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 آرام از کنارت مےگذرم... مےیَنس مثل

 ...  نےینمے دانے... ط  نمے ب  ط  

 هستم... شهیمن هم اما

 ها...  دےیپل انیها... م  کےی تار انیم در

 زشتے ها و بے کسے ها...  انیم

 ...رمیسختے ها دستانت را مے گ انیم

 مے کنم... هیگر تی را پاک مے کنم و به جا  تیها اشک

 ... در کنارت...  نجایهستم... ا شهیهم من

 آرام در کنارت قدم بر مے دارم...  آرام

 آرام در کنارت نفس مے کشم... آرام

 ... نےینمے دانے... ط  نمے ب  ط  

 ...اما

وده باش و َلبخند ِبزن... َمن ا تیَهستم... َهوا من ...   نجایرا دارم... آس  ... ِبخاِطر ط   َهستم... َبراے ط 
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سالن بزرگ در حال قدم زدن بود، نگاه  یبه پدربزرگ که با استرس تو میپله ها داشت یاز باال یدزدک 
خشک و سرد بود.   شهیاون هم م؛ی دید یقدر نگران م نی بار بود که پدربزرگ رو ا  نیاول نی. امیکرد یم
 به بازوم زد. یسلقمه ا ایهل

 رانه؟قدر نگ نیکه بابابزرگ ا ادی قراره ب یبه نظرت ک  -

 دونم بابا.   یکردم گفتم: چه م یطور که بازوم رو نوازش م  همون

در رو باز   یخانم تند  مهیو پدربزرگ رو به سمت در کشوند. نع  ایبه صدا در اومد و نگاه من، هل فونیآ
انتظار   قهی. بعد از ده دقادیقراره ب یک  مینیتا بب  میشده بود رهیکرد. کنجکاو و با ذوق به در سالن خ 

 ن افتاد.ی کف زم ایکه پدربزرگ منتظرش بود وارد سالن شد. فک من و هل یباالخره شخص 

 نه!-

 گفت: اره!  ایهل

 دوباره گفتم: نه! من

 حلقه کرد. یچوب یدستش رو دور نرده ها ایهل

 من آره!  یخدا یوا -

ربزرگ بود. سرم رو  وارد سالن شده بود و مشغول حرف زدن با پد یقد بلند و فوق العاده جذاب پسر
 نرده ها رد کردم.   ونیتر بردم و از م  کینزد

 خدا چقدر خوشگله! یوا -

 دهیکش ی.  چشم ها دیبار یم یبود و از چهره اش خستگ  ختهیصورتش ر یرنگش تو یمشک یموها
 . اومد یبه صورتش م یل یبود و خ دهیکش شی ن یداشت؛ ب ییرایو گ
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شونه ام گذاشت و آروم و با ذوق گفت: خدا باالخره جواب دعاهام رو داد و   یسرش رو رو ایهل
 رو فرستاد.  دمیشاهزاده سوار بر اسب سف

 متشیمارک و گرون ق یگفت: از لباس ها یبه سمتم برگشت و با خوشحال  هویکه  دمیخند  آروم
 قلبم!  یوا دینه اسب سف دیبگم پورشه سف  دیمعلومه پولداره، پس با 

همون لحظه پدربزرگ صداش رو صاف کرد و با همون صالبت   یتأسف تکون دادم که تو یواز ر یسر
  دییایبلند و پر از تحکم گفت: اهل خونه همه از اتاق هاتون ب یاز جاش بلند شد و با صدا یشگیهم
 کارتون دارم.  رون،یب

نرفت.   رونیرده ها بعقب رفت و از پله ها فاصله گرفت. منم خواستم عقب برم که سرم از ن  یتند ایهل
 چشم هام گرد شد.

 کرده؟  ر ی خدا چرا سرم گ یوا -

. چطور  ارمیب  رونی نرده ها ب نیکردم سرم رو از ب یم یسرخ شده بود از خنده، منم تند تند سع  ایهل
 اد؟ینم  رونی االن ب یاول سرم داخل رفته بود ول

 کنه.  یداره نگاهم م دمیلحظه نگاهم به پسر افتاد که د کی

 خدا!  ای -

 اومد. رونینرده ها ب  نیبار عقب رفتم که باالخره سرم از ب نیبا هول و ترس ا تند

 سرم! یوا گه؟یبود د یچ ن یا یخداروشکر... وا -

  یم نیید از پله ها پابلن یدوباره حرفش رو تکرار کرد و من تند از جام بلند شدم. با قدم ها پدربزرگ
  یبخورم که دست  نیبود با کله زم کی نزد چارهی پام رفت و من ب ری رنگم ز یدامن کلوش آب  هویرفتم که 

 .ستمیجام با یوزد و کمکم کرد که ت یخندون چشمک ی دور کمرم حلقه شد. سرم رو بلند کردم. هاد

 ممنون.  -

 .زمیکنم عز یزد و گفت: خواهش م  لبخند
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پسر جذاب چقدر دست   نیا ی. جلوستادمیا ایرفتم و با خجالت کنار هل  نییبار آروم از پله ها پا نیا
 در آورده بودم! یباز ی پاچلفت

  ا،یو هل یهمراه بچه هاشون هاد  دیخانواده اعم از  عمه سمانه و شوهرش حم  یاعضا یهمه  یوقت
طور   نیداشت و هم نیپسر به اسم راست هیبزرگ ترم که زنش فوت شده بود و فقط  یعمو نا یعمو س
پرهام و پدرام داشت زن عمو   یترم که اسمش سهراب بود و دو تا دو قلو به اسم ها کیکوچ یعمو
که کنارش   یو جذاب پی »زِن عمو سهراب«  و مادربزرگم هم اومدند. پدربزرگ به پسر خوش ت هراز
از دوست هام که متأسفانه  یکیهستند، پسر   یباربد معتمد شونیشاره کرد و گفت: ابود، ا ستادهیا

 فوت شده. 

 عمو هام و مادربزرگ بلند شد. پدربزرگ ادامه داد. یگفتن ها امرزی خدا ب یصدا

من   یکنه ول یخودشون زندگ  یخونه   یکه اصرار داشت تو  نیباربد جان تازه از خارج برگشتن و با ا -
ما   شیجا پ نیکنه، پس از امروز به بعد باربد جان ا یدرندشت زندگ یاون خونه  یا تونخواستم تنه

 شه.   یخانوادمون محسوب م یاز اعضا یک یکنند. اون هم  یم  یعمارت زندگ یو تو

  یم شی به ندرت پ یل یکردند. خ یهمه گرد شده بود و با تعجب به باربد و پدربزرگ نگاه م  یها چشم
 کنه!  یجا زندگ نیرو وارد عمارت کنه و اجازه بده ا یا به یاومد که پدربزرگ غر

باربد من رو متعجب کرده بود. سرش رو به سمت من   یصدا  یپوزخند ب یزی تر از هر چ  شیب اما
انداختم؛ چقدر چشم  نیید نگاهم کرد. آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو پاچرخوند و کوتاه و سر

 روح بود!  یهاش سرد و ب

مکث کرد و آروم   یکم  دیبه من رس  یکرد وقت یشروع شد و پدربزرگ همه رو به باربد معرف معارفه
 آروشا دختر پسرم سامان بود که... نمیگفت: ا

 و من بغض کردم.   دیرو گز  لبش

 طور.   نی. مادرش هم هممیاز دستش داد هیدایکه مدت ز -

دست  ینشه. دستم تو ری زور بغضم رو قورت دادم؛ قورتش دادم تا اشک نشه و از چشم هام سراز به
اون رو  شهی وقت حس نکرده بودم دختر عممه، هم چیکه ه یبود؛ دختر عمه ا  ایقرار گرفت. هل یگرم

حالت    یدونست و همه  یمن رو م زی. همه چبود ن یدونستم اون بهتر یخواهر بزرگ تر خودم م 
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زدم که  ی. لبخند کم رنگستی دونست که حالم خوب ن یشناخت و االن هم م  یمن رو م یاه
 پدربزرگ دوباره شروع کرد به حرف زدن.

  یبشنوم. باربد عضو ل؟یچرا؟ به چه دلکه چطور؟  نیموضوع و ا نیدرمورد ا یسوال  چیخوام ه  ینم -
 از خانواده ست و تمام. 

 که گفته بودم آماده ست؟  یبود، گفت: اتاق  ستادهیدور تر از ما ا یکه کم مهی به نع رو

 تند گفت: بله آقا. مهینع

 .یخسته ا  یلیدونم که خ یبرو پسرم، م مه یرو به باربد کرد و گفت: همراه نع  پدربزرگ

باال و اتاقش   ی به سمت طبقه   مهیکرد و همراه نع یعذرخواه  هیکرد و از بق  یمتواضع تشکر باربد
 رفت.  

و هر کس به سمت   میکه با اخم وحشتناکش خفه خون گرفت دینگاهمون به سمت پدبزرگ چرخ  همه
و به  می زد رونی و پدرام و پرهام هم از خونه ب نیراست ،یهاد ا،یخودش رفت. من و هل یاتاق ها

 .میسرسبزمون رفت اطیح یبزرگ تو   قیسمت آالچ

. مطمئنم همه از رفتار و کار پدربزرگ متعجب بودند. پرهام  صدا یمتفکر و ب م،ینشسته بود قیآالچ یتو
 ست؟   کارهیبه نظرت پسره چ  ی رو به من کرد و گفت: آبج

کار   هیبه نظر وضعش خوبه مطمئنن  یدونم پرهام جان ول  یواال نم باال انداخت و گفتم:  یا شونه
 خوب و خفن داره. 

 . دیبه موهاش کش یدست یعصب  نیراست

 ! میباهاش مثل خانواده رفتار کن د یعمارت، تازه با ادیب بهی غر هیمونده  نیهم -

کرد و بعد با لبخند به سمت   نیبه راست  ینگاه مین یدوخت.  هاد زی زد و نگاهش رو به م  یپوزخند
 من برگشت. 

 . دیشرکت. مواظب خودتون باش م یر یم  نیمن و راست -
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و از جاش بلند    دیکش یق ینفس عم نی. راستد یکوب نی راست یاز جاش بلند شد و آروم به شونه  بعد
 شد و بدون نگاه به ما ازمون دور شد.  

من خودم رو زده بودم به کوچه   یونستند ولد یم لیرو تمام خانواده و فام نی عاشق من بود ا یهاد
  یل یخ نی به من ابراز عالقه کرده بود و ا نیهم بود که راست یخواستم بفهمم. مدت   یچپ و نم یعل ی

دختر باز بود و مطمئن بودم که من رو دوست نداره و من براش   نیمتعجبم کرده بود چراکه راست
 یاشاره  یبود که پدربزرگ گاه  نی بود، بدتر از همه ا بیعج  یل یکارش خ نیا یندارم ول  یتیاهم چیه

داده  یجواب منف  یهم به هاد ن،یکرد.  اما من هم به راست  یم نیبه ازدواج من و راست یک یکوچ
 شهیو مثل هم دبه خواسته ام احترام گذاشته بو یعمو ها و پسر عمو ها دعوا نشه. هاد نیبودم تا ب

 خواد باهام ازدواج کنه.   یهنوز اصرار داشت که عاشقمه و م نیاستر یکرد ول  ی مهربون باهام رفتار م

نگاه کردم که  ایگرد به هل یاومدم و با چشم ها  رونی که به پس کله ام خورد از فکر ب یضربه ا با
 زد.  ییلبخند دندونما

 دختر؟  یکن  یم  ریکجا س  -

 کردم.  اخم

 مغزم جا به جا شد که!  شعور یب -

 بهت بگم. یزی چ هیخوام  یو گفت: حاال که پرهام و پدرام هم رفتند، م دیخند

 پرهام و پدرام کردم.  یخال  یبه جا ینگاه

 عه رفتند؟  -

 رفتند درس بخونند.  ،یکرد یم  ریافق س یشما تو یپوکر گفت: بله وقت  ایهل

 کردم.  ایگفتم و روم رو به سمت هل یآهان

 ؟ یبگ یخواست  یم  یحاال چ -

 !میکرد و آروم گفت: وقتشه کشفش کن  زیهاش رو ر چشم

 هام گرد شد. چشم
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 م؟یرو کشف کن   یچ ؟یچ-

 زد.  یمرموز لبخند

 باربدجان رو!  -

 !میباربد رو کشف کن  دینگاهش کرد که با حرص گفت: با جی تند پلک زدم و گ  تند

 . دمیخند

 م؟یکشفش کن  میی که بخوا هیزیچ ی ارهی س ایوا مگه مولکول  -

 ابروش رو باال انداخت.  چندبار

 . میکن دایشجرنامه اش رو پ دیبا -

 .دمیبلند خند یصدا با

 !ونهید یدختره  -

شدم و بعد آروم   رهی رنگش خ یآب  یبه چشم ها یکردم کم زی ساکت شدم و چشم هام رو ر هوی یول
 گفتم: قبوله! 

 لب منم آورد.  یلبخند رو ایفرابنفش هل  غیج

 

 

  یخوشمزه ا ی. با ذوق داشتم به غذاهامینشسته بود یسالن غذاخور یتو و بزرگ لیطو زی م پشت
بودم،   یواقع  یشکمو هیکردم.  من  یو نهال بخاطر اومدن باربد درست کرده بودند، نگاه م مهیکه نع
 رو اصال.  یتونستم تحمل کنم اما گشنگ  یرو م یزی هر چ دیشا

رو   یزیما رسم بود که استارت هر چ یخونه  یتا بلکه پدربزرگ شروع کنه، چون تو میمنتظر بود همه
  مهیخورشت ق یداد. نگاهم به کاسه  یپدربزرگ م دیرو اول با  یهر کار یزد و اجازه  یاول پدربزرگ م 
. چشم  ختی خودش برنج و خورشت داخل بشقابش ر یقاشق رو برداشت و برا الیخ  یبود که باربد ب 
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 ادمهینگفت.   یچ یه یبهش بگه ول یزیچ هیتا  میکرد  ید شد؛ همه به پدربزرگ نگاه م هامون گر
 غذا بخوره.   قیآالچ  یپدربزرگ مجبورش کرد که تو د،یجلو تر از پدربزرگ غذا کش  نیبار راست هی یوقت

 .  دیو رو به ما گفت: شروع کن دیخودش غذا کش یبرا  پدربزرگ

خوردم. چشمم  یبا ذوق و ولع داشتم م دم؛یو خورشت کشخودم برنج   یو برا دمیکش  یراحت  نفس
ها از من دور بودند و   ارشوریخوش رنگ و خوشمزه. آب دهنم رو قورت دادم. خ  یها ارشوریافتاد به خ

  ارشوریخ هی الی خ ی کردم که باربد ب یکنار پدربزرگ بودند. با بغض و حسرت داشتم نگاهشون م
خود   یم  یعنیها رو برداشت. »  ارشور یازش گرفت. دهنم آب افتاده بود. بشقاب خ  یو گاز برداشت

 من گذاشت.   یجلو رو همه رو بخوره؟ نه! توروخدا نه!« بشقاب رو بدون حرف و بدون نگاه کردن

  یشدم. م یکردم. از خجالت داشتم آب م ی. تشکر آروم رونی بود از حدقه بزنه ب کیهام نزد چشم
  عیقدر ضا نیا یعن یخوام؟  یم  ارشوریمن خ دیدونستم االن همه نگاهشون به منه.  »از کجا فهم

