نیشن، واسه هم

 کار؟یخب! رفته بود اونا چ:-

 ...نشونیب یشگیجرو بحث هم ،همونیچی:هپرستو

 ؟یچ یعنی:-

 ...حرفا نیو از ا خورهیبازم بهش گفت که ساناز به دردت نم مانی:اپرستو

 هیگر  قیزخم عم نی. دوست داشتم از درد ادیپاشینمک م قیزخم عم هیانگار داشت رو   زدیپرستو حرف م یوقت
خفه خون گرفته بودم و با نگاه سردم زل زده بودم  ی! ولادیصدام در ن گهیبزنم ،اونقدر داد بزنم تا که د ادیکنم و فر

 !داغون گفتم:خب؟ یصدا هیبهش و با 

من  گهیم مانیحرفاش به ا یو ال رهیاز کوره در م  یهم حساب دیو ام رهیگیباال م نشونیدعوا ب نکهی:مثل اپرستو
 ؟یفهمیمجبورم،مجبور م

افتاده   یاتفاق  هیساناز رو دوست نداره...البد  دیام  نکهیا  یعنیکه گفت:  کردمیداشتم به پرستو نگاه م جیگ  فقط
 !کار رو بکنه  نیمجبوره ا دیکه ام

 ...یزیچ هی ای دهیاز دهنش پر  یزیچ هی!حاال اون وسط دعوا ؟یپوزخند زدمو گفتم:پرستو چقدر ساده ا هی

 !اومد تو آشپزخونه و نذاشت حرفمو تموم کنم  رُهام

 ...مامانه با تو کار داره ای:برُهام

 گفتم:الو مامان؟  هیرو ازش گرفتم و گذاشتم دم گوشم.بعد از چند ثان یگوش

 مادر؟ ی:الو روشا جان،خوبمامان

 خوبه؟ ؟بابایممنون شما خوب:-
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که   یانقدرهل بود  یعنین؟یخبر بد یبه کس دیشمال نبا نیبر میخوایشما م وانهی...آخه دختر دمی:آره خوبمامان
 ...نیشیفکر م یوقتا تو اون رُهام چقدر ب یکه بعض  ؟واقعاً یدست لباس برنداشت هی؟یبرنداشت تمیوشگ

 شد مامان ییهویم،یایب میخواستینم:-

به  تونیبرج ساز مینکنه بهتون زنگ زدن گفتن اون پروژه عظ این؟یشد؟مگه از خونه نرفت ییهوی یچ یعنی:مامان
 !ن؟یبا عجله رفت ینطوریمشکل برخورده که ا

 !شمال میو رُهام گفتن بر مانیا  دفعهیکه   میزدیتو تهران دور م میداشت:-

 .روشنه فشونیکه تکل  ونی:بله...اون دوتا آقامامان

 خوبه؟ پرستو

 شمهیپ نجایآره ا:-

 .:به خاله سالم برسونپرستو

 ...رسونهیمامان، پرستو سالم م:-

 .:سالمت باشه، توأم بهش سالم برسونمامان

 ؟یسرما خورد روشا

 نه چطور؟:-

 :پس صدات چرا گرفته؟مامان

 !سرما خوردم کمیآهان!آره :-

 ...بدتر گهیهم که هست د ای!حاال درگهید شهیم نیشمال هم نیریهوا م نی:تو امامان

 .ستین یمهم زیچ:-

 !!!شمال؟ رهیم زارهیموقع ها آدم داداششو تنها م نجوریبگو ا مانیتهران،به ا نیایب نیوفتیزود راه ب گهی:دمامان

 ...شهیداره داماد م یبه سالمت دمیکه ام  یخبر دار حتماً 

 یزاریمن چقدر دوسش دارم ! چرا م یدونیشکنجه بشم؟تو که م ینطوریا  دیکردم که با  یخدا! مگه من چه گناه یا
 !ادیدرد بکشم و صدامم در ن ینطوریا

 :الو، روشا؟مامان

 بله مامان؟:-

 گفتم؟  یچ یدیدختر؟شن یی:کجامامان



 

 
138 

 ...! مبارکهدمیآره شن:-

 !کنهیو دوست داره، داره بخاطرش دق م دیچقدر ام یدونی:خاله رو که ممامان

 ...خوشحال باشه که دیچرا؟با:-

موضوع  نیفکر کنم بخاطر هم گهیکه د  مانمیشوهر خاله! ا یحت ستین یراض چکسی؟هی:نه بابا چه خوشحالمامان
 .حرفشم شده دیکه با ام  گفتیخواست از تهران دور باشه...خاله م

 ! دونمینم:-

 ؟یندار یقطع کنم،کار دیبا گهیجان من د مامان

 ...باشه ها دیهفته عقد ام نی،فکرکنم آخر هم نیایب نیوفتیزودتر راه ب گهیهمه سالم برسون د زم،بهی:نه عزمامان

 !!!هفته؟ نیآخر هم:-

 ،االنیرفتن خواستگار نایشمال فردا شبش ا نیبرد فیشما هم تشر میاونروز که ما خونه خالت بود  گهی:آره دمامان
 !گهی.خب آخر هفته هم عقدشونه دشهیم یسه چهار روز

 .خداحافظ-

 ...رهیرو قطع کردم!انگار هنوز کامل باورم نشده بود که تمام عشقم داره از دستم م تماس

 ؟یختیگفت که دوباره بهم ر  ی:چرُهام

 ...یچیه:-

 :گفت که آخر هفته عقد کنونه؟مانیا

که از صدتا   یلبخند بهش بزنم!لبخند هیسرمو تکون دادم.پرستو دستمو گرفت تو دستش که به زور تونستم  فقط
 .هم بدتر بود هیفحش و گر

 !تهران میگردیما هفته بعدتر برم یو گفت:ول دیخند مانیکه ا  ومدیدر ن چکدوممونیاز ه  ییچند لحظه صدا واسه

 :دروغمون باورت شده ها؟رُهام

 .تهران میگردیکه گفتم هفته بعد برم  نی:هممانیا

 شیروز زندگ نیتو مهم تر یخوایآخر هفته جشن عقد تنها برادرته، اونوقت نم  یجام بلند شدم و گفتم:ناسالمت از
 !؟یکنارش باش

 به نظر من نذاشت؟ یاحترام  نیکه کوچکتر  ی:برادرمانیا



 

 
139 

!آدم عاشق کوره ستیحرفا هم براش مهم ن نی:اون دوسش داره ادیلرزیصدام رفته بود باال و دستام م گهید
با پرستو ازدواج  گفتیبهت م دیفراموش کنم من فراموشش کردم؟!!اگه ام دویگفت ام،کره،نفهمه!مگه رُهام انقدر  

 ؟یکردیو باهاش ازدواج نم یکردینکن تو قبول م

آره منم   خورهیپرستو به درد من نم کردیمنو قانع کنه که پرستو مشکل داره ،اگه بهم ثابت م تونستی:اگه ممانیا
 !کردمیحرفشو گوش م

 !تو جشن پسرخالم باشم خوامیمن م یتو جشن برادرت باش یخوایاگه تو نم  ست،ین میحرفا حال نیمن ا:-

 نه؟ یشد ونهی:دمانیا

 ... نمشیبب خوامیم:-

 ...شهیمعرکه م یلی!حتمًا خنمشیبب یتو لباس داماد خوامیآروم گفتم:م  یلیخ بعد

پر  یرُهام هم با چشما کرد،یم هیکه اشک تو چشماش جمع شده بود روشو ازم برگردوند !پرستو داشت گر  مانیا
 ...کردیاشک داشت نگاهم م

مال  شهیواسه هم شیتلخ که تا آخر هفته عشق زندگ قتیحق نیمرده متحرک، که ا هی!شده بودم یچیمن ه یول
 .کردیداشت از درون نابودش م شهیم گهید یکی

 ....نیشام صدام نکن یسمت اتاق گفتم:برا رفتمیکه م  ینطورهمو

. 

. 

گوشه نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم و سرمو   هیتو اتاق و در رو بستم ،برق اتاق رو روشن نکردم  رفتم
 .گذاشتم رو زانوهام

 !زیم یرو کریتو ذهنم که چشمم افتاد به اسپ ارمیرو ب دیام  افهیکه ق  کردمیم یسع داشتم

انداختم و روشنش کردم و دوباره   کرینگاه به اسپ هیوقت بود آهنگ گوش نکرده بودم  یلیو برداشتمش ،خ رفتم
 ...نشستم میقبل یبرگشتم و سرجا

 .بوسمیم دارمیبر م یکی یکیدارم مسپوسم! عکساتو من  یستیکنم،نیدارم دق م یستین

 .کنمیتو به آسمون رو مبرگشتن  یکنم،برایهرشب دارم بو م تویادگاری رهنیپ

 .بوسمیم دارمی!عکساتو من دونه دونه بر مپوسمیدارم م یستیکنم،نیدارم دق م یستین

 .آرزوم  نهیرو به روم قسم به اشک حسرتم فقط هم نمیدوباره تو رو بب خوامیخدا م از

 ...بوسمیم دارمی!عکساتو من دونه دونه بر مپوسمیدارم م یستی،ن کنمیدارم دق م یستین

 !کنمیسر م میبا تنها ینجوری! هرشب دارم همکنمیرو پرپر م ارم،همهیعالمه گل م  هی
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 ....بوسمیم دارمی!عکساتو من دونه دونه برمپوسمیدارم م یستیکنم،نیدارم دق م یستین

 ...قرار من یبه قلب ب گذرهیم یچ یدونینبودنت کنار من!نم ی هیاشکام هد  تموم

 ...مهربونتو یچشما نمیباز بب خوادیها بدون تو!دلم م هیکه چقدر سخته برام ثان  یوا

 ....بوسمیم دارمی!عکساتو من دونه دونه برمپوسمیدارم م یستیکنم،نیدارم دق م یستین

 ....بوسمیم دارمی!عکساتو من دونه دونه برمپوسمیدارم م یستیکنم،نیدارم دق م یستین

 مقدم( ی...)مهدکنمیسر م ینجوریهم می!هرشب دارم با تنها کنمیرو پرپر مهمه  ارمیعالمه گل م  هی

 !از آهنگها چقدر نامردن  یبعض

 ...رو خاموشش کردم و اشکمامو پاک کردم کریتقه به در اتاق خورد که اسپ چندتا

 بله؟:-

 تو؟ امیب تونمی:مپرستو

 اجازه بدم؟  دیخونه توئه اونوقت من با:-

 ؟یروشنش نکن شهیبرق رو روشن کنه که گفتم:م خواستیو باز کرد و اومد تو،م در

 !:آره،چرا که نه؟پرستو

که بعد پرستو سکوت   مینشست .اولش جفتمون ساکت بود شمیآروم آروم اومد گوشه اتاق پ  یکیتو اون تار بعد
 ؟یتو مراسم شرکت کن یخوایم یو شکست و گفت:جد

 شرکت کنم؟ دینبا:-

 .... یشیم تیاذ  یلیخ ی:آخه اونطورپرستو

 شم؟ینم تی؟اذیاگه نرم چ:-

 هیدوست داشتن  نیا  یعنی! یرو چقدر دوست دار دیکه تو ام  دمیچند روزه فهم نیروشا من تو ا نی:ببپرستو
 ... وفتهیمدت عشقش از سرت ب هیکه بعد از   ستین یینایاز ا  ای ست،ین یدوست داشتن معمول

 خب؟:-

 ...کنارِ   دنشیپس مطمئنًاد ختیبهم ر ینطوریخبر تو رو ا هیبگم اگه  خوامی:مپرستو

 ! نمشینب شیازش بگذرم و تو لباس داماد  تونمینم:-

 ...دیکشیم ریکلمات قلبم چقدر ت  نیکه با گفتن هر کدوم از ا  دونهیم خدا

 ...دفعهیکه   گمی:من بخاطر خودت مپرستو
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 اشیعوض کنه و تو رو  اهاشمیرو شهیمجبور م ییجاها هی!آدم گهید نهیهم یادامه بده و گفتم:زندگ  نذاشتم
 !گهید یکیجاشو بده به 

دست زمان !بالخره  یرو بسپار یکه همه چ  خوامیازت م  یبهت بگم!ول دیبا یچ دونمیبغلم کرد و گفت:نم پرستو
 .گذرهیسختم م یروزا نیا

 ...گذرمیروزا نم نیاز ا  چوقتیمن ه یول:-

 میحرف بزن دیبا ام دیبه نظر من با یسکوت برقرار شد که پرستو گفت:ول نمونیب قهیچند دق بازم

 م؟یبگ یبهش چ می؟بریشد ونهیو گفتم :د رونیبغلش اومدم ب از

 یهمسر خوب دمیم ر،قولیمنو بگ ایساناز شو !ب الیخیو ب ایجان؟ب دیاصالً چطوره االن برم بهش زنگ بزنم بگم ام  ای
 .برات بشم

 !نبود نی:نه، من منظورم اپرستو

بفهمه مگه  چکسیو تا االن نذاشتم ه دمیعاشق ام  دمیپرستو،من چهارساله که فهم نیبود؟بب یپس منظورت چ:-
 کیماجرا ها تو اصالً  نی...قبل از انیدیخودم به رُهام گفتم و اونروزم که شما از حالم فهم شیچند ماه پ نکهیا

 متوجه بشه؟ یخودم نشون دادم که کس از  یرو دوست دارم؟اصالً رفتار دیام  که من  یکردیدرصد هم فکر م

 :نهپرستو

 متوجه بشه؟ دیام  ایبفهمه؟ یکه کس  خواستمیخب!حاال چرا من نم:-

 خواستمیغرورمو بشکونم نم  خواستمیداشته باشه،نم دیکه با  ییایدختر با تمام اون ح هیدخترم! هیمن  چون
 ای گفتمیمن م ؟اگهیفهمیباشم!م زونیآو  خواستمیسبک باشم،نم خواستمیسوال!نم ریز تموببرمیشخص

مثل االن  وقتاون  ؟هان؟یکردیفکر م یرو دوست دارم اونوقت خود تو راجب من چ دیکه ام  فهموندمیم
 ؟یدرک کن دیعالقمو نسبت به ام  یتونستیم

 ...شهیسرش نم زایچ نیو عشق هم ا یتو واقعًا عاشقش هست ی:ولپرستو

 رهیم نیمدت از ب هیکور کورانست که بعد از   یعالقه   هیکه!  ستیسرش نشه عشق ن زایچ نیکه ا  یعشق:-

فاتحه اون رابطه رو خوند!غرور و عشق ضد هم هستن روشا،اگه  دی؟بایکه غرور باشه چ  ی:اونوقت تو رابطه اپرستو
 ...کننیرو خراب م زیدوتا کنار هم باشن همه چ نیا

فاتحه اوت عشق رو  دیعاشقانه دوطرفه اگه غرور باشه بقول خودت با  یرابطه  هیرابطه!تو  یگیم یخودت دار:-
من چقدر عاشقشم اونوقت  دیفهمیم دی... اگه امکنهیحکم نم یزیچ نیهمچ هی کطرفهیعشق   هیتو  یخوند، ول

 کرد؟یم یچه رفتار یکنیفکر م

 !اونم به تو عالقه داشت  دی:شاپرستو
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پسم  ؟اگهی!اگه نداشت چ شدیوسط خوشبحال من م نی!اگه اونم به من عالقه داشت گه ادیشا یگیم یدار:-
که هم عشقشو باخت هم غرورشو...اونوقت   یآدم  هی شدمیشدم؟میم یاون موقع من چه حال  یدونی؟میچ زدیم
 ...حالم از االن هم بدتر بود گهید