 بودم؟«  

 زدم. ونر یب  یکه بود، غذام رو خوردم و از سالن غذاخور یهر جون کندن  با

 

که   یلمیو ف  ونی زیهم کنار هم نشسته بودند و به تلو هی نشسته بودم. بق  ایمبل دو نفره کنار هل یرو
 کردند.   یکرد، نگاه م یپدربزرگ نگاه م

  دی. وقت غذا خوردن بایشد یم  هی. وگرنه تنبدیشد، با ی اجرا م دیبود که با ین یعمارت قوان  نیا یتو
  یطور نیا  ی. وقت یگفت ینه م دی ذاشت نبا یبه عهده ات م یکه پدربزرگ کار ی وقت  ،یبود یحاضر م

به   دیدستش داشته باشه و کتاب بخونه. نبا ی کس حق نداشت گوش چیه می شد یدور هم جمع م 
سال بود که داشتم  ۲۶بود.  کتاتورید هیاون واقعا مثل  م؛یبود یتوجه م یو حرف هاش ب  پدربزرگ

وضع رو تحمل   نیکردم که چقدر ا  یبه عمه و عمو هام فکر م  یکردم وقت ی وضع رو تحمل م نیا
 سوخت.    یکردن، دلم براشون م 

هم فشردم تا صدام   یهم رفت و محکم لب هام رو رو یکه به پهلوم خورد، صورتم تو یسلقمه ا با
 نگاه کردم.  ایبلند نشه. با حرص به هل

 ه؟یچ -



 ط   یبرا

11 
 

مبل ولو شده بود و   یرو الی خ یون سمت نگاه کردم. باربد ب اشاره کرد؛ سر چرخوندم و به ا یسمت به
 لبش بود.    یلبخند هم رو هیرفت و   یور م شی با گوش

 !یچه لبخند قشنگ  -

 گه؟ ینم  یزی! چرا پدربزرگ چ الهی خ یلبخندش، نگاه چه ب الی خ یگفت: ب  یبا کالفگ ایهل

 رو لبم نشست.   لبخند

 نگاه چال لپش رو!  -

 گفت: زهرمار!با حرص و بلند  ایهل

  دهیترس  ایانداختم. هل نیینگاه ها به سمتمون برگشت. لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو پا یهمه
بود.   شی شونیرو پ  ینگاهم به پدربزرگ بود. اخم وحشتناک  یچشم ریبه پدربزرگ کرد. ز ینگاه

 الزم شدم.   ییناخوداگاه حس کردم که چقدر دستشو

 آروشا! ا؟یهل -

و چرا با   دیزن  یادبانه باهم حرف م یقدر ب  نیگفت: چرا ا ی. پدربزرگ عصبدیترس شونه هام باال پر از
 بلند؟  یصدا

 من بود. ری ... پدربزرگ تقصدیگفتم: ببخش آروم

 . دیمن بود، ببخش ریتند گفت: نه تقص  ایهل

  رونیعنوان حق ب چیاتاق هاتون، فردا به ه یتو دیتأسف تکون داد و گفت: بر یاز رو یسر پدربزرگ
 . دیرفتن از خونه و عمارت رو ندار

 .  میتند سرمون رو بلند کرد ایو هل من

 جشن امضا داره. ایپدربزرگ فردا هل  یول -

 دوخت.  ونی زی و سرد نگاهش رو به تلو الیخ  یب  پدربزرگ

 که گفتم.  نیهم -
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 بلند به سمت اتاقش رفت. تند دنبالش رفتم.  یبغض کرده از جاش بلند شد و با قدم ها ایهل

 من بود.  ری شرمنده تقص ایهل -

 زد.  لبخند

 تو باشه؟  ریتقص  دیادبانه حرف زدم چرا با یمن بلند و ب -

 رنگش نشستم. یتخت بزرگ آب  یرو کنارش

 .میتا به جشن امضا برس  میکن یم  دایپ  یراه هیقربونت برم، نگران نباش فردا  -

 زد  و بغلم کرد.   لبخند

 .یدونم خواهر یم -

صرف نظر    مشیپدربزرگ از تصم نکهیا ای میکن دایراه پ هی میهام رو بستم و آرزو کردم که بتون  چشم
 کنه.

 

 

اعصابم بود.   یرو ای هل نیف نیراهرو کردم. ف یبه ابتدا و انتها یبردم و نگاه رونیدر ب  یرو از ال سرم
  یبرا یراه  هیبلند شو خودتو آماده کن. من حتما  هیگر  یبا حرص در رو بستم و گفتم: چته؟ به جا

 کنم حتما. بلند شو.  یم دایرفتن پ  رونیب

و رو کردم. جز زن عمو،   ری رفتم. کل عمارت رو ز رونی و تند از اتاق ب  دمیسرم کش یرو رو  میمشک شال
زدم و خواستم به سمت پله ها برم که   رونیه نبود. از آشپزخونه ب خون یتو  ی عمه و مادربزرگ کس

 هوا گفتم: آقا باربد!  یچشمم افتاد به باربد، ب 

  ؟یچ ا یپس هل یول  ؟یگفت چ یگفتم؟ اگه به پدربزرگ م  یم یچ دم؛یسمتم برگشت. لب گز به
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  یجشن امضا داره و خب... پدربزرگ اجازه نم   ایهل د؟یبرسون ییجا هیما رو تا  دی تون  ی... مدیتون  یم -
  یما رو برسونه، شما لطف م ستندیکدوم از پسرا خونه ن  چی. همیبر یدزدک میی خوا  یو ما م میده بر
 د؟ یکن

 .دیخوش فرمش کش  یبه موها  یدست ینگاهم کرد و بعد با کالفگ یکم

 .ارمی رو ب نمیماش  چیرم سوئ ی. من م دیآماده باش یا قهیباشه، پنج دق -

 . دمیذوق دست هام رو بهم کوب با

 ممنون. یل یواقعا ممنونم، خ -

رفتم. در رو باز    اینگفت و دوباره از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد. با عجله به سمت اتاق هل یزیچ
 بره.   یکردم و نفس نفس زنان گفتم: دختر بلند شو باربد ما رو م

 .دی پر نییتخت پا یرو از

 ؟ یچ -

 رو به سمتش پرت کردم.  شی ل مشکحرص شا با

 . رهی بپوش حرف نزن، د -

رو   مییطال یزد. موها  رونی رو برداشت و با همون بهت همراهم از اتاق ب  فشی رو سر کرد و ک  شالش
 . دمیبه مانتو و شلوار ساده ام کش یشالم مرتب کردم و دست ریز

 حلقم بزنه.   یدر رفتن و همراه شدن با باربد باعث شده بود قلبم تو جانیه

  حتینص یاخم کرده بود و زن عمو زهرا هم با کل  ی نگفت، مامان بزرگ ول یزیبخاطر دخترش چ  عمه
 بدرقمون کرد.   یو نگران

. تموم وجودم استرس  میرفت  یو به سمت محل جشن امضا م میباربد شده بود  یمشک  سیجنس  سوار
 کند.  یتند تند پوست لبش رو م ادی هم بهتر از من نبود و از استرس ز  ایرس بود. حال هلو ت
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تنهامون  یکنم" ساده ا یاز باربد تشکر کرد و باربد با گفتن "خواهش م  ی کل ای هل میدیرس یوقت
 گذاشت.  

که قصد  ییکسا یبود که چاپ شده بود و امروز جشن امضا داشت برا ایکتاب و رمان هل نیاول نیا
پوست خودش   یتو یروز بود و از خوشحال  نیاز چند هفته قبل منتظر ا ایکتاب رو داشتن. هل دنیخر
 . خوشحال بودم که تونسته بودم کمکش کنم تا به جشن برسه.  دیگنج ینم

 سر وقت ما رو رسوند.  نکهیبخاطر ا یبد هیاربد هدکتاب به ب هی دیزدم و کنار گوشش گفتم: با  لبخند

  یجوره نم  چیکنم. ه یکار رو م نیکه پر از اشک شده بود گفت: صدرصد أ ش یی ایدر یچشم ها با
 تونم تشکر کنم و جبران کنم.

 نشوندمش.  ی صندل  یو رو دمیخند

 .ستمیا ینشو. منم اون گوشه م یاحساسات  یادیو ز نیحاال بش  -

 . دیرو باال کش شی نیتکون داد و ب  دییبه تأ تند سرش رو  تند

 . یخواهر  یمرس -

از ته دلش   یو لبخند ها ایبه هل ی . با ذوق و خوشحالستادمیا یلبخند ازش فاصله گرفتم و گوشه ا با
 شدم.   رهیخ

 

*** 

 

  مینس یشدند. فقط گاه ینم دهینگهبانم اونجا د یسگ ها یبود. حت یعمارت مسکوت و خال  اطیح
آب  ا ی . هلدیچی پ  یبزرگ و درندشت م  اطیح یداد که صداشون تو یدرخت ها رو تکون م میمال

 برگشته.  تلریآروشا. ه میدهنش رو با ترس قورت داد و گفت: گور خودمون رو کند

 . میبر  ای. بمیباهاش رو به رو بش دیو گفتم: به هر حال که با دمیکش  قیتا نفس عم چند
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 یکه رو می دیپدربزرگ رو د میکه وارد سالن شد نی. هممیه شدآروم و سست وارد خون یقدم ها با
بودند. محکم چشم  ستادهینشسته بود و عمو ها، عمه و مامان بزرگ و پسرا دورش ا یمبل سلطنت
 هم گذاشتم.  یهام رو رو

 ! میبدبخت شد -

نگاهمون کرد و گفت: بدون اجازه   یجوابمون رو نداد. پدربزرگ کم ی. کسمیآروم سالم کرد ایو هل من
 چرا؟  دیرفت رون ی از خونه ب یو دزدک 

شجاعتم رو جمع کردم   یمن کم  یتونست بگه ول ینم یزی شده بود و چ واریکه رنگش مثل گچ د ایهل
که  هیادیمدت ز دیدون ی. خودتون ممیرفته بود ایهل ی و گفتم: پدربزرگ بخدا به خاطر جشن امضا

 روزه.  نیمنتظر ا

 زد. داد

 خفه شو آروشا.  -

 هان؟ دیرفت  یشما رو برد؟ با ک یک  ؟یبه عقب برداشتم که گفت: ک یقدم  یترس و ناراحت با

 از پشت سر گفت: من...  ییصدا

گفت: چرا   متی نگاه ها و سر ها به سمت باربد برگشت. پدربزرگ از جاش بلند شد و با مال یهمه
 من اجازه نداده بودم. شون،یبرد یم  دیپسرم؟ نبا

 نیکه ا دم یفهم یبرد و گفت: راستش وقت نشی شلوار ج  بیدست هاش رو داخل ج الی خ  یب باربد
، به نظرم کارشون اونقدر اشتباه نبود که  باشم الی خ یخانم مهمه نتونستم ب   ایهل یجشن امضا برا

 بشن.   هیتنب ینجوریا

 بار رو ازشون بگذر آقا بزرگ.   نیو گفت: ا ستادیکنار پدربزرگ ا باربد

 آقا بزرگ!«  »واو

نبود. به   یقبل خبر قهیو خشم چند دق  تیاز اون عصبان  گهیبه باربد کرد؛ د یمهربون نگاه  پدربزرگ
 اتاق هاتون. یتو دیگذرم، بر یر رو فقط بخاطر باربد جان ازتون م با   نیسمت ما برگشت و گفت: ا
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باال   یطبقه  یراهرو ی. تومیو از پله ها باال رفت میاز جمع دور شد یدیو با ببخش میتند تشکر کرد تند
 . میبهم کرد ینگاه یو با خوشحال  میستادیا

 .می آخ جون خالص شد -

از پشت سر، نگاهمون رو   ییقدم ها یبگم که صدا یزی زدم و خواستم چ ایهل  یبه خوشحال  یلبخند
طرح   ی از داخل کوله یتند ایاومد. هل ی. باربد بود که داشت از پله ها باال مدی به سمت خودش کش

 به جلو برداشت.   یآورد و قدم رونی رمانش رو که خودش امضا کرده بود، ب شیل

 آقا باربد؟  -

 گرفت.  شیگوش و نگاه از ستادیا باربد

 بله؟  -

ازتون بابت    یلیصورتش کنار زد و با خجالت رو به باربد گفت: راستش من خ  ی موهاش رو از رو ایهل
 م،یکه در مقابل پدربزرگ ازمون دفاع کرد نیو هم ا د یکه ما رو رسوند نیا ی امروز ممنونم، هم برا

 واقعا ممنونم. 

 رو به سمت باربد گرفت و ادامه داد.  کتابش

رو به عنوان   نیرمان جشن امضا داشتم. لطفا ا نیامروز بخاطر ا که خودم نوشتمش و  هیرمان  نیا -
 . دیتشکر از من قبول کن 

 نیپادشاهان و بزرگانشون ا یافتادم که جلو  یکره ا میقد یها لمیف نیا ادی رو لبم نشست،   لبخند
لبم گذاشتم تا خنده   یسرورم« دست رو دیکتاب رو از من قبول کن  نیکرد. » لطفا ا یصحبت م یطور

 زد.   یگرفت و لبخند کم رنگ ای ام بلند نشه.  باربد کتاب رو از هل

 .دی خانم، ممنون و موفق باش   اینکردم هل یکار -

به سمت اتاقش که   و دلرباش از کنارمون رد شد و بایز یدوباره تشکر کرد و باربد با همون خنده   ایهل
 راهرو بود، رفت.  یانتها
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کنه تا از    یدونستم االن داره به زور خودش رو کنترل م  یبا ذوق محکم دست هام رو گرفت؛ م  ایهل
 نزنه.  غی ج ادی ذوق ز

 کردم و دست هاش رو از دور مچ دستم باز کردم.  اخم

تموم عمرمون  یتو هم استراحت کن که امروز به اندازه  ،یخوام برم استراحت کنم وحش یم -
 .میاسترس تحمل کرد

تأسف تکون دادم و  یاز رو یتکون داد و مثل جت وارد اتاقش شد. سر دییتند سرش رو به تأ  تند
نرم کننده به صورتم زدم. همون طور که نرم کننده رو   ی وارد اتاقم شدم. لباس هام رو در آوردم و کم 

 رو لبم نشست.   یباربد لبخند بزرگ ادیتخت نشستم. با  یکردم رو ی پخش مصورتم  یرو

ماشاء اهلل خدا حفظش کنه.  ه،یپسر خوب و مهربون  ییخدا  یادب و گستاخه ول یب کمیدرسته  -
 مبارک صاحبش باشه. 

 . دمیتخت دراز کش یو رو دمیخند

 چسپه. ی االن خواب بدجور م -

استرس تحمل کرده بودم  یبستم. چون خسته بودم و کل  و چشم هام رو دمی خودم کش  یرو رو پتو
 خوابم برد.  یک  دمینفهم  یحت

 

شد و ما   یپخش م ونیزیاز تلو یمسخره ا لمی. فمی سالن نشسته بود یمبل ها یحوصله رو یب
  ی. دلم لک زده بود برادمیکش یکوتاه م  ی ازهیخم هی ی . هر از چند گاهمیمجبور به تماشا کردن بود

  زرگو اگه پدرب دم یچرخ یخونه م  یو عالف تو  کاری دور دور شبانه. صبح تا شب ب هیرفتن و   رونیب هی
  دیسامان بودم، نبا ادگاریخودشون من  یبودم. به گفته   یدربست در خدمتش م دیبرگشت من با

 هی یتونستم تو  یه بودم و مخوند یمعمار نکهیرفتم. با ا یم  ییکردم و هر جا یدست از پا خطا م
. فتهی ب ت برا  یاتفاق دینبا یو تنها باش  یبر ییجا  دیگفت تو نبا یپدربزرگ م  یشرکت استخدام بشم ول

سرم   ییبال هیخونه  یتو نیهم  فتهیبرام ب  یمسخره بود در واقع اگه قرار بود اتفاق  یلیمنطقشون خ 
 دنیکه از چشم باربد دور نموند. با د دمیکش یهام آه تی خانواده و محدود یادآوریاومد. با  یم

باربد رو نگاه  یچشم  ریدوختم. ز ون یزیخودم، خودم رو جمع و جور کردم و نگاه به تلو ینگاه باربد رو
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حرف زدن باالخره ازش   قهیگوش پدربزرگ برد و بعد از پنج دق کیسرش رو نزد دمیکردم که د یم
پدربزرگ   یگفت؟« باربد واقعا مشکوک بود و مشکوک تر از اون رابطه  یم یچ یعن ی» فاصله گرفت.

داد.  یرو بخاطرش انجام م یکرد و هر کار یبا باربد خوب رفتار م یلیو باربد بود. پدربزرگ خ 
   ن؟یبه ما کرد و گفت: راست یپدربزرگ نگاه

 به خودش اومد و تند گفت: بله پدربزرگ؟  نیراست

  دیکم ببر هی پدرام و پرهام اشاره کرد و گفت: بلند شو همراه باربد جان بچه ها رو  ،یهاد ا،یمن، هل به
 حال و هواتون عوض شه.  کمی تا  رونیب

و به  میاز جامون بلند شد  یگفت و ما با تشکر یچشم نیهممون تا بناگوش باز شد. راست شین
باربد پسر پدربزرگه از  نیکنار گوشم گفت: من مطمئنم ا  ای. هلمیتا آماده بش می اق هامون رفتسمت ات

گه پدربزرگ نه   یباربد م یپدربزرگ محاله. اصال هر چ یهمه حرف گوش کن نیوگرنه ا گهیزن د هی
 گه. ینم

 شه. محاله! یمامان بزرگ ناراحت م ینگ  ییجا نویوقت ا هیو گفتم:  دمیخند

 گفتم. یک  نیرفت گفت: حاالبب   ین طور که به سمت اتاقش مهمو ایهل

رنگم رو با شال و   یجلو باز بلند مشک یرنگم مانتو د یاتاقم شدم و تند از داخل کمد بزرگ سف وارد
رنگم که تا سر   ییطال یساده به موها یاتو هی دنشونیآوردم. بعد از پوش  رون ی رنگ ب یخ یشلوار 

 .  دمیکش  د،یرس  یشونه ام م

رو برداشتم و به  ملمی زدم. ر یرژ قرمز رنگ میقلوه ا یزدم و به لب ها دمیکرم پودر به صورت سف  یکم
 ادینداشتم و صورتم به پدرم رفته بود. اما  یآنچنان  ییبا ی نازک و کم حجمم زدم. راستش ز یمژه ها

  نیهم  رها بخاط  یلیخ  دیر داشته هام شاکر باشم. شاطو  نیگرفته بودم که بخاطر صورت و هم 
 یصورت عاشقم م  نینفر با هم  هیروز  هیخوردند، به هر حال   یبه من غبطه م بای صورت نچندان ز

 شد. 

رو برداشتم و با دوش گرفتن با عطرم از اتاق خارج    میمشک  فیزدم و شالم رو سرم کردم. ک  لبخند
 اومد. دستم رو گرفت.  رونی هم به دنبال من از اتاق ب  ایمنتظر ما بودند. هل نیی شدم. پسر ها پا

 . میبر  ایب -
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 . میزد  رونی از جمع، از خونه ب یو با خداحافظ میرفت  نییاز پله ها پا  تند

که  یبه پدربزرگ گفت یرو به باربد گفت: چ  یشده اکنترل   یبا صدا  یزد و عصب یپوزخند نیراست
 رون؟ یب  میاجازه داد بر

 .ومدهیبه تو ن  شی کرد و سرد گفت: فضول نیراست یبه سر تا پا  ینگاه باربد

برنزه    یصورت  نیشد. راست یصورتش ترسناک تر هم م  یطور نیهم رفت. ا ی اخم هاش تو نیراست
  یتر م یکرد صورتش جد  یاخم م یپر جذبه. وقت یلی بود؛ جذاب و خ  یداشت و چشم و ابرو مشک

 . میکدوم جرأت حرف زدن نداشت  چیشد و ما ه

 باربد رو گرفت.  ی قهی

 .یهست ی آدم مهم یدور برت نداره فک کن ی! دو روز وارد خانواده شدیگ  یم یچ یبفهم دار -

 .دیکش شیسرمه ا راهنیبه پ یاش برداشت و دست قهی رو از دور  نیراست ی راحت دست ها باربد

 بچه.   اریدر ن یمن قلدر باز یبرا -

 م یگفت: بهتره زود تر بر ایگرفت و رو به من و هل نینگاهش رو از راست بعد

حبس کرده    نهیس یرد شد. نفسمون رو تو  رون،ی زد ب یکه االن از گوش هاش دود م  نیاز کنار راست و
و خوش فرمش   میحج یبه موها یاجازه رفتن بهمون بده که دست نیراست میو منتظر بود میبود
 . میو گفت: بر دیکش

سوار  یو هاد  ای. من و هلمیرفت  رونی ب اطی و همراهش از ح میفرستاد رونیهامون رو آروم ب  نفس
ربد هم دنبال حرکت کرد و با نیباربد.  راست نی و پدرام و پرهام هم سوار ماش میشد  نیراست یپرادو

 ما راه افتاد.

  دیپاساژ ها و مغازه ها و مشغول خر یبودند تو ختهی . ملت رتابستون بود و بازار ها شلوغ  یها شب
و    یخوشکل کرده بودند و پسر ها هم با ذوق مشغول چشم چرون یبودند. دختر ها کل  حی کردن و تفر

و با   ردک  ینبود و به دخترها نگاه م مسثنا یقانون چشم چرون نیهم از ا نی زدن بودند؛ راست دید
هم فقط  ای داد.  من و هل یرو م ن یفقط با لبخند جواب راست یزد. هاد  یدر موردشون حرف م یهاد
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بود.    یخوراک یتر نگاهم به مغازه ها شی. من ب میکرد یبه مغازه ها و لباس ها نگاه م  میبا ذوق داشت
 شدم. دهیلواشک و آلوچه ها نخواسته به سمتشون کش دنیبا د

 من... یخدا عشقا یوا -

 در خدمتم! دییمرد جون و ساده پوش بود، گفت: بفرما هیکه  فروشنده

خودم رو کنترل کردم و چند    یاون آلوچه ها و لواشک ها رو سفارش بدم ول یخواست همه   یم دلم
جلو تر   یآوردم و خواستم حساب کنم که هاد رونیب فمی پولم رو از داخل ک فی تا رو انتخاب کردم. ک

 .دیاومد و با لبخند کارت کش

 ؟ یدیبه عشقت رس -

به  یقرار گرفت. تند یزیچ یبه عقب برداشتم که پام رو یو تند تند سرم رو تکون دادم. قدم دمیخند
کفش هام رو   ؟یکن  یم کاریخانم چ  یپسر. با داد گفت: ه هیکفش  یعقب برگشتم پام رفته بود رو

 ؟ یکرد فیکث

 !یدونستم شما پشت سرم  ینم  د،یگفتم: شرمنده آقا ببخش یناراحت با

 کردن.  دادیدوباره شروع کرد به داد و ب پسر

 کن. زشونی ! زود باش تمیدیرو به گه کش میهزار تومن  ۵۰۰ متیگرون ق یکفش ها ؟یدیچه ببخش -

 کرد؟   یم یجور نیچرا ا رشعویمرد ب نیکردم. ا یتعجب داشتم نگاهش م با

کفش پسر رو   یرنگ  دیاون پسر چشم هام گرد شد. باربد با دسمال سف یپا  ینشستن باربد جلو با
 ۵۰ متشونی و سرد گفت: کفش هات ق یو جد ستادیپسر ا  یپاک کرد و از جاش بلند شد. رو به رو

  ر. اما پنجاه هزایکفش هات رو گرون جلوه بد یخودت قصد دار  ایبهت انداختن،  ای هزار تومنه! حاال 
 مرد.   یآدم رو خش دار کن هیناموت ارزشش رو نداره که غرور 

جانانه براش    یلیهم فشرد و خواست از کنارمون رد شد که باربد خ  یبا خشم دندون هاش رو رو پسر
که  یگفت: هر کارباال انداخت و  یشد. باربد شونه ا نی گرفت و پسر با صورت پخش زم ییرپایز هی

 باش.   شیمنتظر تالف یکرد
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من رو گرفت و   یپسر بازو یزد و بدون گوش دادن و توجه کردن به فحش دادن ها  یجذاب  لبخند
 اومدند.  یهم دنبالمون م  نیو راست یهاد ا،ی. هلدیدنبال خودش کش

. میشستن ی چوب  زیشدم. پشت م   یم  دهیطور دنبالش کش نی شد، منم هم یشاپ یحرف وارد کاف یب
پسر!  ولیبا ذوق گفت: ا یهاد یکرد ول  یبا دقت و متفکر به باربد نگاه م نیهم نشستند. راست هیبق

کرد،    یرفتار م  یطور نیفکر کرده بود که ا یعنتر با خودش چ یپسره  ،یخوب جوابش رو داد
 !اکهواقع

 کجا رفته بود؟ تیزبون دو متر ؟یکرد ینگاهش م ی به من نگاه کرد و گفت: چرا فقط داشت بعد

 پسره دهنم باز مونده بود.  یشعوریو گفتم: واال از ب دمیبه موهام کش یدست

  ی. پدربزرگ سالمییا یب  رونیحال و هوا ب نیاز ا دییا یو ب دیو گفت: باشه حاال سفارش بد دیخند یهاد
 .میخوش بگذرون   دییا یپس ب رونیب مییا یده ب  یبار اجازه م هی

  نایتر از ا شی به بعد قراره ب نیباربد با پوزخند گفت: از ا  یتکون داد ول دییسرمون رو به تأ ایو هل من
 . میو خوش بگذرون رونی ب  مییایب

 خدمت رو صدا کرد.   شی که نگاه ازمون گرفت و پ میبا تعجب نگاهش کرد همه

 بود؟ ی آروم گفت: منظورت از اون حرف چ نیراست

 دخترا...  ی. راستدیفهم یباال انداخت و گفت: حاال کم کم م یشونه ا  الی خ  یب باربد

 کرد. ای به من و هل ینگاه

و همون باربد صدام    دی. راحت باشدیآقا صدام نکن   شوندیمنم عضو خانواده شدم، با پسوند و پ  -
 . دیکن

 . دیکش شیقهوه ا یبه موها یبا خنده دلرباش دست ایهل

 باشه باربد جون.  -

بود. به خودم اومدم و سرم   ایو مردونه. محوه خنده اش بودم؛ نگاهش به هل با ی ز یل یخ  د؛یخند باربد
و صورت گرد و   ییایدر یبا اون چشم ها  ایباشه؛ هل ا یانداختم. حق داشت نگاهش به هل نییرو پا 
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خودم   یرو رو  یبرد. لبخند زدم و سرم رو باال آوردم که نگاه هاد  یرو م  یدل هر کس باشیز یخنده ها
 . دیار یمن قهوه ب  یخدمت گفتم: لطفا برا شی. لبخندش رو با لبخند جواب دادم و رو به پدمید

تا  م،ین غرق بودافکار خودمو یتو میخدمت بعد از گرفتن سفارش ها رفت. همه ساکت بود شیپ
روشون گذاشت،    یخدمت سفارش همه رو جلو شینگفت. پ یزیچ یسفارش ها برسند کس یوقت

بک سفارش داده بودند.  سیو آ ی بستن وه،یهمه آبم هیفقط من بودم که سفارش قهوه داده بودم، بق 
دستش   هویبزاره که  زی م یبرداست و خواست جلوم رو  ینی س یقهوه رو از رو ونخدمت فنج شیپ
 . ختیدستم ر  یگرم رو یو چند قطره از قهوه  دیلرز

 آخ...-

 دستم رو پاک کرد. یرو یبالفاصله دستم رو گرفت و با دسمال قهوه  باربد

 آروشا؟   یخوب  -

آروشا گفتنش من   تر از همه شی قدر با سرعت و تند اون کار رو کرده بود که مات مونده بودم، ب اون
 بهت برده بود. یرو تو

 دختر؟  یخوب  -

 سرم رو تکون دادم. جیو گ  آروم

 .ستین  یزیآره... چ -

  شیمن خوبم، اشکال نداره پ ستین یزی کرد که لبخند زدم و گفتم: چ یعذرخواه یخدمت کل  شیپ
 .گهید ادیم

 بود. بیباربد برام عج  یپر از نگران نگاه

با باربد   ایبار من و هل نی أ یول میهامون جا گرفت  نیماش یو تو میشد شاپ خارج  یباهم از کاف همه
 .میهمراه شده بود

 کرد.   ی راست و چپ باربد جون، باربد جون م یجلو نشسته بود و ه ایهل
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  ی. حتمیکش  یم یچ  کتاتورمیپدربزرگ د نیاز دست ا یدون  یاهنگ شاد بزار، بخدا نم هیباربد جون  -
 آهنگ گوش دادنم ممنوع کرده.  

  یفکر م   دید یباربد رو م ی افهی رو روشن کرد. هر کس ق نیگفت و ضبط ماش  یبا خنده چشم باربد
و به وقتش مغرور و   دیخند ینبود، مهربون بود، م یطور  نیأ  یول هیمغرور و از خود راض  یادیکرد که ز
 جنتلمن بود.    میلیشد، خ یسرد م

  یاومده بود و باد موهام رو به باز نیی دادم. شالم از سرم پا نییرو پا  نیماش ی شهیزدم و ش   لبخند
 داشت. یگرفته بود، واقعا حس خوب و قشنگ

زده   ی. خاموشمیشد اطیشدم و وارد ح  ادهیبه خودم اومدم و بعد از تشکر از باربد پ  نیتوقف ماش با
 . دمیبودند. خند

  یاالن ما هم ب دیزده پس با ی. پدربزرگ خاموشستیدست خودمون ن دنمونمی خواب   یخدا  حت یوا -
 .می بخواب میسر و صدا بر

اتاق بدون   یتو یچطور دیشم، من االن امتحان دارم با یم ونهیبا حرص گفت: واقعا دارم د  پرهام
 نور درس بخونم.