 !میدیشنیاونم م  یو حرفا مینشستیهم م دیسر حرف ام شدی:کاش مپرستو

 ؟یدرباره چ:-

 ...که همه مخالفشن  ی!ازدواجره؟یساناز رو بگ رهیهمه دختر داره م نیچرا ب نکهی:درباره انتخابش! درباره اپرستو

 .بده که همه مخالفشن یو تن به ازدواج سهیجلو پدر و مادرش وا ینطورینبود که ا یآدم  نیهمچ هی دیام  روشا

 .به نظر اونم احترام گذاشت دی!دل داره.باگهیخب اونم آدمه د:-

به ازدواجش با  میتونستیم دیمجبورم ،شا گفتینم مانیو به ا دیپریاگه اون حرف از دهنش نم  ی:آره ولپرستو
 .مینگاه کن دید نیساناز از ا

از دهنش   زیچ هی کردنی!خب بابا داشتن با هم بحث میشدیم سیو پل یدانشکده افسر یرفتیم دیپرستو تو با:-
 ...که دوسش نداره  رهیرو بگ ی!وگرنه مرض نداره بره کسگهید دیپر یپاط یقاط

هوس  ای یعوض  یهم از اون پسرا دی!امستین دینگفته!ساناز اصالً وصله ام یپاط یمن مطمئنم که قاط ی:ولپرستو
هم آدم  یلی!اتفاقًا خرتشیافتاده و االن مجبوره که بگ  نشونیب یاتفاق  دیشا میکه بگ  ستیباز و چشم چرون ن

 ...هیمتشخص

 نکن دلمون آب شد فیبرادرشوهرت تعر نیخب بابا انقدر از ا:-

 .همون بشه رهیخ یهرچ شاهللیگفت:ا  دیصورتمو بوس اومد

 ...واسه ساناز بوده رشی!خگهیشده د گهید:-

 !ادیکرد و گفت:اصالً ازش خوشم نم  یپوف هی پرستو

نکن...اصالً  خودمیب الیبخوابم توام بخواب باشه؟فکر و خ رمیا خوابم گرفت من مباب ،یکیتار نیتو ا میمرد اه
 تو بخوابم؟ شیمن امشب پ یخوایم

 ....ری!برو شبت بخزمینه عز:-

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

 مینداشت!تصم دهیفا یم،ولیهم اونجا بمون گهیو پرستو اصرار کردن که چند روز د مانیاون شب هر چقدر ا  یفردا
 .خودمو گرفته بودم که اون روز برگردم خونه خودمون

خونه بود  نشیما رو ببره خونه!چون رُهام ماش مانیرُهام از سر کار برگشت ،قرار شد که ا نکهیاز ظهر بعد از ا  بعد
 !شمال میرفت مانیا  نیبا ماش ییکه چهارتا  میهم گفته بود نایو به مامان ا
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سمت خونه خودمون.اولش  میو راه افتاد میشد مانیا  نیاز پرستو با رُهام سوار ماش  یافظاز تشکر و خداح  بعد
اگه   دیسکوت و شکست وگفت:ببخش نیا  مانیتو فکر خودش بود که ا یو هر کس میهر سه تامون ساکت بود

 ...میایدر ب لتتونکه از خجا  نیایبهتر دوباره ب طیشرا هیتو  شاهللیمدت بهتون بد گذشت،ا نیا

 .میجبران کن میبتون شاهللی!ا میهم شرمندتون شد یداداش؟تازه کل هیچه حرف نی:ارُهام

 .حرفا نداره که نیو گفت:آدم با داداشش از ا دیخند مانیا

 امروز چند شنبست؟:-

 :چطور؟رُهام

 چند روز تا عقد مونده؟:-

 ...فت:امروز سه شنبستآروم گ  یلیخ مانیو رُهام با تعجب به هم نگاه کردن که بعد ا مانیا

 !مینکرد یچکارینمونده، جمعه عقد کنونه و ما ه یزیپس چ:-

 ...:روشا تو رو خدامانیا

 ام؟یب دیمان؟نبایا  یتو رو خدا چ:-

 ...ایحالت خوب نبوده  میگیم هی:به بقمانیا

 !!! که سانازم موضوع رو بفهمه ،آره؟؟ها؟یچ ای:-

 !رمیلباس بگ رمی،فردا هم م امیمن م رینخ

شدم و رفتم جلو  ادهیتشکر کردم و پ زیبابت همه چ مانیخونه .از ا میدینگفتن تا رس یزیچ چکدومشونیه گهید
 .ادیدر منتظر موندم تا رُهام ب

 ! کرد اومد و در رو باز کرد  یخداحافظ مانیبا ا نکهیهم بعد از ا رُهام

 ...دمیجواب ممن  دنیپرس یزیاگه چ  ،ینگ یزیکن تو چ  ی:سعرُهام

 !یکنیواقعًا لطف م:-

نبود تا در صدا خورد  داشیخوابش برده مامانم که پ ونیبابا رو مبل جلو تلوز میدیباال که د میرفت ییهم دوتا با
 ...و گفت:به! دائم به گردش دیبابا از خواب پر

 ...که بابا هم جوابمون رو داد  میرُهام هر دو سالم کرد منو

 :پس مامان کو؟رُهام

 ...دیبود که! حتمًا رفت تو اتاق خواب نجاینگاه به دور و برش انداخت و گفت:هم هی بابا

 استراحت کنم  کمیباال  رمیمن خسته ام م:-
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 !نمی:صبر کن بببابا

 بله؟:-

 !:انگار بهتون خوش نگذشته؟بابا

 !هم خوش گذشت یلی،خ یشما خال ی:چرا؟! جارُهام

 ؟یرسیحال به نظر م یانقدر ب  ؟چرای!روشا تو چرا انقدر الغر شددهینشون نم ینطوریهاتون که ا افهیق ی:ولبابا

 ...نرفته رونیخورد که هنوزم از تنش ب یحساب یسرما هیاونجا خانم   میکه رفت  نی:همرُهام

 !...یدیتو جواب م پرسمیمن از اون م یخواهرتم حرف بزنه؟هرچ یدی:تو اجازه مبابا

 ...خوردم یسخت یسرما یآب باز  ایرفتم تو در گهیبگم؟ رُهام درست م یخب من چ:-

 !دماغت گرفته تا صدات ؟نهیاریاز کجا ب  دیبا یبرسرت کنن روشا حاال عالئم سرما خوردگ خاک

 ...خب برو استراحت کن یلی:خبابا

به صورت  دیتاق خاطرات اما  نیکه اومدم تو ا  نیاتاقم...انگار هم  یو رفتم تو اتاقم،آخ دمینفس راحت کش هی
تو .همونجا پشت در نشستم و زانوهامو گرفتم تو  ادین ی! در اتاق و قفل کردم که کسادیم ادمیداره  یفول اچ د

 ...بغلم

!اون لحظه  ستین دیام  یاومدن ول  نایخاله ا دمیکه کنکورمو دادم و اومدم خونه د  یافتادم که وقت  یاون روز  ادی
جلو در خونشون  یشمال،چقدر سرم غر زده بود...وقت میکه قرار بود بر  ی!روززدیتند تند م صدام زد قلبم یکه وقت
تنها نشسته بودم  ایکه کنار در  یاون روز  ادی!ذاشتیم....تو شمال چقدر سر به سرم میبا هم عکس گرفت نیتو ماش

 .و اومد کنارم

! دادیبهم انتقال م یآرامش  کرد،چهیدستامو گرفته بود و بهم نگاه م یوقت ادیکه قرار بود جواب آزمونم ب  یاونروز
 مانیا  یعروس  ادیبود واسه من... ایدن یجا نیهفته تمام کنارم بودو آغوشش امن تر کیروز مرگ خانم جون که 

 !افتادم که چقدر ماه شده بود

به در اتاقم و  زدی! رُهام محکم مکنمیم هیبلند گر یپشت در اتاقم نشستم و دارم با صدا دمیخودم که اومدم د به
 ...باال انیمن ن هیگر  یاز صدا  نایکه آروم باشم تا مامان ا  کردیازم خواهش م

اومد تو در و پشت سرش بست.خودمو   یپاشدم و در رو باز کردم، رُهام سر ادیگرفتم جلو دهنم تا صدام در ن  دستمو
 !رونیام نره ب  هیگر  یکه صدا  نشیپرت کردم تو بغلش و محکم سرمو چسبوندم به س

 ...تمومش کن یپرستیکه م  ی:روشا تو رو خدا،تو رو به هرکسرُهام

وضع  نیمن از ا یکنی...فکر متونمی! رُهام نمتونمیبهش گفتم:نم دهیبر دهیکردم،بریکه هق هق م  یهمونطور
 یشم وقت وونهید خوامیم کنمیبهش فکر م یتحمل ندارم. رُهام وقت گهیمنم خسته شدم!د گهیخوشحالم؟بخدا د
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 ی!هشمی...دارم نابود مگذرهیم یتو دل من چ یدونی!بخدا نم رسمیبه مرز جنون م کنمیتصورش م گهید یکیکنار 
 .نداره یا  دهیفا چیه یول دمیم یخودمو دلدار

 .شمیم وونهیدارم د گهیرد دادم،د گهی!منم ددونمیدونم،نمیدونم،نمی:نمرُهام

 !رونیکالفه منو از بغلش در آورد واز اتاق رفت ب  بعد

 .که تو جشن جمعه شرکت کنم  ذارهیرُهام نم طیشرا نی!مطمئن بودم با اکردیدرحال انفجار بود و قلبم درد م مغزم

. 

. 

!بابا هم خونه  ستیرُهام ن نیماش دمی،از پنجره نگاه کردم د رونیسر و صدا از اتاقم رفتم ب یدوساعت بعد ب حدود
دوش  هیمامان اونجا خوابه پس رفتم  دمی. رفتم تو اتاق خواب مامان و بابا که درونینبود پس جفتشون رفتن ب

 ....محضه یونگیآب سرد گرفتم!تو زمستون دوش آب سرد!د

بودم خودم غرق  الی!تو فکرو خموندمیبرم جشن پس منم تو تهران نم ذاشتنیخودمو گرفته بودم اگه نم میتصم
 .ناچار بودم که بلند شم و جواب بدم یکه تلفن خونه زنگ خورد،اصالً حوصله جواب دادنشو نداشتم!ول

اصالً دوست نداشتم جواب بدم.حتمًا   گهی!دناستیشماره خونه خاله ا دمیشدم که برم تلفن و جواب بدم د بلند
 ...گفتمیم کیبهش تبر دیخاله بود ومنم االن با

 ...که بخواد تلفن و جواب بده تماس رو قطع کرد  ستیخونه ن یمطمئن شد کس نکهیبعد از ا کمی

 ن؟یاومد  یگفت:اااا!!!شما ک  دی.تا منو درونیشد و اومد ب داریب مامانم

 !شهیم یدو ساعت هیسالم...:-

 :پس رُهام کجاست؟مامان

 رونیرفت ب دونمینم:-

 ؟ی:بابات چمامان

 ....رونیاونم رفته ب  من حموم بودم، فکر کنم دونمینم:-

 ؟یجواب نداد ی:تلفنو واسه چمامان

مامان، چرا تمام جمله هات  گهیگفتم:اهههههه بسته د  ادیبا فر باً یتقر کردیکالفه شده بودم چقدر سوال م  گهید
 ...اهههه  یکرد  ونمیآخه؟ولم کن بابا حوصله ندارم،د  هیسوال

 یرفتم تو اتاقم .مامانم که اول از رفتارم تعجب کرده بود ،بعدش شروع کرد غر زدن که اصالً توجه یگفتم و سر  نویا
 .نکردم
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 دهیکه پرس sms تا تماس از پونه داشتم و چندتا18بود !ورداشتمش  وترمیکامپ  زیم یکه رو  میافتاد به گوش  چشمم
 ؟ییبود که کجا

 شماره رُهام رو گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد:بله؟ و گهیوقت د هیبا پونه رو گذاشتم واسه  تماس

 ؟ییکجا:-

 ابونی:تو خرُهام

 .خونه کارت دارم ایب:-

 کار؟ی:چرُهام

 !باهات حرف بزنم خوامیم:-

 .ساکت شد و بعد گفت:باشه کمی

که با   ییکردم ،عکسانگاه   دیام  یو به عکسا میگوش  یو رفتم تو گالر دمیتماس رو قطع کرد...رو تختم دراز کش و
 ...میهم گرفته بود

 عاشقشم؟  ینطوریکه من ا  یگذاشت  یآدم چ  نی!آخه تو وجود اایخدا

کار رو   نیبار ا یاز س  شتریب دیدکمه تماس رو نزدم!شا یزد به سرم که بهش زنگ بزنم! شمارشو گرفتم ول دفعهی
 !زدمیچرا بهش زنگ نم دونمین یکردم ول

 ختیر ی!بوق اول که خورد دلم هر دیلرزیو تماس رو بر قرار کردم.دستام عرق کرده بود و م ایدل و زدم به در بالخره
 ...دیچی.بعد از چندتا بوق صداش تو گوشم پدیلرزیم کلمیهمه ه نباری،لبام خشک شده بود و ا

 !:جانم؟دیام

 !ادیبه دندون گرفتم که صدام در ن لبامو

 :الو؟روشا؟دیام

بد  یلیگفتم خ  یقطع کنم!ول خواستمیاولش م  زدیرو صورتم،قلبم به شدت م ختیبستم که اشکم ر چشمامو
 ...زنهیزنگ م دی.حاال من قطع کنم دوباره امشهیم

 ادینم ؟صداتی:الو روشا؟صدامو داردیام

 گفتم:الو؟  ادیداره در م قیچاه عم هیاز ته   یکه انگار  ییصدا با

 ...ومدیصدات نم ؟ی:سالم خوبدیام

 !سالم...ممنون:-

 :االن حالت بهتر شد؟دیام
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 !!حالم؟:-

نگران نشن  نایخاله ا نکهیواسه ا یگفت که مسموم شده بود  مانی!انیشما شمال نبود دونمی!من مگهی:آره ددیام
 ...نیگفت  ینطوریا

 آهان...!آره،آره االن بهترم:-

 !گهیاش دمراقب خودت ب شتریب کمیانگار صدات گرفته!خب   ی:ولدیام

 .گفتم:باشه  دیلرزیکه م  یی!با صداشدیتر م دیداشت شد هیهر ثان اشکام

 !...یایرو به راه به نظر نم یلیحالت خوبه؟خ ی:روشا مطمئندیام

 !بگم کیمن خوبم، زنگ زده بودم که بهت تبر:-

 رو؟ ی:چدیام

 ؟یشکنجم کن نیاز ا  شتریب یخوای!میلعنت

 ...ازدواجتو:-

 !خونه نیکه پرستو گفت رفت  شتیپ امیامروز ب  خواستمیاون آروم تر شد و گفت:ممنون...م  یصدا نباریا

 ...من خوبم!خداحافظ:-

 !کردن  هیبلند گر یبالش و شروع کردم با صدا ریمنتظر نموندم و تماس رو قطع کردم! سرمو کردم ز گهید

بالشو از سرم برداشت  یکی دفعهی! ادیدام در نبعد در اتاقم باز شد!فکر کردم مامانه،نفسمو حبس کردم تا ص کمی
 هاتو تماشا کنم؟ هیگر  نمیکه بش  امیب یو گفت:گفت