 منم امتحان دارم. یستیو گفت: داداش غمت نباشه تنها ن  دیخند پدرام

. دی و چراغ رو روشن کن دی اتاق درس بخون هی یبامزه لبخند زدم و گفتم: تو  یلو هااون دوق به
 . ادینم رونی از اتاقش ب یمطمئنن پدربزرگ نصف شب

سر و صدا هر کدوم وارد اتاق   یآروم و ب  یو به سمت خونه رفتند. با قدم ها دن یکش  یآه دوتاشون
 . میهامون شد

تخت پرت   یلب هام بود، لباس هام رو عوض کردم و خودم رو رو یکه رو  یهمون لبخند بزرگ با
بازم بهمون خوش   یول مینکرده بود یو کار خاص  مینرفته بود  یخاص  یکه جا نیکردم. امشب با ا
شد. چشم هام رو   یمحسوب م  یدرست حساب  حی تفر هی نیمحتشم ا یما بچه ها یگذشته بود، برا

 اربد ممنون بودم. و لبخند از ب  یخوشحال نیا تبستم؛ باب 

 . دمیچشم هام رو باز کرد و نال 
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 چقدر زود صبح شد! -

دارم. دوباره چشم   دنیخواب یوقت برا  یصبح نشده و هنوزم کل  دمیفهم  زیم یبا نگاه به ساعت رو  اما
 جام نشستم. یذاشت خوابم ببره. با حرص تو ینم ادیز  یتشنگ  یهام رو بستم و خواستم بخوابم ول

 اتاقم؟  ارمیرفته آب ب ادمیآه... چرا  -

  نییخواب آلود از پله ها پا یزدم. با چشم ها رونیجام بلند شدم و به سمت در رفتم و از اتاق ب از
برداشتم و   نکیس یاز رو یوانی آوردم. ل رونیپارچ آب رو ب  خچالیرفتم  و وارد آشپزخونه شدم.  از 

 ه اپن دادم.ام رو ب هیو تک  ختمی خودم ر یآب برا یکم

 حال اومد...  گرمیج  شی آخ -

و   دمیکش یکوتاه  غیکرد، ج  یکه اسمم رو صدا م ییبزارم که با صدا نکیس یرو رو وانیبرم ل  خواستم
 اومد. رونی ب  یکی باربد از تار دم؛یاز دستم ول شد. به سمت صدا چرخ  وانیل

 ترسوندمت؟  -

قرار   تی تا خاندانش رو مورد عنا دمیکش قیهم گذاشتم؛ چند تا نفس عم یچشم هام رو رو  محکم
که درونم   یگه ترسوندمت؟ واقعاکه. بر خالف آتشفشان  ی زهرم رو ترکوند حاال م شعوریب  یندم. پسره 

 . دی باش داریکردم شما هم ب یفکر نم دم،یترس  یبود، آروم گفت: بله کم 

پهلو هام   یبه من بگه، دست هاش رو رو یزیکه چ نیابدون  ستاد،یاومد و رو به روم ا کمینزد
 راحت مثل پر قو.   یلیگذاشت و بلندم کرد؛ خ 

که از  هی اپن نشوند و گفت: مدت کم  یاومد. من رو رو یهام گرد شده بود و نفسم باال نم چشم
 بره.    یخوابم م  ریجا عادت نکردم، د نیا یبرگشتم و به ساعت ها کایآمر

 برگشت.   یابر ییجفت دمپا هیرفت و با  رونی آشپزخونه ب از

 بپوش پات زخم نشه.  نارویا -

ها رو پام کرد و من   یینکردم که خودش دمپا یکار چینگفتم و ه  یزیشک بودم، چ یکه هنوز تو من
 آورد. نییاپن پا  یرو از رو
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 کنم.  یرو جمع م  نجای اتاقت من ا یبرو تو -

 نگاهش کردم. یجی گ با

 من خودم... خودم جمعشون... -

 . یکن یبرو خودتت رو ناقص م  یو گفت: هنوز خواب آلود دیحرفم پر وسط

 انداخت.  رونیرو از آشپزخونه ب  من

 برو.  -

تختم نشستم.   یو مبهوت به سمت پله ها رفتم. وارد اتاقم شدم و رو جیزدم و گ یتند پلک م  تند
هاش گرم بود. بالش رو برداشتم و سرم رو داخل   دست یپهلو هام گذاشتم هنوز جا یدست هام رو

 خدا چقدر جنتلمنه! یو گفتم: وا دمیکش یفرابنفش غیبالش بردم و ج 

 اومدم.  رونیو ولو شدم رو تخت که سرم خورد به تاج تخت و از هپروت ب دمیخند

 . دیسرم... آخ مغزم از هم پاش  ی... وایوا -

 .دم یتخت دراز کش یرو

 آقا... آخ سرم...  ومدهیذوق کردن و چرت و پرتا به من ن نیا -

شد! باالخره با هزار تا مکافات خوابم   یمگه م یکردم بدون فکر کردن بخوابم ول یو سع  دمیکش یپوف
 برد.  

 

. وارد آشپزخونه شدم و رو به  دمی کش ییبلند باال ی ازهی و دوباره خم دمینامرتبم کش یبه موها یدست
 . ری بخ یصبح همگجمع گفتم: سالم 

  ای بود. کنار هل یطور نیا شهیدادند به جز پدربزرگ که ساکت بود، کال هم ییجوابم رو با خوشرو همه
گرد  یبا چشم ها ایدهنم چپوندم. هل یرو گرفتم و تو ای دست هل یتو  رینون پن ینشستم و لقمه 
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گذاشت و    بدبار  یرو برا ینگ خوش ر  ییباال انداختم. زن عمو زهرا چا یشونه ا ال یخ  ینگاهم کرد که ب
 ست؟ یگفت: باربد جان دستت بهتره؟ الزم به دکتر رفتن ن

  یشده؟ پدربزرگ رو به باربد با مهربون  یها به سمت باربد برگشت. کنجکاو بودم بدونم دستش چ نگاه
 شده؟  یشده پسرم؟ دستت چ  یگفت: چ

 یاز دستم افتاد و وقت وانیخوردم ل  یداشتم آب م  یوقت  شبیزد و گفت: د یلبخند کم رنگ  باربد
 . میدستم رو برد کمیکردم  یرو جمع م  شهیش یها کهیداشتم ت

 نگران شدند. یادیفقط زهرا خانم ز ستی ن یزیچ  دیو گفت: باور کن دیخند بعد

عمو لبخند زد و پدربزرگ هم با گفتن: »مواظب خودت باش و اگه الزم بود برو دکتر« به بحث   زن
دهنم بود رو به زور آب قورت دادم. چرا دروغ گفت؟ بخاطر من دستش  یکه تو یخاتمه داد. لقمه ا

   ده؟یرو بر

زد و با ابرو به نون کنار   یلبخند کم رنگ دینگاه نگران و متعجب من رو د ینگاهم کرد و وقت  باربد
حواسش نبود.   ی وشکر کسبه جمع کردم، خدار ینگاه می دستم اشاره کرد.  آب دهنم رو قورت دادم و ن 

 یتو ی مهوجودم رو گرفته بود. چشمم افتاد به لق یحس بد هیبخورم،  یزیخواست چ یدلم نم گهید
گرد نگاهم  یدوباره با چشم ها ایدهنم گذاشتم. هل یلقمه رو ازش گرفتم و تو الیخ  یب  ا،یدست هل

  کاریچ دید یعنیکرد.  ینگاهم م یزدم. چشمم افتاد به باربد که با لبخند بزرگ ییکرد که لبخند دندونما
. از جام بلند شدم و رو  رهیگتونه ب یلقمه برا خودش نم   هیگه دختره چه گشاده  یاالن م یکردم؟ وا

 به جمع گفتم: دستتون درد نکنه و نوش جونتون باشه. 

 تم و واردش شدم.  به سمت اتاقم رف یزدم و تند رونی آشپزخونه ب از

  ی! وایچه پسر خوب یبخاطر من دروغ گفت! وا ی! وادهیبخاطر من دستش رو بر چارهیپسره ب  یوا -
 چقدر...

 بابا!  یکن یم یوا ی سر خودم و گفتم: آه چقدر وا یزدم تو  یکی

 نشستم. شمیآرا زیو م نهیآ ی رو به رو  یصندل یرو

 ازش تشکر کنم.   یجور هی دیبا -
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رو زدم و از   میبه مژه هام هم زدم.  رژ کم رنگ صورت  ملی ر یمرطوب کننده به صورتم زدم و کم  کمی
 جام بلند شدم. 

 بگم بهش آخه؟   یچ  ارم؟یب  رشیکجا گ  -

به موهام  یو شونه ا دمشونی آوردم. پوش  رونی ب دمی سف  کیبا تون  ینفت یآب نیج  هیداخل کمد  از
 زدم. 

 ! رمیکمک بگ ایز هل برم ا دیبا-

 اومد. ی که تند تند از پله ها باال م ایرفتم. چشمم افتاد به هل رونیاتاق ب  از

 ... کمی  یتون  یم ایهل -

 فعال. سمشیبنو دیشعر قشنگ بهم الهام شده با هیتند گفت: نه آروشا،  تند

 . دمیکش  یبا سرعت جت وارد اتاقش شد و در رو بست. آه بعد

 داشتما.  ازیبار به کمکت ن  هیام باو... حاال من  هیشعر قشنگ و الهام به کل -

به دست به    کیکه قهوه و ک  مهیرفتم که چشمم افتاد به نهال دختر نع  نییبلند از پله ها پا یقدم ها با
 رفت.   یم یسمت در خروج 

 نهال کجا؟  -

 برم. یو قهوه م کیبراشون ک رونن،ی م برگشت و آروم مثل وز وز پشه گفت: آقا باربد بسمت به

 رو ازش گرفتم.  ینیتند به سمتش رفتم و س تند

قدر صدات کم جون و   نیچرا ا  ،یحرف بزن   یبخور جون داشته باش  کیک کمی برم، تو هم  یمن م -
 آرومه تو دختر؟ 

 دونم خانم. یو گفت: واال نم  دیخند

 . دیهم بخور یزیچ هی دینی خند گفتم: همش به فکر ما نباش، با مامانت بشلب  با
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 قیآالچ یزدم. باربد تو  رونیو از در خونه ب  دمیکش قیگفت و از کنارم رد شد. چند تا نفس عم یچشم
 بلند به سمتش رفتم.  یکتاب دستش بود. با قدم ها  هینشسته بود و 

 . کیقهوه و ک دییسالم، بفرما  -

 لبخند نگاه از کتاب گرفتم. با

 ؟ یدیممنونم آروشا، چرا زحمت کش -

صدام   شوندیبود که به اسم خودم و بدون پسوند و پ یبار  نیدوم نیرو لبم نشست، ا یبزرگ   لبخند
 کرد.  یم

و   دیمن رو گردن خودتون انداخت شبینکردم. من از شما ممنونم که کار د یکنم، کار یخواهش م -
 واقعا متأسفم. د،یدیبخاطر من دستتون رو بر

از دستت  وانیمن بود که تو رو ترسوندم و تو ل ریتقص میتر بگ  قیدق مییو گفتم: اگه بخوا دیخند
 افتاد، تو ببخش. 

 زدم.   لبخند

 قه؟ یعم یل یزخم دستتون خ -

 دستش کرد. یبه چسپ زخم رو ینگاه مین

 نه اصال.  -

 قهوه اشاره کردم.  به

 شم.  یمزاحمتون نم گهیلطفا تا سرد نشده، من د دیبخور -

 آخه؟ یدختر چه مزاحمت یقهوه رو برداشت و گفت: مراحم فنجون

 به عقب برداشتم که گفت: آروشا مواظب خودت باش.  یتر شد و قدم  قیعم لبخندم

  یدست پا چلفت کمیگفت: کال گفتم،  دینگاهم رو د یقتهام گرد شد و متعجب نگاهش کردم. و چشم
 . نی برا هم یهست
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 حرص نگاهش کردم. با

 ...شی آهان از اون لحاظ، ا -

 و گفت: ناراحت نشو. دیخند

 دادم؛ نگاه ازش گرفتم و پشتم رو بهش کردم و به سمت خونه قدم برداشتم.  مینیبه ب ینیچ

واه... واه...  ،یهست  یگه دست پا چلفت یکنه و م یمعنتر راست راست تو چشم هام نگاه  یپسره  -
 و قهوه آوردم.  کی !  منو بگو براش کهیزی خجالتم خوب چ

 چی! بدون نگاه و گفتن هدیدهنم گذاشتم. پس شن یقهقه اش محکم دستم رو رو  یصدا دنیشن  با
 و وارد خونه شدم.  دمیبا سرعت نور دو  یحرف 

 آبروم رفت.  یوا -

شد   داریپله ها مثل جن پد یکم بشه که پدربزرگ از باال جانم ی تا از ه دمیکش یم  قیتند نفس عم تند
 اتاقم کارت دارم. ای من گفت: ب دنیو با د

 دماغم. یاومد تو روحم

 داره؟  کارمی چ یعنی -

 اتاق پدربزرگ شدم.  یمغزم راه یترس و لرز و هزار فکر تو با

 گهیکه د قهی. بعد از پنج دقستادمیکارش نشسته بود، ا زی ت مپدربزرگ که پش  یرو به رو ری به ز سر
 گردنم رگ به رگ شد پدربزرگ گفت: آروشا؟ 

 سرم رو بلند کردم و گفتم: بله پدربزرگ؟  تند

که من چشم هام به دهن پدربزرگ خشک شده بود باالخره شروع کرد به   قهیبعد از پنج دق  دوباره
 حرف زدن. 

 ! یخانم رفتار کن هیمثل  دیبهت گفتم که با شهیهم -

 گفتم: بله پدربزرگ. یتند
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 .دست هاش رو بست و نگاهم کرد یتو ی پوشه

 . ستین  یباربد پسر خوب -

!  دیکن یم  یی! پشت سر هم بدگونید یما دل و قلوه م یافتاد. لعنت بهتون جلو رو نیکف زم فکم
 کدوم رو باور کنم آخه؟  

 . ری ازش فاصله بگ -

 از دوست هاش.  ی کی  یبرو مهمون  نیگفتم که گفت: امشب با راست یچشم تند

 .یگفتم: لطفا پدربزرگ حداقل بخاطر هاد یناراحت با

دونم و   ی. من بهتر م دیستی. شما مناسب هم نادیهم سر عقل م یبا اخم گفت: باالخره هاد  پدربزرگ
 خوام.   یصالحتون رو م

شکنه، من بخاطر دوتاشون، به هر دوشون  یم دلش یو آروم گفتم: لطفا پدربزرگ هاد دمیگز لب
 دونم. یکنه م یهم به زور داره تحمل م یشکنه. هاد  یجواب رد دادم. لطفا... حرمتا م 

 دید یاز دور م یاگه کس د؛یبه موهام کش یبه سمتم اومد. دست یاز جاش بلند شد و عصب  پدربزرگ
کنه و اگه   یکار و م   نیا تیدونستم از حرص و عصبان  یمن م  یکنه ول  یکرد که داره نوازشم م یفکر م 

 . دیکش یتونست موهام رو م یم

   ؟یاری در م یباز طهیچرا مثل مادرت سل  -

 تنم رو لرزوند.  شی آرومش و لحن عصب یصدا

 رو حرف پدربزرگت حرف نزن باشه؟  -

 .  دیکش دشیسف یها شیبه ر  یگفتم. ازم فاصله گرفت و دست ی لرزون چشم  یصدا با

 . رونی برو ب -

 زدم.  رونیآروم و سست از اتاق ب  یتکون دادم. با قدم ها دییرو قورت دادم و سرم رو به تأ بغضم
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 یهاد ن،یکه از در اتاق فاصله گرفتم و خواستم به سمت اتاق خودم برم، چشمم افتاد به راست نیهم 
لبخند   دنمیبا د  نیزدم. راست بامیشانس ز نیبه ا یا چارهی اومدند. لبخند ب  یو باربد که از پله ها باال م

 خوشکلم؟  یامشب الزم ندار یبرا یزیزد و گفت: چ  یثی خب

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 نکبت...  -

سوخت. باربد   یبدون حرف و نگاه کردن به من از کنارم رد شد و وارد اتاقش شد. دلم براش م  یهاد
وارد اتاقش   نی. راستمینگفت  یزیچ گهید نی استمن رو ر  یزل زده بود ول  نیاما کنجکاو به من و راست
شد و سر    دخواستم از کنار باربد رد بشم که بازوم رو گرفت. چشم هام گر یدی شد و من هم با ببخش 

 رخش نگاه کردم.  میچرخوندم و با تعجب به ن

 ؟ یبر نیبا راست  یخوا یکجا م  -

 شه؟"  ینم  دایچرا آدم سالم پ نجایخدا ا ی"وا

 دوستشه. پدربزرگ گفت باهاش برم.  ی دونم، مهمون یراستش نم  -

 چشم هام زل زد.  یرنگ جذابش تو یمشک یسمتم برگشت و با چشم ها به

 ؟ یمحل و آدرس مهمون  ؟یدون  یرو م یبر یخوا یکه م ییجا -

 "نه" تکون دادم.  یطور که مسخ چشم هاش بودم سرم رو به معن همون

 رو ول کرد.  بازوم

 باشه  -

بازوم گذاشتم و آروم   یمحکم اما آروم به سمت اتاقش رفت. دستم رو رو ی با قدم ها  الیخ  یب و
. "مادر دیچرخ  یسرم م یتخت نشستم. حرف پدر بزرگ تو  ینوازشش کردم. وارد اتاقم شدم و رو

 !"یاری در م یباز طهی" "مثل مادرت سلطتتیسل
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و   ر یت درندشت و بزرگ خعمار  نیا یوقت تو چیشد. مادرم ه ری شکست و اشک هام سراز بغضم
با زخم زبون  شهیاومد و هم  یپدربزرگ از مادرم خوشش نم  ی. پدرم عاشق مادرم بود ولدیند  یخوش

 کرد.   یم  تشیها و کار هاش اذ

 .  دمیتخت دراز کش  یو رو دمیکش یآه

 بپوشم حاال؟   یچ دیحاال با -

 تر شد.  شیهقم ب هق

 ! ایخدا یوا -

کنم چون  هی گر ادیز دیگفتم نبا یبه خودم م شهیها بودم. هم ونهینداشتم و مثل د یثبات اخالق  اصال
  یکس اینبودن پدر و مادرم جز هل  یکه تو دمیفهم یرو وقت نیکه حالم رو خوب کنه، ا ستین یکس

نبود تا با    یکنم، کس هینبود که بهش تک  ینبود که آرومم کنه، شونه ا یکنارم نبود و کمکم نکرد. بغل
هام رو بروز ندم و   یناراحت  دیداده بودم که با ادیبه خودم   نیهم یبده برا نمیهاش تسک حرف
 و سرم رو داخل بالش فرو کردم.   دمیکش یرو حفظ کنم. آه نمیخنده و لبخند دروغ شهیهم

 

 به سر کمد لباسم رو باز کردم.  حوله

 بپوشم؟ هوم؟  یحاال چ -

 زبون بسته وارد اتاق شد.  ونیمثل ح ای اتاق بدون در زدن باز شد و هل در

 . زمی سالم عز -

 ؟ یبپوش  یخوا  یم  ی. حاال چمونی م یندار  اقتی دادم که گفت: ل مینیبه ب ینیچ

 شد.  زونی و لوچه ام آو لب

 دونم. ینم -
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رنگ    یخی  یاس مجلسلب هی که  نیکمد کنار زد و تند تند لباس هام رو کنار زد تا ا یرو از جلو من
 آورد.   رونیب

 نه؟ گرهیچطوره؟ ج نیا -

تنه اش بود.   نییتر از پا دیسف یهفت بود و باال تنه اش کم قهیلباس کردم.  یبه سر تا پا ینگاه
هاشم کلوش بود.  نیطرح گل برجسته بود؛ آست پوریتنه اش تور و پوف دار بود و باال تنه اش  گ نییپا

 اومد. یبهم م یل یداشت و خ یبودمش تن خور خوب دهیبار پوش  هیقبال 

 لباس رو پرت کرد تو بغلم. ایهل

 ؟ یکن  یچرا دو ساعت نگاهش م -

 زدم.   لبخند

 پوشم.  یم  نویکردم خب، خوبه هم شی وارس -

 . یصندل یرو برام بست و بعد من رو نشوند رو  پی ز ایهل دمیرو که پوش لباس 

 به خودت برس.   کمیحداقل   یر یم یمهمون  هیبار  هی یالس -

 زدم.   یپوزخند

 . الیخ  یرو پس ب  یم  نیکه دارم به زور با راست یدون  یخودت م  -

کرد و بعد سشوار رو آورد و موهام رو خشک کرد. بعد با اتو مو کامل موهام رو    یاخم نهیآ یتو از
  ینی به ب یکرد و دست  ادهیصورتم پ  یرو یم یمال شیحالت داد.  آرا  یموهام رو کم نیی صاف کرد و پا

 . دیکش کمیکوچ

 خوشگل خانم.  یوقتشه بر -

 زدم و از جام بلند شدم.   لبخند

 . زمی عز  یمرس -

 . اریبعدا درش ب ،یر یم رونی جا ب نیرو دستم داد و گفت: فعال سرت کن تا از ا  مینازک آب شال
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از   ایبرداشتم و همراه هل  دمیسف یدست فیرو با ک دمی بلند سف یتکون دادم. مانتو دییرو به تأ سرم
 . میرفت  رونی اتاق ب

نگاه کن،  یاز اتاقش. تند به سمتم اومد و گفت: وا نی اومدن راست رونیرفتنم همراه شد با ب  رونیب
 فندق خانم چه خوشگل شده.

رو دوست    نیدونم ناراحت بود؛ راست ی. منییکنارم نبود و رفته بود پا ایحرص نگاه ازش گرفتم. هل با
گفت.   ینم یزیکرد و چ یبازم سکوت م   یکرد ول یم تشیاذ یل یخ  نیراست یتوجه  یب  نیداشت و ا

  ایو هل یرفتم، تا چند روز از عذاب وجدان بخاطر هاد یم  ییجا نی دستور پدربزرگ با راستهر وقت به 
 شدم.   یم تیبازم اذ   یدونستند مجبورم ول یبرد. هر چند خودشون م  یخوابم نم

عمه و مادربزرگ   ا،یبرد. فقط زن عمو، هل  نییبازوم رو گرفت و من رو همراه خودش از پله پا  نیراست
  یدر بود ول یباربد جلو نی . ماشمیرفت  رونی کردم و از عمارت ب یبودند. ازشون خداحافظ نییپا

 شدم.   نیراست  نیسوار ماش یو با ناراحت  دمیکش ی. آهدمیخودش رو داخل ند

 میر  یم میدونستم دار ینم یرد و بدل نشد. حت   نمونیب  یدوستش حرف یبه خونه   دنیرس تا
 . یا گهید ز ی هر چ ای  یپارت یجشن تولد، گودبا ،یعروس 

. خداروشکر حداقل لباس هام مناسبه.   یعروس  میکه اومد دمیبزرگ فهم  یالیدر و  یتوقفمون جلو با
. چند نفر به سمتمون اومدند. میباشکوه شد اطی شده داخل ح نیو از در بزرگ و تزئ  میشد ادهیباهم پ

 همراه با دو پسر و دختر جون.  ،یزن و مرد مسن 

 جان.   نیراست یخوش اومد یل یخ -

 نامزدم آروشا جان هستند.  شونیخوش و بش و تشکر، رو به من گفت: ا یبعد از کل  نیراست

. میو وارد خونه شد میرد شد یو شلوغ تی جمع  نیکردم و بعد از ب یسالم و احوالپرس  یلبخند زورک با
 ؟یگفتم: برا دوستت کادو آورد نیمتکار و رو به راستمانتو و شالم رو دادم به خد

 زد.   پوزخند

دوم بهشون باهاش برن ماه   یکمم پول تو پاکت گذاشتم م هیدادم به مامانش،  یدیگل رو که د -
 عسل. زشته برا دوستم و دوست دخترم کم بزارم.



 ط   یبرا

35 
 

 . رونی بود از حدقه بزنه ب کیهام نزد چشم

 ؟ یچ -

کن، پسره    ینقش باز کمیکرد و کنار گوشم گفت: امشب رو جون من  رو دور شونه ام حلقه دستش
  یو م ارم ی خوام فکر کنه بدون اونا کم م  یدوستمه، دختره هم دوست دخترم بود بهم نارو زدن. نم

 . رمیم

 تأسف نگاهش کردم. با

 باش نگران نباش.  -

 . میدیکش شیبه کت مشک   یرو دور بازوش حلقه کردم و دست دستم

 . زمیعز میبر -

 . دیبه موهام کش یو دست دیخند

 .می بر  ایفندق کوچولو، ب -

  یول  ستین لی م یهم ب ایهل ه و ب نهیب  یمن رو به چشم خواهرش م  نیدونستم که راست یم خوب
بازم پدربزرگ پشت   دوارمیتونست داشته باشه؟ ام یم  یل یکنه عاشقمه، چه دل یادعا م هیمدت نکهیا
 نباشه.  هیقض نیا

  ی. هم داماد هم عروس هر دو خوشکل و جذاب بودند. لبخندمیعروس و داماد رفت گاهیسمت جا به
 رو لبم نشوندم. 

 . نیگم خوشبخت بش  یم کیتبر -

  گاهیاز جا یگذاشت. وقت زیم یگفت و بدون نگاه بهشون کارتش رو رو کی هم آروم تبر نیراست
 . یلیتر ریز دیگفت: ان شاء اهلل دوتاتون بر  نی. راستمیعروس و داماد فاصله گرفت

 .ونه یو گفتم: د دمیخند
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. مینداشت یباز یو قرت  دنیرقص یکدوم حوصله  چیصامت و آروم. ه م؛ینشسته بود  یزیم پشت
 یچشمم افتاد به چهره   هو یزدم که  یم دیرو د ی مهمون  یداشتم افراد تو الی خ یهمون طور ب 

 ... چشم هام گرد شد.ییآشنا

 اون!... -

 باربد!  -

 زدم.   یپوزخند

 کنه؟ نکنه عروس دوست دختر باربدم بوده؟   یم  کاریچ  نجایا نیا -

   ؟یخند یم یکنار گوشم گفت:  به چ نیانداختم که راست نییام گرفت؛ سرم رو پا خنده

 دختر باحال بود خندم گرفت.  هی شی آرا  ،یچی گفتم: ه تند

 ت که از جام بلند شدم. باال انداخ  ییابرو

 رم.    یم ییتا دستشو-

آروم به سمت باربد رفتم.  از پشت آروم کنار   یدور شدم و با قدم ها نی گفت. از راست یا باشه
 ؟ یگوشش گفتم: چرا تنها تنها نشست

 . دمیکرد، خند یگرد نگاهم م ی. با چشم هادیبه سمتم چرخ  تند

 نمت؟ ی بب  یانتظار نداشت ه؟یچ -

 برد  یکی شد و بازوم رو گرفت و من رو به سمت تار  جاش بلند از

 نجام؟ یمن ا دیفهم نیبه صورتم زل زد و گفت: راست 

 بهش نگو.  یزیو گفت: چ  دیکش ینه تکون دادم. نفس آسوده    یرو به معن سرم

 ؟ ییجا  نیشده؟ تو چرا ا یزی تعجب گفتم: چرا چ با

 نفر.  هینگاهم کرد و گفت: بخاطر  یکم
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. بازوم رو  ادی کردن خوشش نم یاز فضول ادیحس کردم ز  ی! ول یخواست بپرسم ک  یگفتم؛ دلم م یآهان
 .نیراست  شیگردم پ  یآوردم و گفتم: باشه پس من بر م رونی از دستش ب

 باشه تکون داد و گفت: مواظب خودت باش.  یرو به معن   سرش

 بهش کردم.  ینگاه مین

 م؟یون دست پاچلفتچ -

 نیگفتم و ازش فاصله گرفتم. کنار راست یشی. ادیبه پشت گردنش کش یکرد و دست یخنده ا تک
بود.  ستادهیدور تر ا یما و کم  یو رو به رو یکی تار یهمش نگاهم به باربد بود که تو  یول ستادمیا
 اومده بود؟  یبخاطر ک یعنی

 ی. راستمی راحت شد شی گفت: آخ نیراست میکه شد نی . سوار ماش میزد رونیب  یاز شام، از عروس بعد
 دور دور هوم؟  کمی  م؟یبر  ییخواد جا یاالن زوده دلت م

 ؟ یخونه، پس پدربزرگ چ میباال انداختم و گفتم: بهتره بر یا شونه

 داد. هیگذاشت و سرش رو به دستش تک نی پنجره ماش  یلبه  یرو رو آرنجش

 .  الشی خ  یب ستیفعال که ن -

  زی که پشت سرمون بود. چشم هام  و ر ین یبغل چشمم افتاد به ماش ی نهیبگم که از آ یزیچ خواستم
رو بکشه؟ چرا  نیخواد راست ی خدا خودش بود. »نکنه م   ایکردم و با دقت نگاه کردم. باربد بود... 