 .بلند شدم و رو تختم نشستم و اشکامو پاک کردم یبود،سر رُهام

 با هم دوست بودن؟ دیساناز و ام:-

 م؟یراجبش حرف بزن میهم هست که بخوا یا  گهیو گفت:موضوع د رونیکالفه داد ب  نفسشو

 ...! برام مهمهکنمیخواهش م:-

 بود؟ دیام  زونیچطور آو یدیدی:نمرُهام

 !پس حتمًا باهم دوست بودن:-

 رون؟یاون روز که با پونه رفته بودم ب  ادتهیساکت شدم و بعد گفتم: کمی

 ؟ی:کرُهام

 ...رفتن شمال!حاِل خانم نایکه مامان ا  یهمون روز:-
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 اومد.چطور؟  ادمی:آهان!خب رُهام

پسره اومدن اونجا!دست پسره رو گرفته بود و بلند بلند  هیشاپ که سانازم با  یکاف  میمن اونروز با پونه رفته بود:-
 ...دنیخندیم

 پوزخند زد و گفت:خب؟ هی رُهام

 !کردهیم انتیخ دیساناز داشته به ام یعنی نطوره،پسیاون موقع با هم بودن که صددرصدم هم  نایخب اگه ا:-

 مانیکه ا  یدیساده من!تا حاال از خودت پرس یدستاش و گفت:آبج نیو صورت منو گرفت ب دیخند شتریب رُهام
 یازدواج راض  نیکه چرا خاله و شوهر خاله به ا  یحاال فکر کرد ره؟تایازدواج سر نگ  نیکه ا  کشهیچرا داره خودشو م

 !!!ستن؟ین

 !نذاشتم بهش بگم یزیکردم،چیفقط نگاهش م ساکت

 !که نشناستش  هیک  نیاسمشو بگو بب  هیبرو سمت فرمان ایب روزی:رُهام

 دیاندازه! دلم واسه ام  نینه تا ا گهید یساناز جلف و سبکه ول دونستمیتکان دهنده بود!م یلیرُهام خ یحرفا
 گن؟ینم دیو به ام قتیچرا حق نایسوخت! خب ا

 ه؟یکه چجور آدم  نیگینم دیخب...خب چرا به ام:-

 دونه؟ینم دیام  یکنیو گفت:فکر م دیدوباره خند رُهام

 ...و بازم اصرار داره که دونهی!!!!مدونه؟یم دیام:-

 !ادیبازم کوتاه نم یول دونهیرو م یهمه چ دیکه ام  نهی:مشکل همه همرُهام

 !اوردمیاصالً سر در نم  شدمیم وونهیکالً داشتم د  گهید

 ؟یچ یعنی!فهممیمن اصالً نم:-

 باهاش ازدواج کنه؟ خوادیو بازم م هیچجور آدم نیکه ا  دونهیم دیام  یعنی

 !بهیکه واسه همه عج  نهیو گفت:هم دیکش  قینفس عم هی رُهام

 !!!؟یچ یعنی نای!آخه ادادیقد نم ییعقلم به جا  یعنینداشتم که بگم! یزیچ گهید

 رُهام؟ :-

 :بله؟رُهام

 داره،مگه نه؟ یکه چه قصد  یدونستیو فراموش کنم،م دیام  یاون موقع که بهم گفت:-

 ...دونستمیبگم نم ای دونستمیبگم م دیبگم...با دیبا یچ دونمی:نمرُهام

 ؟یچ یعنی:-
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شد متوجه شدم  ادهیپ یبود،اونروز من بردمش شرکت.وقت رگاهیخراب شده بود و تو تعم دیام  نیماش روزی:رُهام
 یضرور یلیجا گذاشته،بهش زنگ زدم و موضوع رو گفتم،اونم گفت خ نینقشه و مدارک تو ماش یسر هیکه 

 ..گفت هر وقت تونستم و وقتم آزاد شد اونا رو براش ببرمستنین

 خب؟:-

 ...که اون نقشه ها رو بهش بدم  دیخونه ،رفتم شرکت ام گشتمی:بعد از ظهر که داشتم برمرُهام

.منم دینقشه ها رو بدم به خودش که بده به ام خوامیگه مو ا  ششوننیگفت ساناز خانم پ  شیباال که منش رفتم
 د،تاینشدم و رفتم سمت اتاق ام یمنتظر منش گهی.بعد درمیو م دمیها رو م کشه،نقشهیطول نم ادیگفتم که کارم ز

 ...یستیپام وا دیاالنم با  یکه گفت:تو منو بدبخت کرد  دمیساناز رو شن یاومدم در بزنم صدا

 دید نهیشیم شیکه منش  ییکه از جا  یراهرو هیتو  دیبود!خوشبختانه اتاق ام بیعج  یلیبرام خ حرفش
 ادمیهم  یچینداشتم و ه یگفت:من اون شب حال عاد  دینداشت...در نزدم!همونجا پشت در موندم که ام

 ؟یکن  سهیمنو سرک یهمش نقشه نباشه که بخوا نای!از کجا معلوم که اادینم

متوجه  شبید نکهی!مثل ایشکوه یکردن گذشته آقا  سهیکار از سرک  گهیگفت د  زدیم ادیفر بًاداشتیکه تقر  سانازم
به  نکهیمشخص کرد،مثل ا شهیرو م یکرده همه چ  شرفتیگفت؟!حاال خوبه علم اونقدر پ  یمامانم بهت چ ینشد

به من مربوط  شیاون آزما  جوابدر جوابش گفت از کجا معلوم که  دمی!ام؟یخوب توجه نکرد شیبرگه آزما
 ایکه بچه مال من بوده   شدیخون مشخص م قی!اگه اون بود از طریبرد نیکه از ترسش بچه رو از ب  شده؟تویم

 ...یحرف و اعتراض داشت ینه! اونوقت تو جا

از تو اتاق اومد   یزیچ هیشکستن  یصدا ،بعدشمیزنیبه من تهمت م یکه تو دار  کنهیم دادیداد و ب یکل  سانازم
که من   رونیب ادی!بعد ساناز خواست از اتاق بگهیم نایرو به شوهرخاله ا زیکه همه چ  کرد  دیرو تحد دیواونم ام

 !نهیکه منو اونجا نب  ییرفتم تو دسشو یسر

 ...رونی!بعد نقشه هاشو بهش دادم و از اونجا اومدم بدمیو وانمود کردم که تازه رس دیبعدش رفتم تو اتاق ام کمی

سر  دیبا گفتیاونو دوست نداشت؟!پس پرستو حق داشت که م  دیام  یعنی!شدیبودم باورم نم دهیکه شن  ییزایچ
آخه   ی...ولیمدت تحمل کرد نیرو تو ا یکه چه فشار  رمیبرات بم ی!الهد؟یام  ی!وااااامینیهم بش دیام  یحرفا

 ؟یباش یعوض  سانازکه تو مجبور به ازدواج با اون   وفتهیب یاتفاق  نیهمچ هی دیچرا؟چرا با

 ؟یساکت شد چراه؟ی:روشا؟چرُهام

!حداقل واسه گذرهینم ریبه خ هیقض نیکه ع  دونستمیم ؟چونیچرا اصرار داشتم که فراموشش کن یدیفهم حاال
 ...تو

 !تنها باشم خوامیم:-

 ...رونیبلند شد و از اتاق رفت ب یحرف چینگاهم کرد وبعد بدون ه کمی رُهام
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!پس آخه ستیحرفا ن نیاهل ا  دیمطمئن بودم ام یدرست فکر کنم،از طرف تونستمی!اصالً نمشدمیم وونهید داشتم
 !!!بچسبونه؟ دیبه ام یوصله ا نیهمچ هیچطور تونسته  یاون عوض

 !گهیافتاده د  یاتفاق  هیحتمًا واقعًا  خب

 ...کرده باشه  یکار  نیهمچ هی تونهینم دینه نه نه!ام یوااا

که   دمیرس جهینت نیبه ا زدم،آخرشیو با خودم حرف م دمیچرخیسه ساعت فقط تو اتاق دور خودم م کینزد دیشا
 !حرف بزنم دیبا خود ام دیبا

 !شدیتمام تنم شل م کردمیموضوع فکر م نیکه به ا  نیهم یول

که بتونم   ارمیتو خودم بوجود ب یاعتماد به نفس  هی کردمیم یشب تو اتاق با خودم کلنجار رفتم،همش سع تا
 !!!!بگم؟ یآخه برم بهش چ  یباهاش حرف بزنم!ول

 ...زننیدر اتاقمو م دمیکه د  کردمیبودم و داشتم فکر م دهیتختم دراز کش رو

 بله؟:-

 تو؟ امیب تونمی:مبابا

 ...دییبلند شدم و رو تختم نشستم و گفتم:بفرما یسر

 .اومد داخل و در رو بست  بابا

 .سالم:-

 ...رو تخت کنارم نشست و گفت:سالم اومد

 شده؟ یزیچ:-

 !شده باشه که من بخوام با دخترم حرف بزنم؟ یزیچ دیبا تعجب نگاهم کرد و بعد گفت:حتمًا با کمی اول

 !و گفتم:خب نه دمینفس راحت کش هی

 ؟یومدین رونیاصالً از اتاقت ب  نیبرگشت یاز وقت  دمی:شنبابا

 ....بعدش دوش گرفتم و هیچرا رفتم :-

 !ینرفت رونیاز اتاقت ب  گهیباال و از اون موقع د یوسط حرفمو گفت:بعدش صداتو واسه مادرت برد دیپر

 !شدم یلحظه عصب هی...دیو گفتم:ببخش نییانداختم پا  سرمو

 !ببخشم دی:من نبابابا

 ؟یکنیم ادیداد و فر هیسر بق یبش یشما هر وقت عصب بعدشم
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شمال  نیرفت یسکوت برقرار شد که بابا گفت:وقت نمونیب کمینداشتم که بگم. یزیبود و چ نییسرم پا همچنان
 افتاد؟  یاتفاق خاص

 ؟ینه!چه اتفاق:-

 ...کرده باشه!تو و رُهام رو  ریناراحت و گوشه گ ینطوریکه شما دوتا رو ا  ی:هراتفاقبابا

 !وفتادهین یاتفاق  چینه،ه:-

 حوصلست؟ یپس چرا رُهام انقدر کالفه و ب:-

 !دونمیآروم گفتم:نم  یلیخ

 ؟ی:خودت چبابا

 ؟یمن چ:-

 ...یشد ؟الغریرنگ و رو ندار ؟اصالً ی:خودت چرا انقدر ناراحتبابا

 !خسته کننده بود یلیراه هنوز تو تنمه،خب خ یخستگ:-

 ؟یو الغر بش دهیرنگ پر ینطوریراه تو رو الغر کرده و باعث شده تو ا یخستگ یعنی:بابا

 !نه!خب...خب من سرما هم خوردم:-

شمال رفتنتون هم  هیقض نیم،ایستیو گفت:به هرحال روشا جان من و مادرت بچه ن رونینفسشو کالفه داد ب بابا
 ! یبردار تویگوش  یحت ای، نیلباس با خودتون ببر هی یحت نکهیمشکوک بود!بدون ا یلیخ

 !نیکه دروغ نگفته باش  دوارمیام  فقط

 ...نه، بابا:-

 !:خداکنهبابا

 ...یو واسه مراسم جمعه واسه خودت لباس بخر یبودم که بهت پول بدم تا بر اومده

 .آروم گفتم:ممنون  یلیبغض گلومو گرفت،خ بازم

 ...میشام بخور ایپاشو ب کنم،االنمی:خواهش مبابا

 .ستیمن گرسنم ن:-

 !شامتو بخور ایب ست؟پاشویگرسنت ن  یچ یعنی:بابا

 ....امیمنم م نیچشم!شما بر:-
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رو تخت نشسته بودم و سرمو گرفته  یشد.همونطور یوبغض منم سر باز کرد و رو صورتم جار رونیازاتاق رفت ب  بابا
 اشکامو پاک کردم وگفتم :بله؟  یدر اتاقمو زد!سر یکیدستام که دوباره  نیبودم ب

 بهت گفت؟ یزیچ ؟بابایکرد  هیزانو زد و گفت:چرا گر نیمن رو زم یرُهام اومد تو اتاق! با عجله اومد روبه رو نباریا

 !نه:-

 ؟ی:خب پس چرُهام

 ...میشام بخور می،بریچیه:-

 !نمیاومدم بلند شم دوباره منو رو رو تختد نشوند و گفت:صبر کن بب  تا

 ه؟یچ:-

 گفت؟  یچ گمی:مرُهام

 !میافتاده که ما انقدر ناراحت  یبدونه که تو شمال چه اتفاق خواستیم:-

 !:ما؟رُهام

 ....منو تو:-

 ؟یگفت  ی:خب تو چرُهام

 ... ستین ینطوری!اصالً ادیکنیشما اشتباه م ،گفتمیچیه:-

 :خب؟رُهام

 .مشکوک بود یلیشمال رفتنتون خ هیقض نی!امیستیبعدشم گفت که منو مادرت بچه ن:-

 !رمیکه دوباره با بغض گفتم:بعدشم پول داد که برم لباس بگ  کردیداشت نگام م نطوریه رُهام

 ؟ی:واسه چرُهام

 ...واسه جمعه:-

گفت:پول و بردار واسه خودت!تو جمعه   دیکشیاز جاش بلند شد و همونطور که دست منم گرفته بود و م  رُهام
 !یاینم

 !!!آخه چرا؟:-

 چرا؟ یرسپینه م یکنینه با من بحث م گهیکه گفتم!د  نی:همرُهام

 بگم؟ یچ نایبه مامان ا:-

 !میکنیتو سرمون م یخاک هیروشا، دونمی:نمرُهام
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 ....یاینم نیبگو بخاطر هم اد،توامیکه تا سال خانم جون نشه نم  بابا

 !رمینم منم

 !!!؟یریتوام نم:-

 !:نهرُهام

 چرا؟:-

 ...شهیتو م ومدنیهم واسه ن یبهتره بهونه خوب ینطوری:چون مادر بزرگم مرده و عزادارم!بعدشم،ارُهام

 .شنیناراحت م یلیخ نایخاله ا ینطوریا:-

و اونا هم دارن جشن  میکه االن ما عزادار  میشی:خب اگه به ناراحت شدنه، ما هم ناراحت مرُهام
 ...سادست یچشن نامزد هیکه!  ستین ی!بعدشم،عروسرنیگیم

 دونهیفرخنده خااااانم اصرار داشتن که واسه  یمخالف جشن بودن ولخاله و شوهر خاله بخاطر بابا  هرچند
 !رنیجشن بگ دیدخترشون با

 ...آخه:-

 ...نکردن یقاط نایتا مامان ا نییپا میبر ای:آخه نداره.االنم برُهام

 !نییپا دیبگم منو دنبال خودش کش یزیبزاره من چ نکهیبدون ا گهید

اونم مثل   دمی!به رُهام هم که نگاه کردم دکردمیم یشام هم اصالً اشتها نداشتم و فقط داشتم با غذام باز زیم سر
 !کنهیو رو م ریداره غذاشو ز یمنه و الک

 ینگاهش خبر یتو طنتیاز اون ش  گهیرسه؟دیخسته به نظر م افشیرُهام ثابت مونده بود،چقدر ق یرو نگاهم
 !نبود

حواسش بهم هست و  شهیکه هم  یکیتا پشتم بهش گرم باشه! یبهم داد یبرادر نیمچه هیکه   ا؟ممنونیخدا
 !هوامو داره

 ش؟یدیبه داداشت؟مگه تا حاال ند یزل زد هی:واه!چمامان

 ...تا حاال دقت نکرده بودم که چقدر دوسش دارم یزدم و گفتم:چرا؟!!ول یلبخند زورک هی

لبخند  هیمن نشسته بود،اونم  ی!رُهامم کنار مامان رو به رودیزد به پشتمو خند یکیکنارم نشسته بود،آروم   بابا
 .مهربون بهم زد

 ...یسازیم یکی نیو گفت:خب خدارو شکر،با ا دیخند مامانم

 بود.مگه نه روشا؟ مونیپش یلیبابا فرشته!روشا امروز از کارش خ یخنده و گفت:ا ریبابا هم زد ز دفعهی
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 !بله:-

 ...مانما دیببخش

 .:خدا ببخشهمامان

 ...شدم ممنون ریبرم باال کار دارم،س گهیمن د نیاگه اجازه بد:-

 !ینخورد یزی:تو که چمامان

 .گرسنم نبود  یلیآخه خ:-

 !!!زنده است؟ یبا چ نیا  دمیکه مامان گفت:آخرش من نفهم  رونیبلند شدم و از آشپزخونه رفتم ب زیاز پشت م  بعد

. 

. 

 شویزنگ زدم!بعد از چندتا بوق گوش هیبرداشتم و به پرستو  مویاومدم تو اتاقم در رو قفل کردم و گوش  یوقت
 جواب داد:جانم روشا؟

 ؟یسالم خوب:-

 افتاده؟  ی؟اتفاقی:خوبم تو خوبپرستو

 .باهات حرف بزنم خواستمینه،م:-

 ؟ی:راجب چپرستو

 شته؟یپ مانیا:-

 .نشسته اونم نگران شده نجای:آره اپرستو

 !متوجه بشه مانیا  خوامی!فقط پاشو برو تو اتاق نمستین یزینه بابا چ:-

 هست؟ نمی!بزار برم تو اتاق ببوونهیکرد و گفت:آهان اون؟نه بابا د  یخنده ا هی یپرستو الک بعد

 ...نگران نباش!حالش خوبه ستین یزیگفت که پرستو گفت:نه بابا چ  یچ مانیا  دونمیبعدنم

 شده؟ یمن اومدم تو اتاق،حاال بگو چ نینگران شد و گفت:خب بب یبعد دوباره صداش همونطور کمی

 !حق با تو بود نکهیپرستو مثل ا:-

 ؟ی:در چه رابطه اپرستو

 !ساناز رو دوست نداره دیام  نکهیدرباره ا:-

 شده؟ یزی؟چیدونی:تو از کجا مپرستو
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 !حرف بزنم دیبا ام دیمن با ی...ولینه ول:-

 ؟ی!!!راجب چ؟ی:مطمئنپرستو

 !یراجب همه چ:-

 ؟یبهش بگ یخوایاالن م  یعنی!یکه دوسش دار  یکه بهش بگ  یبود نیتو که مخالف ا ی:ولپرستو

 !بهش بگم خوامیم یچ دونمیبهش بگم که دوسش دارم...اصالً...اصالً نم خوامینه!نم:-

 یخوایم یچ یدونینم یگیم ،بعدیباهاش حرف بزن یخوایم یگیتو؟اول م یگیم ی:روشا حالت خوبه؟چپرستو
 ؟یبهش بگ

 !نمیرو بب دیام  دیبا کنم،منیپرستو خواهش م:-

 ؟یدیموضوع رو از کجا فهم نی:اول تو به من بگو که اپرستو

 کدوم موضوع رو؟:-

 ...ساناز رو دوست نداره دیکه ام  نی:همپرستو

 !ستیمهم ن ادیاونش ز:-

 شرکتش؟ میکه بر  یایتو فردا با من م حاال

 کار؟یچ می:من؟!!! برپرستو

 ...سالم برسون مانیا  ؟بهیندار ی!فعالً کارالیخیاه پرستو ب:-

 !رو هم خاموش کردم میرو قطع کردم و گوش تماس

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

 !دمیکش  یکه اونشب تا صبح چ  دونهیخدا م فقط

و اول از  رونیتو اتاق نشستم و فکر کردم!بعدش رفتم ب یساعت کیصبح که رُهام رفت از جام بلند شدم، 7 ساعت
 ...که رومه کم شه  یفشار نیدوش گرفتم تا از ا هیهمه 

 شدم داریمامان تعجب کرده بود که انقدر زود از خواب ب رونیاومدم ب  یوقت

 !یشد زیباشه،سحرخ ری:خمامان

 ...نشستم زی.به اونم سالم کردم و پشت مخوردیکردم و رفتم تو آشپزخونه،بابا هم داشت صبحانه م  یسالم هی

 !؟یشد داری:امروز چه زود ببابا

 .رمیکتاب تست بگ  یسر هیکه   رونیرفتم ب دی!شاینطوریهم:-
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 !ریبمون بعدازظهر با رُهام برو بگ ادی:االن که داره برف مبابا

 گردمیزودم بر م رمینه بابا جان خودم م:-

 .خطرناکن یلی:باشه،پس مواظب خودت باش،جاده ها االن خبابا

 ...چشم:-

 نیلذت ببر تونیاز بازنشستگ  دیبا گهی؟دیشد داریچرا انقدر زود ب شما

 ...یمحمد یبنگاه آقا رمیم ای یرو ادهیپ رمیم ایروزا  ی.بعضشمیم داریساعت ب نی:نه بابا،من هر روز همبابا

 !بخورم یزیو نتونستم چ کردیمن از استرس دلم درد م یصبحانشو تموم کرده بود ول باً یتقر گهید بابا

 شه؟ی:خب حاال پول کتابات چقدر مبابا

 چطور؟:-

 بردار شهیم ازتیهرچقدر که ن بمی:برو از جبابا

 ...دارمیاز همون پول لباس بر م  خوادیممنون بابا پول نم:-

 !؟یاریم ن:بعد واسه لباست کبابا

 .نه:-

 ...زود برگرد یریبلند شد و گفت:باشه دخترم،هرجا م زیاز پشت م  بابا

 !چشم:-

 ...:خداحافظبابا

 .خداحافظ:-

 ...کرد و رفت  یرفت تو اتاق و از مامان هم که در حال مرتب کردن لباسا بود خداحافظ بعد

 ...کردم که مامان فکر کنه صبحانمو کامل خوردم  یخال ییظرفشو نکیرو تو س میرفتم و استکان چا منم

 .واقعًا حس تو تنم نبود یعنیرو هم جمع نکردم! زیم گهید

 !نه؟ ای دیتو اتاقم و بازم با خودم کلنجار رفتم که امروز برم سراغ ام رفتم

 ...نمشیبرم و بب دیبود خودمو قانع کردم که امروز با یهرطور

 .گردمیو زود برم رمیکتاب بگ  رمیامان گفتم که دارم مبود که به م 10 کینزد ساعت

 ...کارت شرکت رو داشتم  یرو دادم! تا حاال اونجا نرفته بودم ول دیگرفتم و آدرس شرکت ام  یدربست هی سرکوچه
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حس مقابله کردم.مگه واسه  نیبا ا شدیکه م  یهرطور یبشم و برگردم خونه!ول مونیبود چند بار پش کیراه نزد تو
نخواهم کرد!پس مرگ  یزندگ گهید دیکه مطمئن بودم بعد از ام  وفته؟منیم یهم داشت که چه اتفاق یمن فرق

 ...کباری ونمیش کباری

 .شمیم ادهیممنون آقا پ:-

 !نیکه داد  یمونده نا آدرس کمی ی:ولراننده

 .قدم بزنم خوامیرو م هیدونم،بقیبله م:-

 .شدم ادهیرو دادم و پ هینگهداشت.کرا جاینگفت و  یزیچ گهیدهم  راننده

همه  باً یکرده بود و تقر  دنیبرف شروع به بار شبیحالمو بهتر کرد،از د کمی رونیب یشدم هوا ادهیپ نیاز ماش  یوقت
 ....کرده بود  دیجا رو سف

 قینفس عم هی!زدیقلبم تندتر م شدمیم کتریبرسم!هرچقدر نزد دیمونده بود که به شرکت ام یا  قهیدق 20 هی
 !رو گرفتم دیدر آوردم و شماره ام مویو گوش دمیکش

 از چندتا بوق جواب داد:بله؟  بعد

باهاش  دیکه شده با  یمتینه امروز به هر ق ی!بازم زد به سرم که قطع کنم و برگردم خونه!ولومدیداشت بند م نفسم
 !زدمیحرف م

 ؟ی:الو روشا؟صدامو داردیام

 ...الو:-

 ؟ی:خوبدیام

 .سالم،ممنون:-

 شده؟ یزیره،چیخ شااهللی:ادیام

 ؟یینه...کجا:-

 نشده؟ یزیچ ی:شرکتم!مطمئندیام

 ....اونجا  امیم گهید قهیآره،من تا چند دق:-

 !!!:کجا؟دیام

 .شرکت:-

 ...شده بگو یزیاگه چ  شمیدارم نگران م گهی!!روشا من د؟یچ ی:شرکت؟برادیام

 ...خواستمینشده...فقط م یزینه نه چ:-
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 !فعالً میزنیبا هم حرف م امیم حاال

 .!...گردمیم یاون هوا از گرما احساس خفگ  ی.تودمیکش  قینفس عم هیو قطع کرد و  تماس

 .بود کیش یلیساختمون خ هیکه تو   دیبه شرکت ام دمیبعد رس قهیدق چند

به در زدم و رفتم تو.از  یتق هیباز بود، کمیدر  یبعد جلو در شرکتش بودم.ال قهیآسانسور شدم و چند دق  سوار
 د،ییبود، جلوم سبز شد و گفت:بفرما دیام  یخانم جوون که فکر کنم منش هی دفعهی!دیلرزیپاهام داشت م جانیه

 ...امرتون

 !دیلرزیو استرس لبام خشک شده بود و صدام م جانیه از

 .سالم:-

 دیی:سالم،بفرمایمنش

 .کار داشتم  یوهشک یمن...من با آقا:-

 :شما؟یمنش

 ...که  دیبهش بگ:-

 ؟یاومد

 .داده هیتک واریو به د رونیکه از اتاقش اومده ب  دهیام  دمید برگشتم

 ...آروم گفتم:سالم  یلی...خکردیحبس شد!بغض داشت خفم م نمینفسم تو س دنشیبا د بازم

 .میتو اتاق من با هم حرف بزن میبر ای:سالم،بدیام

 .کردیم مییکه داشت راهنما  یتکون دادم و راه افتادم همون سمت یسر هی

 ...ارنیدوتا قهوه برامون ب دیلطفًا بگ ی:خانم رحمتدیام

 !خورمیآب...من فقط آب م:-

 ...لطفاً  دیاریآبم ب  هی:دیام

 ...بود کیبزرگ و ش یلی.اتاقش خنمیمنو برد تو اتاقش و گفت که بش بعد

 شده؟ یچ یبگ یخوای:خب!نمدیام

 ...یچیه:-

 !!!نجا؟یا  یایباعث شده که تو ب یچی:هدیام

 .زدمیباهات حرف م دیبا ی،ولیکه اومدم تو محل کارت...ول  دیببخش:-
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 شده؟ ی:روشا چدیام

بلند  زشیهم از پشت م دیآب اومد تو.ام  وانیل هیبا دوتا فنجون قهوه و  ییآقا  هیموقع در اتاقشو زدن و  نیهم
 ...من نشست یرو به رو یصندل هیشد و اومد رو 

و  زیم یرو ینگاه کنم!زل زده بودم به فنجون ها دیبه ام تونستمینم رون،اصالیبعد اون آقا از اتاق رفت ب کمی
 .شدمینگاه داشتم آب م نیا  ری!زکردمیرو رو خودم احساس م دینگاه ام ینیسنگ

 !!!؟یبهم زل نزن یاونطور  شهینگاهش کنم گفتم:م نکهیآب رو برداشتم و بدون ا  وانیل

 !نییذره از آب رو خوردم که بغضمو بده پا هی بعدشم

 ؟یشد ینطوری:چرا ادیام

 دیلرزیکه صدام م  یجا خوردم!در حال افشیق دنیخودم جرأت دادم و بهش نگاه کردم!اخماش تو هم بود،از د به
 ؟یآروم گفتم:چطور  یلیخ

 ده؟ی:رنگت چرا انقدر پردیام

 !تهی...واسه اون مسمومزهیچ:-

 !؟ینکنه تب دار ه؟ی!اون واسه چیکرد  ته،عرقمیواسه مسموم تیدگی:رنگ پردیام

 ...نه!خوبم:-

 نه؟ ای نجایا  یایباعث شده که تو ب یچ یبگ یخوای:بالخره مدیام

 ...راجبه خواستمیمن...من م دیام:-

 ...کمکم کن  کنمی!خواهش مادیکمکم کن،جونم داره در م  ایخدا یوااا

 :روشا؟دیام

 !رو دارم ایاسم دن  نیبه نظرم من قشنگ تر زنهیبلند کردم و نگاهش کردم،هر وقت که اسممو صدا م سرمو

 شده؟ شیطور یشده؟کس یزی:چدیام

 !ستیخوب ن یلیحالت خ انگار

 ...گفتم:خوبم  یفیضع یصدا با

 ؟یباهام حرف بزن یکه راجب چ  نجایا  ی:اومددیام

 ...ازدواجت:-

 ...یصندل یاشو داد به پشت  هیپوزخند زد و تک هیحرفم جا خورد! نیکه از ا  انگار
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 ؟یمخالف ه؟توأمی:چدیام

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایچرا م:-

 .زدمیحرف م دهیبر دهیو همش بر گفتمیکلمه ها رو با جون کندن م  نیا  تموم

 !نییپا زهینر نکهیقطره اشک واسه ا نیکنترل اول  خوادیم ی!!!چه انرژا؟یخدا

 !هی!!!منم مثل بقکنن؟یچرا ازدواج م هی:بقدیام

 ...دیقطره اشکم چک نیسخت شده بود!اول یلیمقاوت خ گهید نه

 !دستمال برداشت و اومد کنارم نشست هی دیوضع رو د نیتا ا دیام

 !آخه چرا؟؟یکنیم هیگر  ی:روشا؟داردیام

!مثالً بگو که دوسش اریب لیواسه من دل ؟توأمیتو چ یول ارنیم لیازدواج کنن،دل  خوانیم یوقت هی...بقدیام:-
 ...!بگویدار

 ...آروم باش  کنمی:روشا خواهش مدیام

 ...من آرومم جوابمو بدهدیمن آرومم ام:-

 !یلرزیم یدار ی:ولدیام

من نگاه کن و بگو که  یچشما ؟تویدارمن خوبم!جوابمو بده...تو واقعاً ساناز رو دوست  گمیگفتم:بهت م  ادیفر با
 ...ی!به جون خاله قسم بخور بگو که دوسش داریدوسش دار

 !!!؟یآروم گفت:تو...دوسم دار  یلیبعد خ کمی!کردیمات فقط داشت نگاهم م یهمونطور

مرگ  ی!اون لحظه فقط آرزوشدی!قلبم داشت از جاش کنده مشدیم یامان اشکام پشت سر هم رو صورتم جار  یب
 ...داشتم

 !!!!برام مهمه ندتیبرام مهمه،آ تیمعلومه که دوست دارم...زندگ ،خبیمن یآره!تو پسرخاله   یعنینه...:-

 ...کنهیم انتیبه تو خ د؟اونیام

 !دونمی:مدیام

 .... و بازم دونهیشده!م وونهید نی!اشدینم باورم

 ؟یکنیم کاریچ یدار یهمفی...تو زده به سرت!آره،زده به سرت...نمیشد وونهیتو د:-

 ...:روشا،تودیام

 ...شد رهیخ رونیادامه بده،از جاش بلند شدو کالفه رفت پشت پنجره و به ب  نتونست
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 د؟یام:-