 نه... نه...« نه؟یگفت راست یکه م ینفر هیهمش دنبالمونه؟ نکنه اون 

 االن. نیخونه، هم  میاالن بر نیو گفت: هم  دمی فرا بنفش کش غیج هی

 شده؟   داریگرد و پوزخند گفت: چته؟ چته؟ ذهن منحرفت ب یبا چشم ها نیراست

 االن. نیکردم و تند تند گفتم: برو خونه، برو خونه هم اخم

 شم، هوا برت نداره...  ینم کیبهت نزد یو گفت: خودتم بخوا  دیخند نیراست

 زدم.   غیج
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 خفه شو.  -

 در عمارت نگه داشت.  یجلو یساعت رانندگ  میتر کرد و بعد از ن ش ی رو ب نی ماش سرعت 

 بفرما منحرف جان.  -

بلند از پله ها باال   یشدم. اهل خونه همه خواب بودند؛ با قدم ها ادهی پ نیحرف و تند از ماش بدون
 افتادم. یرفتن و وارد اتاقم شدم. از ترس داشتم پس م 

 کنه؟  کاریخواد چ  یقدر مشکوکه؟ م نیپسره چرا ا نیخدا ا ای -

و اونم از دنبال   یشدم. اون از مهمون  یم ونهیهم فشار دادم؛ داشتم د یچشم هام رو رو  محکم
 کردنمون، چرا؟ چرا؟ دنبالمون بود؟ 

 . دمیوم کشرو آر موهام

 خدا... یوا -

 شدم. ای با همون ظاهر آشفته و خواب آلود مثل گاو وارد اتاق هل صبح

 مرد.  نتیبلند شو راست ایهل -

و با اون بلوز و شلوار   ستادیتخت ا یبلند شد رو هویجاش نشست و  یتو خیبدبخت تند و س  یایهل
م به سرم شد چرا مرد؟ چطور  گفت: خاک عال  غی ج غی و با ج دیگشادش چند بار تو سر خودش کوب

  یکه ب  ایبر تو هل   یبر من؟ وا  یندارم وا میمرد؟ آخه هنوز زنش نشده بودم چرا؟ حاال لباس مشک 
 بود؟   یبتیچه مص نیخدا ا یوا ؟یشد وهرش

زدم، کرد   یرو گاز م  نیشده بودم و از خنده داشتم زم نی به من که پخش زم یو نگاه ستادیا هوی بعد
 و گفت: حاال چطور مرده؟ 

 ... رهیم  ی... می... به دادش نرسیگفتم: فعال نمرده ول  دهیبر دهیبر

 و ژست گرفت.   دیچ یگلدارش رو برداشت و دور گردنش پ  یو تند پتو زود

 دهم. یم شی دهم، جانم را برا یدم، عشقم را نجات م یمثل بتمن نجاتش  م  -
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تختم کم  هی . من خودم نیکرد و با دماغ خورد زم ریپاش به مالفه گتخت تکون خورد که  یاز رو یکم
 بود. ونهیبه تمام معنا چند تخته کم داشت و د ای هل یبودم ول یهم استرس  یلیبود و خ 

 ... تو... ای... هلیوا -

 اومد. یبودم که از چشم هام اشک م دهیقدر خند اون

 خدا نکشتت...  -

 رو بگو.   زیبه سمتم اومد و آروم گفت: کامل همه چ زی خ نهیس

و بعد   یعروس یتو شبیکه د یزی بعد تمام و کمال هر چ  ادیتا خندم بند ب  دمیکش  قیتا نفس عم چند
 گفتم.  ایهل یمشکوک باربد رو برا یرفتار ها و کار ها یاتفاق افتاده بود و حت  یاز عروس 

رو  برداشت و به چشم هاش  شیآفتاب  نکیع  ششیآرا لی ساو  زیم یتند از جاش بلند شد و از رو ایهل
 زد و ژست گرفت و 

کنم و شوهرم رو   یمعما رو حل م  نیا ایگفت: وقتشه وارد عمل بشم. من کارآگاه هل یو جد  مغرور
 دم.  ینجات م

 گفتم: حاال بزار شوهرت شه.  پوکر

 گفت: خفه شو.  یجد

 زدم.   لبخند

 چشم. -

 برم.   دیچشم هاش مرتب کرد و گفت: من با یرو رو  نکیع

 بلند به سمت در رفت که چشم هام گرد شد، تند از جام بلند شدم.  یقدم ها با

 ا؟ یهل -



 ط   یبرا

40 
 

  یرفت. تند دنبالش رفتم حت رونی با همون سر و وضع داغون از اتاق ب ایشده بود، هل رید گهید یول
باربد   ی قهی ای اومد. هل یز پله ها باال مهمون لحظه باربد داشت ا یرفت. تو  ادم یسر و وضع خودم 

 رو گرفت و پشتش رو به در اتاق من چسپوند.

 ؟ یدیفهم یشوهرمو بکش یحق ندار -

انداخت، بعد   ایبه سر و وضع هل  یگرد اول نگاه یبدبخت بهت زده با دهن باز و چشم ها  باربد
 ؟یدیخوشکل ند   ه؟یگفت: چ ای دوخت. هل ایهل ینگاهش رو به صورت جد

 بودم! ده یند کیاز نزد یجنگل  یآروم و بهت زده گفت: خوشکل چرا ول باربد

جو   یوقت  ای . هلدمیکوب  میشونیو من اشاره کرد. با کف دست محکم به پ ایبا انگشت اشاره به هل بعد
لباس   دنیبه خودش کرد و با د ینگاه مین  ایشد جمعش کرد. هل یجوره نم  چیه گهیشد د  یم ریگ

 .زد. باربد داد دیباربد رو ول کرد و با دو به سمت اتاقش دو ی قهیو  دیکش یفرابنفش غیهاش ج 

 دمش؟یچرا من ند ؟یک ؟یلحظه صبر کن، شما شوهر کرد هیحاال  -

ام رو از پشت   قهی هویخواستم ازش دور بشم که   نیپاورچ  نیپشتم رو به باربد کردم و پاورچ آروم
 کارت دارم.  ای گرفت و گفت: تو ب

 . دیمن رو دنبال خودش کش بعد

 توروخدا منو نخور...  -

 اتاق بعد خودش هم وارد اتاق شد.  یاتاقش رو باز کرد و من رو هل داد تو در

  ایبه هل  یشده؟ چ  یبودم.  آروم گفت: چ ستادهیرو به روش وسط اتاق ا نیی پا یزده و با سر  شرم
 شناسم رو بکشم؟ یکه اصال نم یکنه من قراره شوهر یفکر م که یگفت

 .رهی تا خنده ام نگ دمیبه لبم کش یدست

 . دیرو بکش  نی راست دیخواست یشما م شبینگفتم خب فقط... د یزیمن چ -

 ؟ یدیتو از کجا فهم ؟یبهت گفت: چ  با
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 ترس سرم رو بلند کردم. با

 ش؟ ی بکش  یخواست یواقعا م  یعنی... ی عنی -

 ؟ی طور فکر کن  نیباعث شده که تو ا یزیچه چ ی و گفت: نه! ول دیخند

  نمیتازه با ماش ،یدییپا یرو دورادور ما رو م شبی و گفتم: خب تو کل د د یبه موهام کش یدست
  نیراست نی ا یدنبالم باشه ول ینکردم که کس یخب... من کار یزدی مشکوک م  یلی! خیدنبالمون بود

   سوزونه. یم شی آت هیهر روز 

 ؟ یانتقام ازش وارد عمارت شد یاروم گفتم: واقعا برا بعد

. دوباره  د یاز ابروهاش باال پر یک ی به عقب رفتم. از کارم  یشد که ناخودآگاه قدم  کیبهم نزد یقدم
من پشتم به در خورد ادامه  یکارمون تا وقت  نیعقب تر رفتم. ا یتر اومد و من قدم کینزد یقدم

 و گفت: از من نترس.  ستادیداشت. رو به روم ا

  سی پل ؟یکاراگاه  ؟یسیپل  ه؟یاومدن تو به عمارت چ لی ترسم فقط کنجکاوم بدونم دل یگفتم: نم تند
 ؟یزی چ نیهمچ  ای  یمخف

 . نیهم لمینه تکون داد و گفت: من وک یرو به معن   سرش

 تعجب نگاهش کردم. با

   ل؟یوک -

آورد و   نیی قرار داد. سرش رو پا وار ید یسرش رو تکون داد. دست هاش رو دو طرف صورتم رو آروم
 آروم کنار گوشم زمزمه کرد.

 تو...  ل یوک -

 سه برابر شد.  تعجبم

 نخواستم؟ لیوقت وک چیمن که ه ؟یچ... ؟یچ -

 و به چشم هام زل زد. آورده بود. لبخند زد   جانی قلبم رو به ه یکیزد؛ اون همه نزد یدهنم م یتو قلبم
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 .  یخواست یم  لیها وک نیزود تر از أ ،یدونست یدونستم رو م  یکه من م ییها زیاگه چ -

 بکشم. آروم ادامه داد. یفاصله گرفت و من تونستم نفس راحت  ازم

تا ازت مواظب  نجامی. من استی ن  لیوکبه   یازیفعال ن ستم،ین  نجایبودنم ا لیاما من االن بخاطر وک  -
 کنم.

 . دمیخند  آروم

 چرا؟  ؟یچرا از من محافظت کن  ؟یچ یعن یحرف ها  نیا ؟ی گ یم یچ -

 رنگ دو نفره اش نشست.  دیتخت سف  یرو

  یزیچ چیه  یتونست  یوقت نم  چی جا نبودم ه نیشه. اگه من ا یمعلوم م  زیصبر کن، کم کم همه چ -
 ...ی. راستیرو بفهم

 شدم.  کشی نزد  کنجکاو

 ؟ یچ -

  یسع یخبر نداره ول یچ یاونم مثل تو از ه ستین ی. پسر بدریفاصله بگ  نیکرد و گفت: از راست نگاهم
 مدت.  هیتا  یکن  یریکن از ازدواجتون جلو گ 

 جا چه خبره؟   نی! لطفا بگو ای ترسون   یمن رو م یتر از قبل گفتم: دار نگران

پس   ستین ندی خوشا  ادیز یبدون  یخوا  یکه م ییها زی ، چنگاهم کرد و گفت: عجله نکن لکسیر
 .  یعجله نکن تا به وقتش بفهم

 گه اصال؟  یم یچ ه؟یچ ه؟یپسر ک نیا ایچند بار پلک زدم. خدا دهیترس

 مونم.  یمنتظر م ینگرانم ول  یلیخ  دم،یترس  یل یکه خ نیو آروم گفتم: باشه با ا دمیکش یآه

 . ستادیجاش بلند شد و دوباره رو به روم ا از

 . ایهل ینگو حت یزیکس چ چیه ش یکه پ نیو ا  نیآفر -
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 . دیبه موهام کش یتکون دادم که آروم دست دییرو به تأ سرم

 هوم؟  یخالص ش  یجنگل  یموها نیو از دست ا یبر هینظرت چ -

 خواستم مرتبشون کنم.  یو مثال م  دمیبه موهام کش یتند دست تند

 آبرومونم رفت.  مچهین هیاون   ا،یخدا ازت نگذره هل -

 کرد. تیو من رو به سمت در هدا  دیخند باربد

 به خودت برس و لباس هاتم عوض کن.  کمیبرو  -

 گرد به سمت در برگشتم. یو در رو بست. با چشم ها رونیرو باز کرد و من رو هل داد ب در

 انداخت؟  رونیمن رو ب  ؟یچ -

دوباره در باز شد و   هویلگد بزنم که  هیلگد به در بزنم، پام رو بلند کردم تا  هیخواست   یدلم م  یلیخ
 ه؟یک  ایآوردم که گفت: شوهر هل  نییقاب در قرار گرفت. تند پام رو پا  یصورت خندان باربد تو 

 پرسه؟    یم ایکردم. چرا همش از هل اخم

 گه شوهرم. یکنه م یم  یقاط  یدوسش داره. گاه یعن ی ن،یراست -

  ییزد و بعد دوباره در رو بست. دست هام رو مشت کردم و چند تا مشت هوا ی گفت و چشمک  یآهان
 رو به در فرستادم. 

 عنتر...  یپسره  -

 

  ی. پدربزرگ هم بود و با عمو در مورد شرکت حرف ممیخورد  یو عصرونه م مینشسته بود قیآالچ یتو
زد. فقط من بودم که   یکرده بود و باهاش حرف م  دایرو پ  یکی خودش  یهم هر کدوم برا هیزدند. بق
. محرف زدن نداشت یکاله مونده بود در واقع اون قدر فکرم مشغول بود که اصال حوصله  یسرم ب 

حرف هاش رو بفهمم، بدونم چه خبره و   یبودم معن  . کنجکاودیچرخ  یسرم م  یباربد تو یحرف ها
زد! ناخوداگاه سرم رو بلند کردم و به باربد که کنار پدربزرگ نشسته بود  یحرف م یباربد درمورد چ 
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کرد و   رگروش رو به سمت پدربز دیکرد. نگاه من رو که د  ینگاه کردم؛ اون هم داشت به من نگاه م
 گفت: آقا بزرگ؟ 

 ست؟  کنه که نگاهش کردم؟ از حرف خودم خنده ام گرفت مگه بچه تی ازم شکانکنه  د،یترک زهرم

 نگاهش کرد و گفت: جانم پسرم؟  پدربزرگ

که امشب با پسرا و   دیشه بهمون اجازه بد یبودنش خوب معلوم بود گفت: م  یکه اجبار یلبخند با
  رون؟ی ب  میبر  یدخترا کم

سرش رو به   قهی شد. بعد از پنج دق  رهیبه جمع کرد و بعد به باربد و چشم هاش خ   ینگاه مین  پدربزرگ
 تکون داد.  دییتأ

 . دیبر  دیتون یباشه، م  -

 گهیساعت د هیهمه شل شد، از جمله من. باربد تشکر کرد و از جاش بلند شد. رو به ما گفت:  شین
 شام مهمون من. د، یآماده باش

  نیرفت و ازمون دور شد. عمو رو به پدربزرگ گفت: پدر ا رونی ب  قیچبدون نگاه به پدربزرگ از آال بعد
دلش  یگه و هر کار یخواد م ی م یعمارت ول بچرخه و هر چ  یتو ینجورینداره ا یپسر واقعا شکل 

 کنه؟  یخواد م یم

 باربد بود گفت: نگران نباش.  ی همون طور که نگاهش به راه رفته  پدربزرگ

  یپدربزرگ نگاه م یکه به چشم ها یبود وگرنه هر کس  یهبق  یگرم دل یحرف پدربزرگ فقط برا یول
 که پدربزرگ واقعا نگران و ناراحته.  دیفهم یکرد، م

با   ای. هلمیو بعد اجازه از پدربزرگ وارد خونه شد می همراه پسرها از جامون بلند شد ا،یو هل من
 . دیکش یکوتاه  غی ج  یخوشحال

ترسم عاشقش بشم بخدا... چقدر با جربزه و با   یم ییباربد محشره خدا نیآخ جون، آخ جون! ا -
 حاله!