 .بر نگشت و نگام نکرد ینداد!حت یجواب چیه

 ...دونمیرو م یمن همه چ دیام:-

 .یدونینم یچی:تو هدیام

 ...یهست یچه فشار ریکه االن ز  دونمیچرا م:-

 !تعجب برگشت ونگاهم کرد با

 !دونمیکه از کجا م  ستینپرس،اصالً مهم ن یچیه:-

 ؟یدونیم ی:چدیام

 داره؟ قتیاز دهن خودت بشنوم،حرفاشون حق  خوامیحاال م یازدواج!ول  نیکه مجبورت کردن به ا  دونمیم:-

 !زننیبگو که فقط دارن بهت تهمت م یستین ایباز نیتو اهل ا دی!امگنیتو رو خدا بگو که دروغ م دیام

 .کنهیم وونمیندونستنه که داره د نیو هم دونمیروشا!نم دونمی:نمدیام

 !دستاش نینشست و سرشو گرفت ب یکالفه رو صندل  بعد

 !؟یدونیکه نم  یچ یعنی:-

که   یدزن ومر  نا،همونیمهسا ا لیبود،فام یو مان نینگ یساکت شد و بعد گفت:پارسال زمستون عروس کمی
 !اومده بودن  مانیا  یعروس

 ...خب:-

 ...!سانازم بودمیگرفته بودن،ما هم دعوت بود  ی:اونا جشنشونو تو باغ مامان پردیام

 .مست...اونقدر که اصالً تو حال خودم نبودم یلیاونشب مست بودم!خ  من

گم شده بود که اونقدر مست کرده اونشب چه مر   دونمیاز اتاق خوابا،نم  یکیتو  میمنو برد باال و با هم رفت مانیا
 .منو برده بود باال که با اون وضع جلو چشم مامان بابا نباشم مانمیبرنامه ها نبودم!ا نجوریبودم!من اصالًاهل ا

بود که باغ از اون  نیرفتن،ایبود و همه داشتن م یمهمون یآخرا  گهیموند من خوابم برد،د شمیپ مانیکه ا  کمی
 !در اومده بود و منم راحت تونستم بخوابم شیشلوغ

بهشون گفته بود که من سر  مانیا  ایموقع رفتن منو صدا نکردن و گذاشتن که اونجا بمونم گو نایمامان ا اونشب
 .درد دارم و بهتره که همونجا بمونم

شدم،ازش  جیساناز تو اتاقه!گ دمیشدم د داریب یبازم چند لحظه ساکت شد و بعد دوباره ادامه داد:صبح وقت دیام
 ؟یکنیم کاریچ نجایکه تو ا  دمیپرس
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 اد؟ینم ادتیو  شبیحالت متعجب به خودش گرفت و گفت:د هیو  دیخند

 ...بخوابم کمیمنو آورد باال تا  مانیبود که بعد من حالم مساعد نبود و ا یمان یعروس  شبیچرا؟د گفتم

 شبیکه د  ادینم ادتیحالت واقعًا مساعد نبود !بهش گفتم چطور مگه؟گفت که  نکهیو گفت مثل ا دیخند بازم
 .... منو تو

مشت حرف  هی ،همشیگیدروغ م یها شده بودم بهش گفتم که دار وونهید نید،عیچرخیاتاق دور سرم م  تمام
 ادمی یزیچ هگیچرا د دم؟پسیمنو آورد باال ومنم خواب مانیکه ا  ادمهیخب چرا  یمفته!درسته مست بودم ول

 هی!بعدشم گفت که من زیهمه چ ریز زنمیو م گمیمنم که دارم دروغ م نیاونم از کوره در رفت وگفت که ا  اد؟ینم
 !خودمو بکشم کنار خوامیکه حاال که اونو بدبختش کردم م  مینامرد عوض

و از  برهیکرد که آبرومو م  دمیبود وبارش کردم اونم تحد قشیکه ال  ی!هرچ دمیفهمیاون روز حال خودمو نم  گهید
 .بکن یخوایکه م  یحرفا!گفتم برو هر کار نیا

ها،عذاب  وونهید نیو تا شب بر نگشتم خونه،شده بودم ع رونیزدم ب یاز خونه مامان پر  تیبا اعصبان اونروز
خودم  کرده باشم و  یکه نکنه تو اون حال و روز واقعًا غلط  گفتمیهمش با خودم م کردیم چارمیوجدان داشت ب

به خواسته اش  دنیواسه رس دونستمیم نطورمیکه ساناز منو دوست داره ،هم  دونستمیهم م ینباشه!از طرف ادمی
مامان و  یحوصله نداشتم که به سوال جوابها یوقت بود که رفتم خونه حت ری!اونشب دزنهیم یدست به هر کار

ازم   ای رمیدخترشو بگ دیبا ایکرد و گفت   دمیونم تهدبابا جواب بدم.رفتم تو اتاق و در رو بستم که عمم زنگ زد و ا
کنم؟اصالً حال خودمو   کاریچ دیبا دونستمینم شد،اصالً یداشت منفجر م زممغ گهی!دکنهیم تیشکا
 یجوری دیکه با  گفتمیعمه امو ساناز گذشت و من هم بهشون م  یدهایبا تهد ینطوری!دوسه ماه همدمیفهمینم
 جدانقانع کنم.عذاب و یجوریخودمو  امویبگم...هنوز نتونسه بودم با خودم کنار ب نایرو به مامان ا انیجر نیا

 ...نداشتم یبود من اون شب حال عاد ی!هر چاوردیداشت پدرمو در م

طرف  هیناراحت!از  ایخوشحال باشم  دیبا دونستمیاز دوسه ماه زنگ زد وگفت که از من بارداره!اون موقع نم  بعد
نه؟زد به سرم که ببرمش  ایافتاده   یما اتفاق نیمطمئن بشم که واقعاً اونشب ب تونمیم یورنطیخوشحال بودم که ا

از هر راه   ای یان ا  ید قیاز طر  نکهیا  ایبفهمم  تونسمیم مدکتر به من بگه که چند وقته بار داره و من قاً یدکتر ودق
تا با هم  ادیبهش زنگ زدم و گفتم که امروز ب روزینه؟! ایمتوجه بشم که اون بچه واقعًامال منه  یا  گهید یکوفت

با  کهزنگ زد و گفت   روزیبهونه آورد و قرار رو گذاشت واسه دوروز بعد!انگار دست منو خونده بود، یدکتر ول میبر
مطمئن شدم که  گهیدست خودشم گچ گرفته بود!د یکه تصادف کردن و بچه افتاد!حت  رونیدوستش رفته بود ب

 شتریاونا ب  یرو بهشون گفتم!ول نایرفتم خونشونو تمام ا روزیکاسشونه!   مین ریز یحتمًا کاسه او  گهیداره دروغ م
اومد دم   هیاحضار  روزی نکهیتا ا رفتمیبار نم ریزکردن...  دیکه تونستن منو تهد  یقیطلبکار بودن و به هر طر

بخاطر  ؟اونمیفهمیروشا،م کردنیبه گوش پدر و مادرم سکته م دیرسیخبر م نیکرده بودن.اگه ا  تیشرکت!ازم شکا
 ...براش مهمه !چقدر آبروش براش مهمه زایچ نیکه چقدر ا  یشناسی...بابامو که میموضوع نیهمچ هی

و اشک  کردمیگوش م  دیام  ی،چشمامو بسته بودم و به حرفها یداده بودم به صندل هیمدت تک نیا  تمام
 ...تو قلبم کردنیبود که انگار فرو م یمثل خنجر شدیکه از دهنش خارج م  ی!هر کلمه اختمیریم

 ...نکن هیگر  ینطوریکه ا  کنمی:روشا ازت خواهش مدیام
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 !!؟یفهمینم نوی.تو چطور ادنیم تیدروغه دارن باز دیدروغه،ام:-

 !دونمیو گفت:م یداد به صندل شویو تک دیکش  قینفس عم هی

 !!؟یکنیپس چرا تمومش نم:-

 ی!حاال اون عذاب وجداناکشمیو منم دارم عذاب م دنیم یدارن منو باز نایکه ا  کسالهیروشا؟االن  یدونی:مدیام
 ...چند ماه اول بماند

منو همه  ندهیمنو،آ یزندگ ای. اون عوضشونیزندگ یراحت ازشون بگذرم و بزارم که برن پ نقدریهم تونمینم من
 نیبودم و ع داریکه تا صبح ب  ییاون شبا  یهمه  ی!تالفکنمیازم گرفتن!حاال من انقدر راحت ولشون نم  مویچ
رو  دمیرو که من کش یاز اون درد  کمی دیا!فرخنده و ساناز بارمیرو سرشون در م زدمیها با خودم حرف م وونهید

 ...تحمل کنن

رو بفهمن و از  ایعوض  نیدروغ ا نایآب از سرم گذشته،دوست ندارم پا پس بکشم و بعدشم مامانم ا  گهیکه د  االن
اونا تموم   یجمعه باز یکردن ول  یباهام باز کسالیکه بعد از ازدواج بفهمن!  ستیبرام مهم ن یق کنن،ولغصه د

 !شهیمن شروع م یو باز شهیم

خودت  شیبود...هه!پ دهیفا یب نجایعقدش کنه!اومدن منم ا  خوادیکه م  گفتیم گفت؟داشتیداشت م یچ دیام
 یچشم؟واقعا که احمق گهیکه با ساناز ازدواج نکن اونم م  یگیو بهش م نجایا  یایم یاحمق؟فکر کرد  یفکر کرد یچ

 ...یازت نفستو حفظ کن  یعشق نتونست  نیروشا!فقط تا لحظه آخر ا

بود از جام بلند شدم و اشکامو پاک کردم و راه افتادم  یهر طور یجون تو تنم نبود اصالً رمق نداشتم،ول گهید
 ...سمت در

 :کجا؟دیام

 خونه:-

 ...:صبرکندیام

 .و نگاهش کردم برگشتم

 ...کارت دارم  نیبش ای:بدیام

 !بگو:-

 .نی:گفتم بشدیام

رو به روش نشستم.سرشو انداخت  یصندل هیآروم رفتم و رو   یلیو نگاهش کردم،بعد خ ستادمیهمونجا ا کمی
 یخوایم یزیکه من گفتم:اگه چ  مینزد یحرف چکدوممونیه قهیو همونجا سرجاش نشست واسه چند دق نییپا
 ...بگو اگه نه من برم یبگ

 نجا؟یا  ی:چرا اومددیام
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 !!!؟یچ:-

 !!!بگم؟ ی...چطور یعنی:دیام

 ...ییآبرو  یواسه تو نداره جز ب یچیازدواج ه  نیبگم ا خواستمیمن حرفامو زدم،فقط م:-

 !نیمحکم گفت:بش یلیاومدم بلند شم که خ  دوباره

 !!!؟یمن یانقدر نگران زندگ  یعنیآرومتر شد و گفت:  بعد

 !هیخودش جرم بزرگ نیکن!اونا به تو تهمت زدن و ا  تیبرو ازش شکا:-

 .کسالیندارم! اونم بعد از  یمدرک چی:من هدیام

 ...خب:-

 ؟یکنیبحثو عوض م دم،چرایپرس گهید زیچ هی:من ازت دیام

رو دوست  گهید یکی اناتیجر نیقبل از ا ،منیدونیبعد پاشد و اومد کنار من نشست و گفت:م کمینگفتم! یچیه
 ...هنوزم دوسش دارم یعنیداشتم....

 انقدر عذاب بکشم؟  دیکردم که با  یخدا؟آخه من چه گناه یپتک بود تو سرم!ا هیحرفاش مثل  تمام

 ...ادیکه دوباره اشکم در ن  کردمیم یحد جون کندن داشتم سع در

 گم؟یم یچ یشنوی:مدیام

که   نهیداره و بدتر از اون حس ا یچه حس یکیدوست داشتن  یدونیم که گفت:حتمًاتو مسرمو تکون داد فقط
 ! رو دوست داشته گهید یکیاون طرف دوست نداشته باشه و 

چه  نیکه ا  دونمیم یا  گهینتونستم خودمو کنترل کنم دوباره بغضم شکست و گفتم :من بهتر از هر کس د گهید
 ...هیدرد بزرگ

 !نییتو چشمام نگاه کرد ،که من سرمو انداختم پا میبرگشت و مستق دیام

 !!؟یشاپ بود یکه باهاش تو کاف  یآروم گفت:همون  یلیخ بعد

 ؟یلحظه جا خوردم!بهش نگاه کردم و گفتم: چ هی

 ترکت کرده؟ یشاپ بود یکه باهاش تو کاف  ی:همون پسردیام

 ...نرفتم جایه چوقتیه یپسر چیکدوم پسر؟!!!من با ه:-

 ...دونمیم ،منیانکارش کن  ستیبلند شد و دوباره رفت پشت پنجره و گفت:الزم ن ازجاش

 ! کنهیخون تو مغزم جوش م کردمیم احساس
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 ....نداره تیواقع یزیچ نیهمچ هی!کنمیرو انکار نم یزیمن چ:-

 ...دوباره برگشت سمت من و گفت:پس بعد

 !!رو بهت گفته؟ یمزخرف نیهمچ هی ی؟کیپس چ:-

 :سانازدیام

 ....یو عصب کیستریه ی!خنده هادنیها خند ونهید نیبرق بهم وصل کرده باشن،شروع کردم ع انیانگار جر  دفعهی

 ...:روشا؟روشا آروم باشدیام

هنوز  یانگار منو از اون حالت در آورد،ول  وانیشکست ل یگوشه!صدا  هیآب و گرفت سمتم که پرتش کردم   وانیل
 ...دمیلرزیداشتم م تیاعصباناز  

 .رونیسرش داد زد و گفت که بره ب دیاومد تو که ام  یبا نگران شیباز شد و همون دختره منش دیدر اتاق ام دفعهی

 ....نداشتم فقط ی:روشا من منظوردیام

 !خفه شو:-

 ...:روشادیام

 ....برات متأسفم ؟واقعاً یکنیکرد رو باور م  یباز تیرو که انقدر با زندگ یتو حرف اون هرزه عوض:-

 ...خواستمی:حق با توئه،من فقط مدیام

 ...که هرو ِکرشون هوا بود  ی.درحالدمیشاپ د یپسره تو کاف هیرو با  یمن بودم که اونروز اون عوض نیا:-

 ...آروم گفت:کثافت  یلیو خ رونیداد ب یساکت شد و بعد نفسشو عصب هیواسه چند ثان دیام

منتظر آسانسور نشدم  گهی....دشدمیبرداشتم و تند از اتاقش خارج شدم!داشتم خفه م فمویم و کجام بلند شد از
 ...نییو از پله ها رفتم پا

جون  گهیهام!پاهام د هیتو ر دمیرو کش رونیسرد ب یهوا رومیبا همه ن دمیساختمون رس یبه در ورود یوقت
 ...شدمیاز اونجا دور م  دیبود با یهر طور ینداشت ول

 ! جلوم دیچیپ دیام  نیماش دمیکه از اون ساختمون فاصله گرفتم د  کمی

 ...:سوارشودیام

 ...نکردمو به راه خودم ادامه دادم یسوار شم!پس توجه خواستیدلم نم یتو پاهام نبود ول یحس گهیواقعًاد

 :روشا؟دیام

 .سمتم و دستمو گرفت دییدو نبارینکردم ،که ا یتوجه بازم
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 ...رسونمتیمن م ایصبر کن؟ب مگی:مگه نمدیام

 .خودم راه رو بلدم:-

 .میبا هم حرف بزن دیبا ای:بدیام

 دمیحرفاتو شن یبه اندازه کاف:-

 ...عذابم نده  گهیتو د کنمی:روشا خواهش مدیام

 ...ای دمیمن دارم تو رو عذاب م:-

 ...؟ههیدیمنو عذاب م یکه دار  ییتو نیا  گفتنمیگفتم؟میبهش م دیبا ینتونستم ادامه بدم!چ گهید

 برو سوار شو ای:بدیام

 ...کرد  تیهدا نینگاهش کردم که خودش آروم منو سمت ماش فقط

 رونیبهم گفت که تو رو ب یگفت:وقت  دیکه بعد ام  میحرکت کرد،اولش هر دوتامون ساکت بود میسوار شد یوقت
 یاون عوض  دیکه شا  دیه هم به ذهنم نرسلحظ هیاصالً   یخوشحال بود یلیدست تو دست هم و خ دهیپسره د هیبا 

 ازداغشویپ یبود که ه دهیفهم نویا  ونمانگار ا  خوردی!فقط خون خونمو داشت مدهیم میداره باز نبارمیدروغگو ا
 ...کردیم ادیز

درد و غماتو  یهمه  شهیسخته هم یلیادامه داد:خ  دینگاه کردم که بازم ام رونوینگفتم و فقط از پنجره ب یزیچ
درد و دالم  هیپا شهیهم نیقبل از ا ،منیآرومتر ش  کمیتا  یدرد و دل کن یبا کس یو نتون یواسه خودت نگه دار

که   کنمیامروز احساس م  یحرف بزنم.ول نتونستمبا اونم  یکه حت  دمیرس ییبه جا کسالی نیتو ا یبود.ول مانیا
 .سبک شدم یلیخ

 بود؟ یکه دوسش داشتم ک  یاون دختر  یبدون یخوایساکت شد و بعد دوباره گفت:م بازم

 گهیتونم،دینم گهید ست؟منیبسم ن ایست؟خدای؟بسم ن دمیشکنجم کن،شکنجم کن تا حاال کم درد کش آره
 ...تحملش و ندارم

 بدونم خوامیبستم و گفتم:نه!نم چشمامو

 ...ابونیشده به خ رهیخ دمیکردم که د  !بهش نگاهستادیگوشه وا  هیزد کنارو  نویماش

 یزاشتیگفت:کاش م  زنهیکه انگار داره با خودش حرف م  یطوریحالت موند!بعد  نیتو هم قهیدق 6-5 کینزد دیشا
 ...که بگم چقدر دوست دارم

 هیکه   ینشون بدم!فقط زل زده بودم بهش که برگشت سمت من،در حال یچه عکس العمل دیبا دونستمینم اصال
 یازم دور  شهی!همادیاز من خوشت نم  کردمیسالها فکر م نیقطره اشک گوشه چشمش بود گفت:تمام ا

و  یکردیازم فرار م  رمبهت بگم که چقدر دوست دا خواستمی.هربار که میبهتر از من بود مانیبا ا شهی!همیکریم
 ... منم
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هر لحظه منتظر  اوردیدلخسته رو در م یاعاشق  یکه جلو تو ساناز واسه من ادا  ییساکت شد و بعد گفت:وقتا کمی
که من نتونم   یدزدینگاهتو م ایاون موقع ها هم   یسمتت!ول امیو ب نمیبودم که برق حسادت و تو چشمات بب

 ...یکردیبازم فرار م ایاز توش بخونم   یزیچ

تو دلم روشن شد که نکنه توأم دوسم  دیبازم نور ام یختیریاشک م  یبخاطرم داشت یو اونطور یکه اومد  امروز
 یکه دوسم دار  یتو بهم بگ شیکیکه تو   دیام  نیبه ا دمیدزدیو م ومدیم رونیرو که از دهنت ب ی!هر کلمه ایدار

 ... سراغم یکه امروز اومد  نهیو واسه هم

بهش  دیبا ی!چتخیریصدا رو صورتم فرو م یو اشکم ب کردمینگاه م دیحرکت فقط داشتم به ام یمدت ب نیا  تمام
 ....مدت اونم منو دوست داشته و نیداشتم که بهش بگم؟تمام ا یگفتم؟چیم

که گفت دوست داره ،اون که اعتراف   ؟اونیهست ی:احمق منتظر چگفتیو م دیکشیم ادیداشت سرم فر یکی انگار
مسخره  نیبره،آره؟!!!تمومش کن ا نیکه غرور احمقانت از ب  یترسینکنه باز م هی؟چیکرد پس چرا االن تو بهش نگ

 ...یرو.بهش بگو،بهش بگو که توأم چقدر دوسش دار ایباز

 !!!د؟یام:-

 .که چشماش قرمز شده بود دوباره سرشو چرخوند سمت من  یدرحال

 ...مدت نیتمام ا:-

 !دمیکش  قیو چندتا نفس عم نییدادم پا نویماش شهیش شم،یدارم خفه م کردمیم احساس

 ....مدت من عاشقت بودم نیتمام ا:-

 ادهیپ نیمشت به فرمون زد واز ماش هی تیبا اعصبان قهینوبت اون بود که مات به من نگاه کنه!بعد از چند دق حاال
 .شد

 ...بهم گفته بود که دوسم داره دیداشتم!ام یکنم که اون لحظه چه حال  فیتوص تونمینم

که من در حد جنون دوسش دارم   یکه متوجه شدم کس  بودمیخوشحال م دیکردم؟بایبرخورد م یچطور دیواقعًابا
 میاز هم جدا بش  دیبا میو دوست دار گریحاال که جفتمون همد نکهیاز ا  بودمیناراحت م ایاونم منو دوست داره،

 ...شمیم وونهیدارم د گهید نکمکم ک  کنمیازت خواهش م  ایخدا یکار خودش؟!!! واااا  یبره پ یو هرک

ساعت  دونمیبابا اصالً نم یدوست نداشتم جواب بدم!ا رون،اصالً یب دیکش  الیمنو از فکر و خ میشگو  یصدا
 !!!چنده؟

 ...کردم که همونجا گوشه اتوبان نشسته بود  دیبه ام گهینگاه د هیدر آوردم،رُهام بود!  فمیاز ک  مویگوش

 بله؟:-

 !یکتاب بخر  یریم یتو؟مامان گفت که بهش گفت یی:کجارُهام

 .گهیکجام د  یدونیخب پس م:-
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 ...بزن دتریحرف جد هیمن  ،واسهیبهش گفت نوی:اون مامان بود که ارُهام

 !فهممینم یزیرُهام؟من از حرفات چ یچ یعنی:-

کتاب   هی، یکه راست بگ  رمی!گندتهیکتاب و درس و آ  یکنیکه فکر نم  یزیتو االن به تنها چ دونمی:من که مرُهام
 !!کشه؟یممگه چقدر طول  دنیخر

 ...نیکه زل زده بود به من،از جاش بلند شد و اومد سمت ماش  یهم در حال دیموقع ام نیهم

 ...:با توأمرُهام

 ها؟:-

 ...و روشن کرد نیشد و ماش نیسوار ماش دیام  گهید

 !!!؟یالل شد  ؟چراییکجا  گمیزد:بهت م ادیفر تیرُهام با اعصبان نباریا

 ...؟قبرستونمیزنیبا داد گفتم:چته چرا داد م باً یتقر منم

 !ایکنیم وونمید یدار گهی:روشا درُهام

 ...نگرانم نباشن نا،بگویا  مانیخونه ا رمیبگو من امروز م نایبه مامان ا:-

 ...دنبالت امیبگو ب یی!!!کجا؟ی:اونجا واسه چرُهام

 ... با دینکن،من با لهیپ کنمیرُهام خواهش م:-

 ! رونیب دیرو از دستم کش یگوش  دیام  دفعهی

 :الو رُهام؟دیام

 آره با منه:-

 .مانیخونه ا میرینه!م:-

 .ستینه نه،الزم ن:-

 ...دمشیاالن د  یاتفاق  یلینگاه بهم کرد و دوباره به رُهام گفت:خ هیبرگشت و  بعد

راجب من  ی! همش استرس داشتم که نکنه االن رُهام فکر بددمینفس راحت کش هیحرفش  نیچرا با ا دونمینم
 ...بکنه

 !گهی:تو بهشون بگو ددیام

 خونه ارمشیخودم غروب م:-

 خواهش،سالم برسون:-
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 .فعالً :-

 .رو گرفت سمت من یبهم نگاه کنه گوش نکهیو قطع کرد و بدون ا تماس

 ...مینزد یحرف چکدومیدر خونشون ه یجلو دنی.تا رسمانیسمت خونه ا دیچیو پ نیرو ازش گرفتم و ماش یگوش

شدم و رفتم سمت در خونه که  ادهیآروم گفتم ممنون واز پ  یلینگه داشت،خ میدیکه رس  مانیدر خونه ا یجلو
 کردمیمات داشتم نگاهش م ینطوری!همادیهم داره م دیام  دمی!برگشتم عقب د دمیشن نشویماش ریدزدگ یصدا

 !!!ام؟یداداشمه!ن خونهگفت:خب   کنمیدارم نگاهش م ینطوریهم دید یرو زد،وقت فونیو آ دیکه بهم رس

 !نگفتم یزیدر اومدم و گفتم:من که چ یاون مات  از

 ...دمیو نگاهمو ازش دزد دینگام کرد که دلم لرز یجوریدوباره  باز

ما دوتا کنار هم  دنیر دو از ده مانیداخل پرستو و ا میرفت یباز شد.وقت یکیچ یهم در با صدا هیاز چند ثان  بعد
 !کردنیفقط داشتن نگاهمون م ینطوریتعجب کرده بودن و هم

 !دیشرمندمون نکن نیاز ا  شتریب گهی:ددیام

 !!؟ی:چپرستو

 ...استقبالتون  نیبا ا دیشرمندمون نکن نیاز ا  شتریب گهید گمی:مدیام

 دیی!بفرمامیتعجب کرد کمی نیخبر اومد یموقع ب نیا  نکهیا  ن،نهیخوش اومد یلیخ دیی:هان،شرمنده!بفرماپرستو
 .سفره پهنه میناهار بخور میبر

ازم   ییو بهش سالم کردم که با خوشرو مانیا  شیکردم،بعدشم رفتم پ  کیسمت پرستو و باهاش سالم عل رفتم
که   نیبد حیتوض دیشد و زد رو شونش و گفت:حاال بعد ناهار با مانیا  کیهمون موقع نزد دمیاستقبال کرد.ام

 ...که مسموم شده بود  نیبه خورد روشا داده بود یچ

 ... نیینگاه به هم انداختن و بعد به من نگاه کردن که منم سرمو انداختم پا هی مانیا  پرستو

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

شستن ظرف  شهیگفت:پرستو جان م  دیکه ام  میکردیجمع م زیظرف ها رو از رو م میاز ناهار منو پرستو داشت  بعد
 !میصحبت کن دیبه بعد؟با یها رو موکول کن

 .:باشه حتماً پرستو

 ...نی!تا اومدم بشقابشو از جلوش بردارم دستمو گرفت و گفت:بشدنیلرزیداشتن م دستام

 .رو به روش نشستم یصندل هیرفتم و رو  یحرف چیه بدون

 شده؟ یزی:چمانیا

 !گمیم نهیبش ادی:بزار پرستو بدیام
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 .گهید ییرایتو پذ می:حاال چرا تو آشپزخونه؟برپرستو

 ...نیبش ایخوبه ،ب نجاینه هم:-

 .نشست یصندل هیرو  مانیمنو ا نیهم اومد و ب پرستو

 !میکه بشنو  می:خب ما منتظرمانیا

 !نیجواب بد زایچ یسر هیبه  دیاول شما با  گهی:نه ددیام

 !نیشده به ما هم بگ یزیاگه چ  ؟خبی:به چمانیا

 ن؟یکه روشا منو دوست داره و بهم نگفت  نیدونیم یساکت شد و بعد گفت:شما از ک کمی دیام

 یلیدستمو گرفت و خ زیم ریلبخند بود ،بعد از ز هیهمزمان برگشتن سمت من!رو لب پرستو  مانیپرستو و ا دفعهی
 ؟یآروم گفت:بالخره بهش گفت

 ن؟یدی:چرا جواب نمدیام

 ...میدی:تازه چند روزه فهممانیا

 شمال؟ نیکه مثالً رفته بود  یهمون چند روز ی:تودیام

 ن؟یبه منم نگفت نیدیکه فهم  یدوباره گفت:خب چرا وقت دیفقط سرشو تکون داد که ام مانیا

 !من نخواستم:-

 بعدش گفت:چرا؟ کمینگاهش رو من ثابت موند، دیام

 رفته؟ ادتی...یکنیازدواج م  یچون تو دار:-

 !لب گفت:ازدواج ریو ز یصندل یداد به پشت شویپوزخند زدو تک هی بعدش

انجام   دیازدواج با  نیا  یگفتیو م یدیکشیکه خوب هوار م  شی!!!تا چند روز پ؟یشد مونیپش ه؟نکنهی:چمانیا
 ...بشه

به  بود که یرو نداد.بعد رو کرد به پرستو گفت:خب حاال موضوع چ مانیو جواب ا رونینفسشو کالفه داد ب دیام
 شمال؟ نیرفت نیگفت  هیبق

 ...نگران بشن نایخاله ا میخواستی!روشا مسموم شده بود نمگهی:قبالً بهت گفتم دمانیا

موضوع  نیا  نینگران بشه که بخوا یباشه که خاله در حد یمهم زیچ یلیخ کنمیساده فکر نم تیمسموم هی:دیام
 ...دیکن  میرو ازش قا

 شده بود؟ یرو کرد به منو گفت:روشا تو بگو چ بعد

 ...حالم بد بود کمیِمن ِمن کردم و گفتم: کمی
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 چت بود؟ قاً ی:دقدیام

 شد؟ یچ یدیشکه شد و از حال رفت!حاال فهم دیقراره ازدواج کن یجنابعال دیشن ی:وقتمانیا

من  یا  قهی!چند دقومدیصدا در نم چکدوممونی!از هکردیمات فقط داشت به من نگاه م دیشن نویا  یوقت دیام
 !!!ن؟یگفت:چرا همون موقع بهم نگفت  کردیکه نگاهم م  یکه همونطور  رفتمیم نیاز ب  دینگاه ام ریداشتم ز

 !نکرده ی:هه...االنم حالش با همون موقعش فرقپرستو

 !وفتهیعقب ن  تونینامزد یکارا  ینشست نجایشما ا گمیگفت:حاال م  دیبه ام هیبا کنا مانیا

 !ندازمیرو عقب م ینامزد نی:من ادیام

 بدونم چرا؟ شهیهه!م ؟یعقب بنداز  یخوای:حاال تازه ممانیا

 .که دوست دارم برم گم شم  دونمی!فقط مدونمیمان،نمیا  دونمی:نمدیام

 !یکشیخودتو م یریو م شهیاحتماالً نظرت عوض م  کشهیبدبخت چندساله داره عذاب م نیا  ی:حاال اگه بدونمانیا

 ...نگاه متعجبشو بهم دوخت دیشدن و باز هم ام رینتونستم تحمل کنم و بازم اشکام سراز گهید

 ؟یبفهمم که دوسم دار دیمن االن با یروشا!آخه لعنت دمی:بخدا منم کم زجر نکشدیام

 ...بهت بگه که من دوست دارم ادیب ی:مطمئنًا انتظار نداشتمانیا

بد؟شما ها از  یخوبه چ یچ دونمینم گهی!دترکهیمغزم داره م گهید دستاشو گفت:بخدا نیسرشو گرفت ب دیام
 !نی،پس خواهشًا منو متهم نکن نیخبر ندار یچیه

 یاونروز تو شرکت گفت  ؟چرایکنیو خودتو خالص نم یگیو گفت:چرا نم دیدستشو گذاشت رو شونه ام مانیا
 ؟یبا ساناز ازدواج کن یمجبور

 ....رو به روشا گفتم یبازم به من نگاه کرد و گفت:همه چ دویکش  قینفس عم هی دیام

 ....کردن  فیشروع کرد داستان رو براشون تعر دیبازم نگاه متعجبشونو به من دوختن که ام مانیو ا پرستو

. 