 عاشقش شو... یشد گفت: جرأت دار یرد م  ایزد و همون طور که از کنار هل یپوزخند نیراست
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 با تعجب رو به من و پرهام و پدرام کرد و گفت: چشه؟ ای. هلآروم از پله ها باال رفت  بعد

 گوشه. سی گفت: چش ن  یهاد

و به دنبالش از پله ها باال رفتم و وارد  دمیآورد و تند از پله ها باال رفت. خند رونی براش ب  یزبون ایهل
ته دلم هنوز   یول  میرفت یم رون ی که بعد از مدت ها از خونه ب نیاتاقم شدم. خوش حال بودم از ا

 زد.   یو استرس موج م ینگران

بلوزم   یروشن ساده ام رو رو  یکوتاه جلو باز آب  ی. مانتودمیپوش دیبا بلوز سفرو   دمیکتان سف شلوار
صورتم    یرو یم یمال شیو آرا ختم یصورتم ر یاز جلو کج تو یکوتاهم رو بستم، کم  ی. موهادمیپوش
  میآب فیآوردم و ک  رونی رو از کمد ب  دمیال استار سف یرو سرم کردم و کفش ها میکردم. شال آب  ادهیپ

خواست بپوشمش. هر چند پدربزرگ   یواقعا دلم م  یبه مانتوم کردم؛ کوتاه بود ول یرو برداشتم. نگاه
  یک یکوچ یاشاره  هیو کوتاه باشه،  یلخت  یادیکه ز یبه لباس  یداد ول ینم  ریبه لباس هامون گ  ادیز
مبل ها نشسته بودند.   یرو نییپا پدرام و پرهام  ا،یرفتم. هل رونیگفتم و از اتاق ب  یال یخ  یکرد. ب  یم

من   کیاومدند. نزد رونی باهم از اتاق هاشون ب نیو راست  یبرم که باربد، هاد نیی خواستم از پله ها پا
 به سرتاپام کردند و هر سه تاشون اخم کردند. »وا چشونه؟« یکه شدند نگاه

 کوتاهه؟ نقدریهر سه باهم گفتم: چرا مانتوت ا هوی

 م: وا کجاش کوتاهه؟باال انداختم و گفت یا شونه

 وجب پارچست.   هیفقط  ستیگفت: کوتاه که ن یعصب یهاد

و   اطی کردم و از ح میقا یرفتم. خودم رو پشت باربد و هاد  نییزدم و تند از پله ها پا ییدندونما لبخند
  اطیو خوش خوشان از ح دمیکش  یدور شدم نفس راحت   هیاز پدربزرگ و بق یرد شدم. وقت قیکنار آالچ 

 باربد شدم.  نیرفتم و سوار ماش  رونیب

 

شدم و به    ادهی. با ذوق پمیستادی نگه داشت و ما هم پشت سرش ا  یشهرباز  یجلو نیراست  نیماش
 ...ی: شهربازمیشد و تا چشممون بهم افتاد با هم گفت ادهیهم پ ایرفتم؛ هل  نیراست  نیسمت ماش 
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  یمطمئن ؟یخواهره تو دار نیکه همراه ما بود گفت: ا یشد و رو به هاد ادهیپ  نیاز ماش  نیراست
  غیتند تند و با ج  یگوشام پاره شد. ه یالمصب پرده   ستیقورت نداده؟ صدا که ن یزیچ ییبلندگو

 ... آه... ی... شهربازیگفت، شهرباز یم

 رو بغل کردم.  ایو هل  دمیخند

 ...ولیا -

. پدرام و پرهام و  میشد ید رو لبش نشست، باهم وارد شهربازلبخن ایذوق من و هل دنیبا د باربد
 باهم گفتند: تونل وحشت! یهاد

 . میباهم چند قدم عقب رفت  ایو هل من

 باشه؟  د،یتا شما برگرد میپشمک بخر میر ینه ما م -

 قرار گرفت و بازومون رو گرفت.  نمونی ب نیراست

 هان! نیدوست داشت یل یخ یپس شهرباز م،یبر نییا یب -

و مجسمه ها    لیرفتم و با ترس به وسا  یرو به زور وارد تونل وحشت کردند. دوشادوش باربد راه م ما
  غیج  هیصداشون  دنیو شن شونییهوی دنیکردم؛ هر بارم با د یترسناک نگاه م یو شکلک ها
 باربد بدبخت کر شد.   یکه فکر کنم گوش ها دمیکش  یفرابنفش م

جلوم ظاهر شد، از ترس    هوی یزن با سر و صورت زخم  هی یکه مجسمه  میرفت   یمطور جلو  نیهم
که با سر   دمید یمادرم رو م دمید  ی. تو اون لحظه اون مجسمه رو نمدمیکش غی به باربد و ج دمیچسپ

  هباربد محکم حلق یکرد. دست هام رو دور بازو یباز من رو نگاه م مهین یبا چشم ها  یو وضع خون
دست هاش دور شونه هام حلقه شد   هویدادم.  یکرده بودم و تند تند با ناخن هام بازوش رو فشار م

 بغلش جا خوش کردم.  یکه تو یتر کرد؛ جور کیو من رو به خودش نزد 

 . چشمات رو ببند. رونی ب میر ینمونده االن م یزی چ ست،ی ن یزینگران نباش چ  -

اومدنمون از تونل، باالخره چشم هام رو باز کردم   رونیآروم شدم؛ با ب ی ش کمحرف ها و نوازش ها  با
 و از باربد فاصله گرفتم. 
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 ترسم. یاز... خون م کمیمن...  دیممنونم، ببخش -

 سرم مرتب کرد.  یرو رو شالم

 دونم. یاشکال نداره م -

 ؟ یدون یتعجب گفتم: م  با

 کنم.  یدرک م  نکهیگفت: منظورم ا هوی یخورد ول  جا

 گفتم.  یآهان

 خراب نشه. حشونی! تفرینگ یزی شه به بچه ها چ یم -

 زد و آروم گفت: باشه. نگران نباش.   لبخند

 هم قفل کردم. پدرام و پرهام به سمتم اومدند. یلرزونم رو تو  یزدم و دست ها  یکوتاه لبخند

 چطور بود؟  یآبج  -

 کرد.  اخم

 . امینم یباهاتون شهرباز گهید -

 .دندیاز بازوهام رو گرفتند و من رو دنبال خودشون کش ی کی و هر کدوم  دیخند

 ...هییوقته ترن هوا -

 و گفتم: نه! دمیکش  یکوتاه غیج

 دستش به سمتمون اومد.  یتو یها  طیبا بل نیشده بود چون راست رید گهید یول

. بعد با  میجرواجر کرد و به تمام معنا خودمون رو میرو امتحان کرد  یشهرباز  یها یکل باز خالصه
  یداغونمون م یها افهی به ق الیخ  یفقط باربد بود که ب میزد رونیشلوغ ب  یاز شهرباز دهیپر یرنگ ها

 رستوران... باشه. ایگفت: ب  ن یوقت شام بود. باربد رو راست گهی. ددیخند

 . امیآروم گفت: باشه، تو جلوتر برو دنبالت م نیراست
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 دادم.  هیتک   ای. سرم رو به سر هلمیشد. ما هم همه سوار شد  نیگفت و سوار ماش یباشه ا باربد

 خسته شدم.  یوا -

 شه.  یزدم گلوم داره پاره م  غی قدر ج نیخوش گذشت، ا  یلیخ  یو گفت: منم ول  دیخند ایهل

 گفت: باربد جون؟ هوی بعد

قربونت برم   یو گفت: اله دیناز خند  اینگاه کردند. هل ا یگرد به هل یاربد هر دو با چشم هاو ب یهاد
 خوش گذشت بهمون.   ی. کلرونیب مونیکه امروز آورد یمرس

 خانم.  ایهل شهیلبخند زد و گفت: خواهش م باربد

 هام رو غنچه کردم.  لب

 منم تشکر کنم؟  -

 داشت!  یلبخندش چه معن نیا دمینگاهم کرد و فقط لبخند زد و من نفهم نهیاز آ باربد

که اون قدر   یرستوران چراغون هیشهر.  یرستوران لوکس و باحال، باال هیرستوران نگه داشت.  یجلو
 .  ستیما اصال جا ن  یبرا ،ی گفت یرستوران بود که با خودت م  یجلو نیآدم داخلش بود و ماش 

رفتم که  رونیبردم و کامل ب  رونی ب نی رو باز کردم و پاهام رو از ماش نی در ماششدند و منم  ادهیپ همه
 افتادم.  نی زم  یدادم به هوا رفت و رو ستم،ینتونستم بإ

 آروشا؟  -

 اومد، باعث شد سرم رو بلند کنم.  یکه با دو به سمتم م یتند یقدم ها یو صدا هینگران بق یصدا

 دختر چت شد؟  یاروشا؟ آروشا خوب  -

من رو کامل فراموش کرده بودند و  هیو بق  نیبود که راست ادیمشهوت و ز شیبود، اون قدر نگران باربد
 کردند.   یبا تعجب داشتند به باربد نگاه م

 آروشا؟   -
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 درد لبخند زدم.  با

 شم. نگران نباش...  یم ینجوریا یرگ... گاه  یگرفت... همون گرفتگ هویخوبم، باربد فقط پام... پام  -

 . ستمیکرد بإ کمکم

 .ستادیقلبم ا یکه تو زد یچطور نگران نباشم دختر، با اون داد -

 داد.  نیرو به دست راست چی که سوئ  دمیخند  آروم

 . دییای رو قفل کن من آروشا رو ببرم داخل رستوران. شما هم ب  نیماش یداداش در ها  نیراست -

 رو گرفت و کمکم کرد که راه برم، منم آروم و لنگون با کمکش به سمت رستوران راه افتادم. دستم

 کنارم نشست.   یصندل  یمن رو نشوند و خودش هم رو زی م پشت

 ؟ یست یدکتر الزم ن ؟ی خوب   یآروشا مطمئن -

 قدر نگران بود؟   ن یکردم؛ چرا ا نگاهش

 شم. یپام رو ماساژ بدم خوب م کمیشم.   یم ینجوریا یگاه ستین یزیخوبم باور کن باربد، چ -

 برد.  ز ی م ریهاش رو ز دست

 من برات ماساژ بدم؟  یخوا  یم- -

 زدم.   غیج

 نه! -

 انداختم.  نییکردند. با خجالت سرم رو پا   یقلمبه نگاهمون م یهمه با چشم ها  ملت

 کن.  تی رو رعا تی اسالم یفاصله  -

 .میرف ها رو ندارح نیبابا ما که ا الیخ  یو گفت: ب  دیخند

 .میدار  میلی حرص گفتم: خ با
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نشستند. همه  غذا سفارش دادند و منم دو تا   زی هم اومدند و پشت م هیبگه که بق یزی چ خواست
بردم که باربد   ی خوردم و از غذام لذت م یو با ولع تند تند م  یکباب سفارش دادم. داشتم دو لپ خیس

  عجبدهنش گذاشت. آروم مزه مزه اش کرد. با ت  یکه گرفته بودم رو از دستم ربود و تو  یلقمه ا
 ؟یخور یگفتم: چرا غذامو م

 کردم.  بغض

 من بود! یاون لقمه  -

  یبا ولع و خوشمزه م  یلیخ  یتو بود. فقط داشت یدونم لقمه  یگرد گفت: خب م  یبا چشم ها باربد
 دلم خواستش. ش،یخورد

 من دست نزن. یبه غذا گهیگفتم: د یعصب

  ،ەنداز یم  ەسوم را یاون بخاطر غذاش جنگ جهان  ر،یآروشا فاصله بگ یگفت: داداش از غذا نیراست
 و جمعش کن.  ای حاال ب

 ؟ یش یپس چرا چاق نم  ؟ییشکمو  نقدریا یعن یآروم و با بهت گفت:  باربد

شم استعداد  یاوال، دوما من اصال چاق نم  ستمیو گفت: نه من شکمو ن دمیبه موهام کش یدست
 غذا بخورم.  ادیز  دیسوزونم با  یفسفر م  ادیچون ز نکهیندارم. سوما ا یچاق

در مورد   ب یغر بیعج   یبه خودش گرفت و گفت: فسفر منظورت اون فکرها  یمتفکر ی افهیق باربد
 نگاه کردن؟  هیکنم بخاطر  یم تی ازت شکا نکهیقتل و انتقام و ا

 ؟ یخون   یفتم: ذهن آدما رو متعجب گ با

 که درست کرده بودم رو از دستم گرفت.   یتازه ا یلقمه ا الیخ  یب

 ده. ی رو لو م یهمه چ شهی نه فقط نگاهت هم -

شد.  مچ دستش رو گرفتم. با   یم کی باربد نزد یهمش به اون لقمه بود که داشت به لب ها نگاهم
که دوباره دستش  رمی خودم بردم تا لقمه رو ازش بگ یتعجب نگاهم کرد. دستش رو به سمت لب ها

از جام بلند شدم و دهنم رو به سمت دست باربد و   یحرکت آن  هی ی. تودیرو به سمت خودش کش
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با حرص و داد از جاش بلند شد   دهنم گذاشتم. باربد یباربد رو باهم تو  یو لقمه و انگشتا  بردملقمه 
 و به دستش نگاه کرد. دیو تند دستش رو عقب کش

 !  یخدا وحش ای -

 بهت و چندش نگاهم کرد. با

 ! یگفتم جنگل یخود نبود بهت م  یدونم... ب یم یتو از جنگل اومد -

ها رفت. مظلوم به پسرا   ییتند و بلند به سمت دستشو  یدوباره به دستش نگاه کرد و با قدم ها بعد
 یتجربه رو داشتند و براشون عاد نیراستش همشون ا دند،یخند ینگاه کردم که داشتند م ایو هل
 بود.

 یها افهیبه ق  ی. باربد رو به ما کرد و لبخندمیستادیها ا نیو کنار ماش  میزد  رونیرستوران ب  از
 خونه؟  ای  گه؟ید یجا هی میخستمون زد و گفت: بر 

 : خونه.م یهمزمان و باهم مثل گروه سرود گفت همه

 کوه.  میر یفردا م د،یخونه خوب استراحت کن  میر یو گفت: خوبه. م  دیخند باربد

 .رونیهامون از حدقه زد ب چشم

 ؟ یچ -

نوه  گفت  یقبول کرد. م  عیسر شونمیکوه و ا میگفت: از پدربزرگ خواستم اجازه بده که بر ثی خب باربد
 به بعد هر روز برن ورزش.  ن یاز ا دیهام همش تو خونن تحرک ندارن با

 . دیخودشون رو عقب کش  نیو راست یاومد. هاد یداشت اشکمون در م گهید هممون

 . میما شرکت کار دار -

داده نگران  یبرد و گفت: پدربزرگ بهتون مرخص  یمشک  نی شلوار ج بیدست هاش رو داخل ج  باربد
 . دیشرکت نباش
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. چقدر دلم میشد. پرهام و پدرام با لبخند و ذوق گفتند: عه ما فردا دانشگاه دار زون یو لوچشون آو لب
 ما فردا خداروشکر.  میبرا دانشگاه تنگ شده، چقدر امتحان دار

 شونه هاشون گذاشت.   یو دست هاش رو رو ستادیا نشونی ب باربد

 .دی آمارتون رو دارم پنجشنبه ها دانشگاه ندار -

: خب  میگفت الیخ  یب  ایکرد. من و هل دایپ ری تغ ونیگر ی افهی خندونشون به ق یافه یو پدرام ق   پرهام
 کردنمون.  داریسخته ب م،یش  داریزود ب میتون  یما صبح ها نم م،ییا یما نم

 زد.  یو چشمک   دیخند باربد

 اون با من...  -

 . دمیخند

 . امیعمرا من ب -

 ...زم ی کنار گوشم گفت: دستور پدربزرگته عز باربد

 . یشعور یب  یل یگفت. با حرص گفتم: خ دهی و کش ثی رو خب زمیعز

 شد.  ن یو سوار ماش دیخند

 . میش داریصبح زود ب  دیبا میبر دییا یب -

و تا   میشد   نیکرد. با غر غر سوار ماش یکرد و دلمون رو پر از غصه م یم یادآوریداشت  یه نهیبوز
ساعت شش صبح، شال و   دیکرد که با یم یادآوریداشت  یکه ه طونیخونه به باربد خندون و ش

 دادم.  یکوه، فحش م میبر میکاله کن

 

 شکوه پا برجا... یوطنم ا-

 پارکت ها.  یتخت پرت شدم رو یزدم و از رو  غیج
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 شده؟  یشده؟ چ  یشده؟ باز عراق حمله کرده؟ چ  یخدا چ ای -

کرده بود و   ر یپام به مالفه گ یبرداشتم ول  زیبدون نگاه به اطراف از جام بلند شدم و به سمت در خ  تند
تختم  یتونستم بدوم. به پشت سر برگشتم که چشمم افتاد به باربد که با خنده باال یجوره نم  چیه

 هم دستش بود.  یک ینشسته بود و به ضبط کوچ

 باربد؟  -

 .ستادیاومد و کنارم ا نییاتخت پ  یاز رو  د،یخند یم هنوز

  یول ،یبود  یکردم تو آخر داری من بود. همه رو ب  یکردنتون به عهده  داریخب ب  ؟یجنگل  یچطور -
 واکنشت تو ستون فقراتم...