. 

 ...صورتش رنگ خون شده بود تیهم از شدت خشم و اعصبان مانیخت،ایریآروم آروم اشک م  پرستو

 ...کشمتونی:کثافتا،آشغاالاااا ممانیا

 .مانی:آروم باش ادیام

 ؟یرو به من بگ نایا  دیآروم باشم؟!تو االن با  ی:چطورمانیا

 ...نایبابا ا خواستمی:بهت گفتم که،نمدیام
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از قضاوت و   ندفعهیبدون منطق راجبت قضاوت کرده که ا یک  ایننشسته به حرفت گوش بده؟ ی:بابا کمانیا
بکنن،اونوقت  خواستنیکه م  یهرغلط یزاشتیخودت؟م یبه زندگ یزد شیآت  ینطوریو ا یدیترس شونیناراحت

 !بکنن توننینم یچکاریکه ه  یشدیمتوجه م

نکنه من  نکهیفکر کنم!جز به ا تونستمیدرست نم یچیو منگ و داغون بودم که به ه جی:باور کن انقدر گدیام
 ...آورده باشمسر دختر مردم   ییواقعًاتو اون حال و روز بال

 .بال همون دختر مردم بود که رو سر تو نازل شد ی:هه!ولمانیا

حتمًا اونم نظر  نیوبا بابا حرف بزن نیکه،بهتره بر  وفتادهین ینشده !هنوز اتفاق ریبه نظر من االنم د ی:ولپرستو
 ...خودشو داره

از رو نعش   دیاون کثافتا به هدفشون برسن!با  زارمینم ندفعهیا  دی!بخدا امنهیکار هم  نیفعالً بهتر گمی:منم ممانیا
 ...یعمر خودتو بدبخت کن  کیو  یکه بزارم عقدش کن  یمن رد ش

 ؟چرایو رو به من گفت:تو چرا انقدر ساکت یصندل یداد به پشت شویبود،تکش نییکه تا اون موقع سرش پا  دیام
 ؟یگینم یچیه

 !!!بگم؟ یچ:-

 !یداشته باش یر بهترتو فک دی:خب توأم نظرتو بگو،شامانیا

 .رهیبگ میتصم دیخودش با دیام:-

 !شد یچ میدیگرفت د  میتصم باریبهتره، رهینگ میتصم یهرچ دی:اممانیا

 ...بهش تونمیخودشه...من نم یزندگ یول:-

 ادتی مارستانیرو تو ب شیروشا اگه چند روز پ نینداره؟بب یبه تو ربط دیام  یزندگ یعنینذاشت ادامه بدم : مانیا
و بعدشم چقدر  یدیگفتن از خواب پر  دیام  دیام  ادیکه چندبار با فر  ادمهیخوب  یلیادمه،خیخوب  یلیمن خ ادینم
و  ادیبگم ب دیبه ام خواستمی.من همون موقع مکردنیکه پرستارا به زور آرام بخش آرومت م  یکردیو داد م غیج

اون   ی؟ولیچ یعنیو متوجه شه که دوست داشتن  نهیو تو رو تو اون حال بب ادیب خواستمینه،میحال و روزتو بب
بزار بفهمه  ،یدوسش دار یبسه روشا،حاال که بهش گفت گهید یروز رُهام جلومو گرفت و نذاشت برم سراغش.ول

 ...دیفهمیحرفا م نیزودتر از ا یلیخ دیواسه تو مهمه!هر چند با شیدگکه چقدر خودش و زن

باهاش چشم تو چشم نشم زل زده بودم به  نکهیو من واسه ا کردیمداشت به من نگاه  دیمدت ام نیا  تمام
 !زیم یرو ینمکدونا

 ...من به بهش گفتم که دوسش دارم اونم اعتراف کرد یبگه که دوسم داره!وقت خواستی:امروزم نمدیام

 و تماس و وصل کرد رونیکردو نفسشو فوت کرد ب  شیبه گوش ینگاه عصب هیزنگ خورد، دیام  یموقع گوش نیهم

 :بله؟دیام
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 بله خودم هستم،شما؟:-

 ن؟یهست یشه؟شما ک یزیچ:-

 ...بله:-

 !هستم شونییکه پشت خط بود گفت:پسر دا  ینگاه به من کرد و به اون شخص هی

 ،کجا؟یک:-

 مارستانن؟یباشه،باشه!االن کدوم ب:-

 ...مارستانهیتصادف کرده ب و قطع کرد و با تعجب به هممون نگاه کرد و گفت:ساناز تماس

 :نمرده؟مانیا

 ه؟یچه حرف نیجان زشته ا مانی:ااا...اپرستو

 ...یگینم ینطوریا  یبدون گه،اگهید یدونینم ه؟یحسم نسبت بهشون چ یدونی:ممانیا

 !که  شهیخوشحال نم یزشته آدم از مردن کس ،ی:حاال هرچپرستو

 مارستان؟یب یایباهام م مانی:ادیام

 !وجودشم تحمل کنم؟ یوجوِد ب دی!حاال بااد؟یاز فرخنده خوشم م  یلیر،خی:نخمانیا

 !رمی:پس خودم تنها مدیام

گفت   دیبه ام یلیم یبا ب مانمیتنها بره ...ا دیاشاره کرد که نزاره ام  مانیاز جاش بلند شد که بره،که پرستو به ا  بعد
 .می:صبر کن لباس بپوشم که با هم بر

به عالقه  دیام  دیدو روز مونده به عقد با یوقت قاً ی!دقنیپرستو به من گفت:کار خدا رو بب که رفتن  مانیو ا دیام
 ...کاراشو پس بده  نیتاوان ا یجوریببره و سانازم  یتو نسبت به خودش پ

 .واسه ساناز افتاده یاتفاق  نیهمچ هیکه   ستمیاصالً خوشحال ن  یبگم پرستو!ول دیبا یچ دونمینم:-

 ...نباشه یمهم یلیخ زیچ دی:حاال شاپرستو

 ...برگشتم خونه رترید دیزنگ به مامانم بزنم که بگم شا هی. من برم نطورهیکه هم  شاهللیا:-

 ....منم برم ظرفا رو بشورمزمی:برو عزپرستو

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

شده که تا االن اونا با ما تماس  یچ مینیبب میزنگ بزن مانیکه به ا  میگرفت  میغروب بود که با پرستو تصم  یدما دم
 یمن صداشو نم یجواب داد ول مانیبعد ا کمیرو گرفت، مانیرو برداشت و شماره ا ینگرفته بودن! پرستو گوش

 .دمیشن
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 .:الو سالمپرستو

 شما پس؟ نییشد کجا یچ:-

 .نه هنوز هست:-

 باهاته؟ دمی؟امیجد:-

 ...نیایباشه ب:-

 .و قطع کرد و گذاشت سر جاش تلفن

 ؟یگفت؟چرا زود قطع کرد  یچ:-

 .انی...االن ممیخونه ا کی:گفت نزدپرستو

 بوده؟ یتصادف جد یکنیفکر م:-

 بگم آخه؟ یواال،چ دونمی:نمپرستو

بود.پرستو بلند شد و رفت جلو  8به  قهیدق ستیاومدن به ساعت نگاه کردم ب  مانیو ا دیکه ام  دیطول نکش یلیخ
 ...تو ومدنیکه داشتن م  دمیشنیر استقبالشون،سرو صداشونو مد

 نبود؟ یمهم زیشد؟چ ی:سالم،چپرستو

 د؟یاطالعات کسب کن  نیخوایدر م یجلو نیهم ای دییفرمای:سالااام خانم گلم،اجازه ورود ممانیا

 .دیداخل ،ببخش دیی:بفرماپرستو

 .:سالمدیام

 د؟یام  ی:سالم،تو خوبپرستو

 .خدا چقدر دوسش داره فهمهیچشماشو وا کنه م کمی:چرا خوب نباشه؟اگه مانیا

 !!!مااانی:ادیام

 هیاومد رو   دیکه به هر دوتاشون سالم کردم و هر دو هم جواب دادن.ام  ییرایکم کم همه اومدن سمت پذ  گهید
 .ما یخودشو پرت کرد رو مبل رو به رو مانمیمبل دو نفره کنار من نشست ا

 ...چقدر کسل کنندست مارستانیب ی...پام شکست!فضای:آخمانیا

 باشه؟ یحیشاد و تفر یفضا یخوای:پس مدیام

 نه؟ ایشده  یچ نیگی:حاال مپرستو
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 کنم،دستیم فیرو تعر یهمه چ امیو م کنمیلباسامو عوض م رمیمنم م ،یرو بکش ییچا هیشما زحمت  ی:خانممانیا
 .گلت درد نکنه

 باشه؟ یا  گهیاز جاش بلند شد و گفت:چشم،امر د  پرستو

 .قربان ستین ی:عرضمانیا

که لم داده بود رو مبل   دیمنو ام میهم رفت تو اتاق که لباسشو عوض کنه.موند مانیرفت تو آشپزخونه و ا پرستو
 یمدت سخت نی!چقدر تو اکردیو نگاهش م نشستمیکنارش م  یو چشماشو بسته بود،دوست داشتم همونطور

مثل  شهیجام بلند شدم گفت:هم زپرستو که تا ا شیبود...اومدم از کنارش بلند شم برم تو آشپزخونه پ دهیکش
 ...یکنیاالن ازم فرار م

 ...یآروم ش  یاستراحت کن  کمیتا  خواستمی!مکردمیجام نشستم و گفتم:فرار نم سر

 .:من کنار تو آروم ترمدیام

نگاهشو حس  ینیسنگ ی.ولنیینگفتم و سرمو انداختم پا یزیخجالت احساس کردم صورتم سرخ شده!چ از
 ؟ینگاهم نکن ینطوریا  شهیگفتم:م  رمیم نینگاه از ب نیا  ریدارم ز دمی!دکردمیم

 ! شرط هیو گفت:به  دیخند

 ؟یبه بعد مال من بش نیتوأم از ا شهیتعجب نگاهش کردم که گفت:م با

بود که دوست  نیریش یایرو هیهمش واسه من مثل  شنوم،یم دیحرفا رو از دهن ام نیدارم ا دشینم باورم
 !نداشتم تموم شه

 !بازومو گرفت و گفت:با توأم روشا دفعهی

 !ه؟یچ:-

 ...از من خجالت نکش و فرار نکن  گهید گمی:مدیام

 .و گفت:لطفاً  دیخند بعد

 شه؟یم یساناز چ:-

بال سرم آوردن،اونقدر که از خودم متنفر  یلیسال فرخنده و ساناز خ کی نیمحو شد و گفت:تو ا خندش
با  کنمیتصادف جون سالم به در ببره،فکر نم نی.اگه ساناز از اهیمنتف گهی...روشا موضوع من و ساناز دیبودم،ول
 !مونده باشه نمونیب هم یزیچ گهیداشتن د مارستانیب رونیب مانیکه فرخنده و ا  ییدادهایداد و ب

 شده مگه؟ یچ:-

 کنم بعدشم برسونمت خونه؟  فیرو برات تعر انیکه جر  رونیب میبر یخوای:مدیام

 .میباشه بر:-
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 .:خب پس برو آماده شودیام

 .شهیحاضر م ییچا گهید کمیاز جام بلند شدم پرستو هم اومد و گفت:  تا

 .میریم میدار گهیما د ی:دستت درد نکنه زن داداش گلم،ولدیام

 !:ااا..چرا؟پرستو

 ...برسونمش خونه دیشده،با رشیروشا د گهی:ددیام

 ؟یینجایاومد و گفت:مگه خاله خبر نداره که ا  مانمیموقع ا نیهم

 ...رونیبرگردم خونه،از صبح زدم ب دیبا گهید یچرا ول:-

 !ی:باشه هر طور راحتمانیا

 .به هر دوتون زحمت دادم یلیمدت خ نیجفتتون،تو ا ییرایممنون از پذ:-

 !و گفت:ساکت شو بچه دیخند مانیا

 م؟یکرد  کاریچ وونه؟مگهیآخه د  ی:زحمت چپرستو

 دیقراره با ام گهید قهیچند دق نکهیلبخند به جفتشون زدم و رفتم تو اتاق که آماده بشم.استرس داشتم از ا هی
 .فرق داشت نباریا  یتنها بشم،هرچند بار اول نبود ول

که   میهر دو ساکت بود م،اولشیشد نیو سوار ماش میکرد  یو پرستو خداحافظ مانیاز ا  دیبعد منو ام قهیچنددق
 ؟یبگ یزیچ یخوایگفت:نم  دیبعد ام کمی

 .یبگم؟!آخه قرار بود تو حرف بزن یچ:-

 ...زمیسکوتت رو بهم بر ومدیکه دلم ن  یساکت نی:همچدیام

 ! شد ینه بابا،مشتاقم بدونم امروز چ:-

بود  نیخبر نداده بودن،ا نایهنوز به فرخنده ا مارستانیب میرفت مانیو گفت:امروز که منو ا دیکش  قینفس عم هی
 .کردم  فیبراش تعر انویزنگ زدم و جر نایکه من به س

 حال ساناز چطور بود؟:-

 ...:خرابدیام

 !واقعا؟:-

 !:آره تو کماستدیام

باشه  دهیصدمه د یلیخ گهید کردمیکرده باشه،فکر م  یکه انقدر تصادف سخت  کردمیفکر نم یعنی!شدیباورم نم اصال
 ...دست و پاش شکسته باشه تاً ینها
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 !شهیباورم نم:-

 !گمی:باورت بشه لطفًا،چون من بهت دروغ نمدیام

 .کرده باشه  یانتظار نداشتم انقدر تصادف سخت  ،فقطیگینه نه من که نگفتم دروغ م:-

هم که باهاش بوده حالش بهتر از ساناز  ییاروینمونده!اون  یباق یزیکه چ  نیکرد،از ماش  ی:آره تصادف سختدیام
 .ستین

 !!هم باهاش بوده؟ یمگه کس:-

 !یدار اریپوزخند زد و گفت:اخت هی

 ؟یک:-

 .پسر همسن و سال خودم هی:دیام

 !ارمیکه سر در نم  ؟منیچ یعنی:-

 ؟یبوده که انقدر تعجب کرد دیکارا از ساناز بع  نی:چرا؟مگه ادیام

 ...ینطوریکه ا  کردمیفکر نم شیآخه چون دو روز مونده بود به نامزد  ینه،ول:-

 گن؟یم یبعدش دوباره گفتم:حاال دکترا چ کمیادامه ندادم،  گهیپوزخند زد که من د هی دیام  بازم

 ...نهییپا شیهوش بید،ضریبراش دعا کن گنی:مدیام

 ؟یپس تو چرا انقدر خونسرد:-

 یواسه عشقا زم،اونی!نه عزم؟ینامزد کن گهیکنم؟چون قرار بود دو روز د  هیکنم؟برم باال سرش براش گر  کاری:چدیام
 ...که ازش متنفرم  یواسه من کنن،نهینم انتیدوطرفست که پسر و دختر عاشق همن و به هم خ

 .ادیسرش ب ییچه بال ستیو معلوم ن ستیناالن حالش خوب   ست،اونیحرفا ن نیاالن وقت ا:-

 !ستیواسه من مهم ن ادیسرش ب یی:هر بالدیام

 !یرحم باش یانقدر ب  کردمی!فکر نمد؟یام:-

 ...دهیرو که با منو تو کرد رو پس م یبه نظرم ساناز داره تاوان کار یروشا،ول ستمیرحم ن ی:بدیام

نگهداشت و  جای نویبعد ماش کمیشدم. یمشغول باز فمیو با دسته ک نیینزدم و سرمو انداختم پا یحرف گهید
 .کنم  فیداستانو برات تعر هیهم بق میبخور یزیچیشو که هم  ادهیگفت:حاال پ

 ادهیپ نینگهداشته و خودشم زودتر از ماش کیش یلیرستوران خ هی یجلو دمینگاه به اطرافم انداختم که د هی
که من   نجایمنو آورده ا یچطور نیبودم که ا نیو تو فکر ا کردمیف نگاه مداشتم به اطرا جیگ  ینطوریشد!هم

 ن؟یدیافتخار م  ریبنده حق نیبه ا بانوگفت:  دیخندیکه داشت م  یمتوجه نشدم،که در سمت منو باز کرد و در حال
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 نینگاهش کردم و بعد با لبخند دستشو گرفتم و از ماش خوردهیچشمک زد و دستشو سمت من دراز کرد! هی بعد
نگاهش  یوقت رفتیچشم ازش بردارم،دلم ضعف م خواستیکه دلم نم  شدیانقدر ناز م  دیخندیم یشدم.وقت ادهیپ
 ...کردمیم

 ...سمت رستوران میبا هم رفت ییو زد اومد و دوتا ریو بست و دزدگ نیدر ماش نکهیاز ا  بعد

 !نجایا  میاومد  دمید یاصال حواسم به جاده نبود،تعجب کردم وقت:-

 !گهیدستمو گرفت و گفت:چون حواست به حرف زدن من بود د دفعهی

 زیچیبابا،هر وقت من  یفشار به دستم داد و گفت:ا هی دیام  ن،کهییو سرمو انداختم پا دمیلحظه خجالت کش هی
 !کنمینم دایمن جرات حرف زدن پ گهیکه د  یقرمز بش ینطوریبگم و تو ا

بشه که  ادیفاصلمون با در رستوران اونقدر ز ایتموم نشه  چوقتیلحظه ه نیزمان متوقف بشه و ا شدیم کاش
 ...ادیاز دستش در ن  چوقتیدستم ه

 :روشا؟دیام

نوز رو و تو چشماش نگاه کردم،همون لبخند ه رون،برگشتمیب دیکش  الیقشنگش منو از فکر و خ یصدا دفعهی
 .کردیلباش بود و داشت نگام م

 بله؟:-

 ...رفته بود ادمی یکه!مثل اونروز که رانندگ  گفتمیداشتم م یرفت چ ادمیمن  یکنینگاه م ینطوری:خب ادیام

 !تو سر من یزنیاونروز و م  یبابا توام که ه یو گفتم:ا دمیمنم خند نباریا

بود که داشتم بهت  یگفت:اتفاقًا اونروز تنها روز  دیکه ام  میوارد رستوران شد میدیخندیم ییکه دوتا  ینطوریهم
 !شدمیم دواریام

 دیام  مینشست یکرده بود سمتش.وقت  ییکه گارسون ما رو راهنما  یزیسر م میرفت میدیخندیهمونطور که م ییدوتا
 ؟یخوریم یگفت: چ

 .خورمیمنم همونو م یخوریخودت م ینداره،هرچ یواسه من فرق:-

 .ارهیلبخند زد وبه گارسون گفت که دوتا کباب برگ ب هی

 !خونه امیم رتریبگه که من د نایکه به مامان ا  گفتمیکاش به رُهام م:-

 !:نگران نباش هماهنگهدیام

 ؟یهماهنگه؟چطور:-

پرستو رو مجبور کردم که به خاله زنگ بزنه و بگه که تو رو شام اونجا نگهداشتن و  یلباس بپوش یرفت ی:وقتدیام
 ...خونه رسونتتیم مانیآخرشب ا
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 !بودا!فکر همه جا رو هم کرده بود یآدم  د،عجبیخندیم زیر زیکه داشت ر  کردمیتعجب داشتم نگاهش م با

 .خب منتظرم که بشنوم:-

 بهت بگم دوست دارم؟ دیکه صبح و ظهر و شب با  یهست ییبابا،نکنه از اون دخترا ی:ادیام

 ...که من دوست دارم روشا خانم  گمینداره صبح گفتم االنم م یبیباشه ع خب

 !یخنده و گفت:بازم که قرمز شد ریکه زد ز  کردمیَمنگا داشتم نگاهش م نیع  بازم

 شده؟ یچ گهید مارستانیامروز تو ب  یکن  فیبود که تعر نینبود!منظورم ا نیمن منظورم ا:-

 .برداشت کنم ینطوریمن دوست داشتم منظورتو ا ی:ولدیام

 !یاهل ابرازعالقه باش  یلیخ ادیبهت نم:-

مدت  نیتو ا ،خوشبختانهیستیکه اهل ابراز عالقه ن  ییتو نیظاهراً ا ی.ولیشی:هستم،حاال بعداً بهتر متوجه مدیام
 !یبهم همه جوره ثابت کرد

 !ستمین یکنیکه فکر م  هم ینه اونطور:-

 !کنمیشد و سرش و آورد جلوتر و آروم گفت:خب بهم ثابت کن که اشتباه فکر م طونیش بعد

 یو دور دمیخودم گفتم چهارسال ازش خجالت کش شیبعد پ دمیکشیخجالت م د،اولشیباریم طنتینگاهش ش از
 شد؟ یکردم،آخرش چ

 ...یلید،خیو گفتم:دوست دارم ام کیمنم سرمو بردم نزد پس

 .میداد هیتک یبه صندل مویبرداشت زیموقع غذامونو آوردن و ماهم دستمونو از رو م نیهم

دو کالم حرف  میداشت ،خبیدیرسیم زایم هیهم نبودا !به بق یرو کرد به گارسون و گفت:داداش حاال عجله ا دیام
 !میزدیم

 ..بگه یچ دونستینماز خنده!گارسون هم خندش گرفته بود،بنده خدا   مردمیم داشتم

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

 !یلیخوش گذشت،خ یلیکنم،خیفراموش نم چوقتیشب رو ه اون

 !شب عمرم نیتر بایبشه به ز لیکه صبحش انقدر حالم بد و خراب بود تبد  یشب کردمینم فکر

!سه ماه بعد از اون شب ساناز به لطف خدا از کما میاالن نامزد کرد  دیو من و ام گذرهیاز اون شب م  کسالی حدود
و  انیتمام جر دینداشت چون ام دهیفا گهید ی!ولدیکشیشاخ و شونه م دیفرخنده هنوز واسه ام یدر اومد،ول

کرد،بعد از دوماه هم خانواده فرخنده   فاعو ازش د ستادیکرد و اونم تمام قد پشت پسرش وا  فیواسه پدرش تعر
زنگ زد و ازش خواست که اونو  دیبار به ام نیساناز موقع رفتن واسه آخر یرفتن ،ول رانیز اا  شهیواسه هم نایا

 !ببخشه
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...و اما آقا رُهامم  کنهیدارن که عموش واسش غش م سیدختر چهارماهه ناز به اسم پرد هیو پرستو هم  مانیا
 ....یخواستگار میبر براش میخوایروزا هم م نیبالخره اعتراف کرد که مهسا رو دوست داره و هم

. 

. 

 !اومده  ختتیر یشوهر ب ای:بدو بدو برُهام

 به دختر عموش رفته آقا رُهام؟ ختهیر یشوهر من اگه ب:-

 !نیبب زم،حاالیریتو رو بهم م ی:االن من همه برنامه هارُهام

 !نهیباال کادو ها رو بب ادیسرگرمش کن ن نییرُهام برو پا یوا:-

 ...دمیرو لو م یکه االن همه چ  کنه؟منیم یفرق نه،چهیبب ادی:برُهام

 !رمایگیدخترعموش م شیاونوقت منم حالتو پ:-

که   ییفه؟کجایضع ی:آهازدیاز تو راه پله ها اومد که صداشو کلفت کرده بود و داد م  دیام  یموقع صدا نیهم
 یکه ناراحت  کنمیبرسه انقدر نازت مبهت  ون،دستمیلیم هیآقاتون اومد،برو دنبال سوراخ موش بگرد که االن شده 

 ...یریبگ یپوست

 یرو دمیپتومو کش یکه اومد پشت در اتاق و در و محکم ُهل داد،منم سر  دمیخندیتو اتاق م میرُهام داشت منو
کرد   لیزن ذل یمردا نیا  نیچشمش به منو رُهام افتاد صداشو ع یکه واسه روز تولدش گرفته بودم!وقت  ییکادو

 ...و گفت:بزا دستاتو ببوسم خانومم

 ! غش کرده بودم از خنده  گهید

 !الزم نکرده...سالم:-

 ...رتتیماه شما و برادر بد س ی:سالم به رودیام

 رتم؟یکجا بد س  ،منی:غلط کردرُهام

 ...دی...انسان بد ذات پلنیریبجاش بگ یکی نیریم نیدار یسر نیدختر داد هی!تا گهید یرتی:بد سدیام

 ...زِن داداش ناز من بشه ادیدلشم بخواد ب یلیاوووو!حاال دختر عموت خ:-

گفت   دیببخش هیرُهام زنگ خورد!رُهام  یاومد جواب بده گوش  دیباال انداخت که تا ام دیواسه ام ییابرو  هی رُهام
 .رونیو از اتاق رفت ب

 !!!یخبر اومد یب:-

 !دمتیراه نم ایخونه  یایبا روشا م ای:مامان زنگ زد گفت دیام

 !یحکم ورودتو ببر یآهان پس اومد:-
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 ...تو دستم ببرم رمی:اومدم جونمو بگدیام

 ...ازدواج با تو رو نداشتم  الی!وگرنه من که خگهید یداد بیزبونت منو فر نیبا هم:-

هم رفتن خونه  نایا  مانیکه ا  ایآماده شو ب  یتوام سر نییپا رمیبلند شد گفت:من م دیخنده که ام ریز میزد ییدوتا
انقدر جذبش به عموش   یبود دهیمن فداش بشم آخه بچه د یذره شده،اله هیکه دلم واسه فندق عمو   میما،بر
 بره؟

 !بودم که انقدر اعتماد به نفس داشته باشه دهیعمو د  ینه!ول:-

 رفتن؟یکجا داشتن م  نایادوباره برگشت و گفت:خاله   یول رونیاز در اتاق رفت ب  دیخندیکه داشت م  ینطوریهم

 ...ییجای:-

 بدونم؟ دیکه من نبا  جای:دیام

 یشیمتوجه م گهید کمی:-

 !رونیشونه باال انداخت و رفت ب هی

!خاله هم االن به میجمع ش نایخودش بفهمه همه دور هم خونه خاله ا نکهیتولدش بود و قرار شد بدون ا امروز
 ...اهیرو فرستاده بود دنبال نخود س دیقول خودش ام

و رُهام دارن با  دیام  دمید نییبعد رفتم پا فمیرو که براش گفته بودم برداشتم و گذاشتم تو ک ییبعد کادو کمی
 ...زننیهم حرف م

 .میمن حاضرم بر:-

 .می:بردیام

 ؟یایرُهام مگه تو نم:-

 اد؟ی:مگه قرار بود بدیام

بزنم،حاال  نایبه خاله ا یسر هی امیامروز ب  خواستمیدادم تا اومدم جمعش کنم رُهام گفت:م یافتاد که سوت  ادمی تازه
 .امیم رمیگیدوش م هیمنم  نیشما بر

 خب؟ ایاونجاست.زود ب  مانمی،ایکنی:آره خوب مدیام

 :باشهرُهام

. 

. 

تو،همه تو باغ جمع  میدر رو برامون باز کرد ورفت نا،جعفرآقایجلو در خونه خاله ا میدیساعت بعد رس مین حدود
 ...هم اومده بودن نایشده بودن مهسا ا
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 !نجانیهم که ا نایبرامون مهمون اومد...اااا مامانت ا نکهی:اوه اوه چه خبره؟!مثل ادیام

 ...گهیبعله د:-

 م؟یما انقدر مهمون دار یدونستی:تو مدیام

 ...یبل یبل:-

 ...!نکنه واسه مننمیت:صبرکن ببدستمو گرفت و گف مچ

 .دلممممم زی...تولدت مبارک عزیبل یبل:-

 !تو روشا یا  وونهیو گفت:د دیخند

رو کرد به  دیام  هوی.میکرد  کیکه مهسا و پرستو اومدن سمتمونو با هم سالم عل  میشد ادهیپ نیاز ماش  ییدوتا
 !گهید شدیم ادهیدنبالش نگرد!اگه اومده بود پ نیبا چشم تو ماش خودیمهسا و گفت:حاال ب

 !نکرد یکه کار  چارهیب نی:اپرستو

 !گفتم  یاز هرگونه کار احتمال  یری:واسه جلوگدیام

 !دیام  یا  وونهی:تو دمهسا

 .کردیم هیبود و همش گر مانیتو بغل ا سیسمتمون پرد ومدنیداشتم م الدمیو م مانیموقع ا نیهم

 کنه؟یم هیچرا گر نیبب ریرو بگبچه  ای:پرستو بمانیا

 !کنهیم یتاب یب دهی!عطر من به مشامش رسی:بدش به من قربونش برم الهدیام

 !ادیآروم در گوش مهسا گفت:نگران نباش االن م  دیخنده که ام ریز میزد همه

 .میکردیغش م  میهم ُهلش داد که منو پرستو داشت مهسا

 .آرزو کن  هیشمع ها رو فوت کنه مهسا بهش گفت که  خواستیم دیام  یخوش گذشت.وقت یلیخ اونشبم

 ....گرفت و شمع ها رو فوت کرد  زیم ریآروم دستمو از ز  یلیو چشماشو بست،بعد خ دیخند

 ؟یکرد  یی: چه آرزودمیپرس دیبود که آروم از ام یکار  هیمشغول  یاز اون هرک  بعد

 .دستت تو دستم باشه و دل هر دومونم پر از عشق ینطوریهمتولد عمرم  نیکرد و گفت:آرزو کردم که تا آخر  نگاهم

 !تو چشمام و فقط نگاهش کنم؟ زمیهمه عشقمو بر نکهیبهش بگم جزا تونستمیم یچ

 ابرازش به شما  یبرا دیدانینم رای...زدیریرا دست کم نگ یاحساس کس  چوقتیه"

 "شجاعت به خرج داده چقدر

 ....انیپا



 

 
183 

 :های پیشنهادی رمان 

  ۶۳دانلود رمان از دل آتش از پری 

 دانلود رمان عشق مرتد از شیما اسماعیلی 

 دانلود رمان همش یک حادثه بود ازMonika  

 دانلود رمان ترانه هستی من از یاسی 

 دانلود رمان کیمیای عشق از چیکسای 

 دانلود رمان عشق فراموش شده به قلم حدیثه سادات 

 دانلود رمان نامقدس ازsober  

 دانلود رمان رز کبود از فهیمه رحیمی 

 

 

 

 https://novelcafe.ir/                   سایت ناول کافه : 

 https://forum.novelcafe.ir/         انجمن ناول کافه :

 https://t.me/Novelcafe_ir            کانال ناول کافه :
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