 به شونه اش زدم.   یخنده. مشت محکم ری دوباره زد ز بعد

 . یشعور  یب یل یخ  ،یشعوریواقعا ب -

 کرد.  یکوتاه  میو تعظ  دیخند

 نظر لطف شماست.  -

 گردم.  یبر م انی با شجر نباریبه سمت در رفت و گفت: زود آماده شو وگرنه ا بعد

 رفت و در رو بست. دستم رو داخل موهام بردم و آروم آروم سرم رو خاروندم.  رونیاتاق ب  از

 نباشم، انگار باربدم چند تختش کمه! دیپس نا ام -

 رفتم.  سی به سمت سرو تند

 گرده! ین بر م خدا اال یوا -

اسپرت   یمشک  یزدم و از داخل کمدم مانتو  رونیب یشدم و بعد از انجام کارهام، تند سی سرو داخل
آوردم و   رونی رو ب میمشک یو کوله دمشونیآوردم؛ تند پوش  رونیب  یو شال آب   یآب  نیکوتاهم رو با ج 

 هرو برداشتم و ب  میاسپرت مشک یکردم الزمه رو داخلش چپوندم. کفش ها یکه فکر م  یزیهر چ



 ط   یبرا

54 
 

گفت: عه  یی. با لبخند دندونمادمیدر د یکه در رو باز کردم باربد رو جلو  نیسمت در رفتم. هم
 خواستم باز ضبط رو روشن کنم.  یم ؟یاومد

 سر راهم کنارش زدم.  از

 بخدا تو!  یشد ونهید -

 برد. نییو تند بازوم رو گرفت و من دنبال خودش از پله ها پا دیخند

 . روننیب  هیبق -

افتاده بودند،   یور هیگفتن به بچه ها که همه مثل معتادا  ری رفتم و بعد از صبح بخ  رونی ب دنبالش
 باربد شدم.   نیسوار ماش

 باربد؟  یزیسحرخ  نقدریا شهیهم -

 ...شهی آره تکون داد و گفت: هم  یرو به معن   سرش

 کرد. یسرعت شروع به رانندگ تی آهنگ رو باال برد و با نها یصدا  بعد

 

*** 

و باربد رو به جمع   میشد ادهی. پمی دیکه باربد مد نظرش بود، رس  یبه کوه ،یساعت رانندگ میبعد از ن 
 یباال بعد صبحونه م میو بر می کن ییرو ادهی پ یکم دیاول با  یهمراهم دارم ول  جیگفت: من ساندو

 سست و آروم شروع کردن به باال رفتن از کوه.  ی. همه غر غر کنان با قدم هامیخور

 .میندار یانگار راه فرار میبر ایکنارم آروم گفت: ب  ایهل

بخاطر   ا یازش و هل جیبه باربد و گرفتن ساندو دنیرس  دیمن به ام م،یرفت ی راه م میهم داشت کنار
با   ایقدم هاش رو تند کرد و کم کم ازم دور شد. هن هن کنان رو به هل ای.  هلتا بهش برسه نیراست
 صبر کن!  ا ی آروم گفتم: هل یصدا

 اون صبر نکرد. دوباره صداش کردم. یول
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 ا؟ یهل -

 االغ؟ یگفتم: هو تی نداد. با حرص و عصبان  یجواب اما

با شماها نبودم، با   دیگفتم: ببخش نی. شرمگ دندیبه سمتم چرخ  هویکوه بودند،  یکه تو ییآدما کل
 دوستم بودم.

که نصفشون دختر بودند، اخم کرده بودند و   هیبق  یول دندیخند یتر پسر بودند م  شیها که ب یسر هی
  یهم االغن و جواب م نایدونستم ا یباال انداختم. بابا من از کجا م یکردند. شونه ا ینگاهم م یعصب

 !میافتاد یری بابا عجب گ یدند؟ ا

 ؟ یادب یهمه بدوند ب دیبا خنده دوباره برگشت کنار من و گفت: با باربد

 آوردم.  جیتو دوتا ساندو یاخم نگاهش کردم که دستم رو گرفت و گفت: بدو، برا با

 ذوق گفتم: جون من؟ با

 کرد.  یک یکوچ اخم

 پس بدو.  هیبه بق میبرس دیبا  یحاال جون خودتو قسم نخور، آره ول -

  یخوشکلم از باربد هم جلو زدم. کنار بچه ها رو یها ج یقدم هام افزودم و بخاطر ساندو سرعت به
 نشستم.  نیزم

 قدر تحرک نداشته بودم!  نیتو عمرم ا -

 خوش گذشت، باحال بود.   ییخدا یبا ذوق گفت: ول   پرهام

 سرم رو تکون دادم. آروم

 کوه! میاومد یک ادینم ادمیآره درسته،  -

بچه ها   نیدلم گفتم: "خدا ازت نگذره پدربزرگ چقدر ا  یکردند.  تو  یبا حسرت به اطراف نگاه م همه
 !"یرو حسرت به دل گذاشت
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دونه داد. به  هیآورد و به هر کدوم  رونی رو ب ری نون و پن یها جیکوله اش ساندو یاومد و از تو باربد
 به سمتم گرفت.  جیدو تا ساندو دیمن که رس

 سوزونده!  یفسفر و چرب یروشا خانم که امروز کل آ یبرا نمیا -

 !ستمیحرص گفتم: وا من که چاق ن با

 گن...  یم نوی گفت: همه هم ثی خب

 زدم.   جمیگاز گنده به ساندو هیحرص  با

 خورم تا بترکم.  یم نقدریچشم همه ا یبه کور -

 و گفت: حاال نترکون خودتو!   دیخند باربد

 نداشت.  یج ی. چشمم افتاد به خودش که ساندودیحواله اش کردم که دوباره خند یمشت

 ؟یخور یچرا خودت نم  -

 زد.  لبخند

 ندارم، بخور نوش جونت.  یخوب یونهی م ریبا پن  ادیمن ز -

 هام رو از وسط نصف کردم.  جیاز ساندو یکی

 !یاز گشنگ ی ش یرو بخور، تلف م کهی ت  نیا ایب -

 گفت: نه تو  بخور من...  مهربون

 گفتم: بخاطر من... آروم

 رو ازم گرفت.  جیساندو

 بخاطر شما.  نمیا -

 رو خوردم.    جیساندو یتر  شیزدم و ولع و ذوق ب  لبخند
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و    نیاومد. نشستم رو زم ینفسم  باال نم گهیباالتر رفتن از کوه، قصد برگشتن کردند. من د کمیاز  بعد
 . دی. نگران من نباشدیتنهام بزار دیتونم. بر ینم گهی من د د،یگفتم: شما بر

کردند که باربد خندون اومد پشت به من نشست و   یمن نگاهم م یپوکر داشتند به ادا ها همه
 کولم.  یرو ای گفت: هر وقت من مردم تو تنها بمون، حاال ب

 به جمع کردم.  یگرد نسم نگاه یچشم ها با

 ... یخواد... من فقط شوخ   ینه نم -

بلند شد که من سفت پاهام رو دور کمرش حلقه   ییهویرو گرفت و دور گردنش حلقه کرد؛  هام  دست
 کردم. 

 ه؟یچکار  نی... باربد ایوا -

 رو آروم نوازش کرد. دستم

 گن کمک.  یبهش م -

مثال من قرار بود زنش   نیراست  نیکردند. ا یداشتند به باربد نگاه م بیعج ی لیبا تعجب و خ  جمع
صورت جذابش   یتونستم از تو یرو م   نیخورد ا یحرص م یهاد یم نبود ولاش هیبه کل  یبشم ول
 بخونم.  

 اومدم.  نییپشت باربد پا  یو از رو دمیکش یا ازهی. خممی دیکوه که رس  نییپا به

 خوابم برده بود.  دمیرس  یتر م  رید گهید کمی -

 بخواب.  نیو گفت: تو ماش  دیخند

 رو گرفتم. شی زرشک راهنیپ  نیآست هویبره که  نیبه سمت ماش  خواست

 ...یممنون ول  -

 ... یو با تعجب گفت: ول  آروم

 ترحمه باهام خوب نباش.  یکردم و گفتم: اگه از رو سیرو با زبون خ  لبم
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 کرد.   اخم

 . میزن یبچه ها منتظرن، بعد حرف م   م،یبر  ایفعال ب -

 شدم.  رهیخ  رونی به ب نی ماش ی شهیشدم. ساکت از ش  ن یرو ول کردم و سوار ماش نشیآست

وابسته  یجد  یمن جد یمن... ول یترحم با من خوب باشه ول یاون از رو دمی ترس یم دم،یترس یم
به سرم   یبکنم و چه خاک  یچه غلط دیدونستم که با  یکار ها و رفتار هاش بشم و اون وقت نم ی
 !...زمیبر

 

از کوه و خوردن نهار، االن . بعد از برگشتن میپدربزرگ نشسته بود یمبل ها رو به رو یسالن رو یتو
 بهمون بگه.   یزیپدربزرگ ما رو دور خودش جمع کرده بود تا چ 

 برگزار کرده.   یمهمون هیاز دوست هام  یکیامشب  -

 که ادامه داد. میبهش چشم دوخته بود  کنجکاو

 ما رو دعوت کرده، اما... یهمه  -

  یدشمنه تا دوست. پس تو هی تر شب شیدوستم ب نی داد و گفت: اما ا رونی رو با حرص ب  نفسش
 در حد خاندان محتشم.  د،یرفتار کن  دیشکل با نیبه بهتر  یمهمون

 یها  یاومد که پدربزرگ ما رو به مهمون  یم شیکم پ یلی نگاه کردم. خ ایتعجب به پسرا و هل  با
 باربد اومده بود، پدربزرگ عوض شده بود!    یدوست هاش ببره. لبخند زدم. چقدر از وقت

پدربزرگ از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. چشمم افتاد به اتاق باربد، فقط اون بود  یاجازه  با
ه آخر سر عزمم رو جزم کردم و ب ی دو دل بود ول یشده؟  کم یچ  یعنیسالن حضور نداشت.  یکه تو

  یعن یامروز نبود،  یکنار پدربزرگ حضور داشت ول  شهیسمت اتاقش رفتم؛ واقعا نگرانش بودم. اون هم
 . دمیاتاقش بود و نهار هم نخورده بود. دو تقه به در کوب  یهنوز تو  میبرگشته بود یاز وقت

 ؟ یداریباربد ب  -

 در رو زدم.  دوباره
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 باربد؟  -

بود. لبخند   ده یتخت دراز کش یو وارد اتاق شدم. باربد رو  دمیکش نییدر رو پا ی  رهیترس تند دستگ با
 زدم.

 پس خوابه! -

  سشیخ یو موها  شی شونیپ یسرد رو یعرق ها دنیبا د  یول نمی جلو تر رفتم تا صورتش رو بب یکم
 تخت کنارش نشستم. یبود، چشم هام گرد شد و با ترس رو دهی چسپ شیشونیکه به پ

 باربد؟  -

 گذاشتم.  شی شونیپ یرو دستم

 ؟ی نجوریچته تو؟ چرا ا -

 زد.  یچشم هاش رو باز کرد؛ لبخند کم رنگ  یال آروم

 آروشا من خوبم...  ستی ن یزیچ -

 دهنم گذاشتم. یرو رو دستم

 قدر گرفتس؟   ن یچرا صدات ا ه؟ینجوریخدا صدات چرا ا ای -

 از جام بلند شدم.  تند

 .  ادیب  مونی زنم دکتر خانوادگ یاالن... االن زنگ م -

 ... آروشا من خوبم. ستیرمق گفت: الزم ن  یب  دوباره

دکتر رو گرفتم و ازش خواستم که خودش رو برسونه  یشماره  میتوجه به باربد زود با گوش بدون
 عمارت.   

 ستم،یبلد ن  یچیگلوم نشسته بود، گفتم: متأسفم من ه یکه تو یکنار باربد نشستم و با بغض  دوباره
 کنم؟   کاریدونم چ یاصال نم
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 رو کنار زدم و پتو رو از روش برداشتم.   ش یشون یپ یرو یموها

 باالست!  ی لیخدا تبت خ یوا-

تند تند   مهی رو صدا کردم. نع مهیپله ها مامان بزرگ و نع ی. از باالزدم   رونی جام بلند شدم و از اتاق ب از
پدربزرگ انگار براش مهم نبود و   هم که نگران بودند باال اومدند، اما ای خودش رو باال رسوند. پسرا و هل

 .  دمید شلب یرو رو  ی. لبخند کم رنگستیگفتم، باربد حالش خوب ن  یوقت یحت

 . اره ی ب نیی کرد تبش رو پا یم  یذاشت و سع یم  سیسر باربد دسمال خ  یتند تند رو مهینع

آمپول و  هیاز زدن  کرد و بعد نهی. دکتر باربد رو معا میاومدن دکتر، همه از تخت و باربد فاصله گرفت با
 وصل کردن سرم، با لبخند به سمت من برگشت.

 دخترم حالش خوبه.   ستی ن یزیچ -

 رو به سمتم گرفت.   یکه کاغذ دمیکش  یراحت  نفس

 شده!  ی طور نیا نیهم یداره برا یآلرژ یزیچ هیکه بخوره، انگار به  دیریدارو ها رو براش بگ نیا -

 .میری گ یکاغذ رو از دستم گرفت و گفت: من داروهاشو م  نیراست

 مدت کم از باربد خوشش اومده بود.  نیا یزدم. انگار تو  یکم رنگ لبخند

لحظه   کیکه   رونی رفتند. منم خواستم برم ب  رونی همه از اتاق ب م؛یکرد  یتشکر دکتر رو راه یاز کل بعد
 .ستادمیا

 خورم.  ینکرده و نگفته نم  هیگال یچی داره؟ تا حاال از ه یآلرژ ی به چ یعنی -

 من اصرار کردم. یخورم« ول   ینم ری به صبح که گفت: »پن  دیپر کش ذهنم

 داشت؟  یآلرژ رینکنه... نکنه به پن  -

. غرق خواب بود، حاال نفس هاش  دم یبه موهاش کش  یرفتم و دست کشی. نزددمیبه سمتش چرخ تند
 تب نداشت.   گهیمنظم بود و د

 . یافتاد یحال و روز نم نیکردم، به ا  یمتأسفم، اگه من اصرار نم -
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 چشمم رو پاک کردم.  یاشک گوشه  قطره

 لطفا زود خوب شو.  -

 به ساعت کردم.  یرفتم. ناراحت به سمت اتاقم رفتم. نگاه رونی دور شدم و از اتاق ب ازش

 . رمیبرم دوش بگ  دیبا -

. ستادمیکمدم ا  یاومدم و رو به رو رونیساعت ب  میام رو برداشتم و وارد حموم شدم. بعد از ن حوله
  دمیکش یموندم. آه یباربد م  شیموندم خونه و پ  یم م،ی همه بر دیکرد که با ینم  دیاگه پدربزرگ تأک

و   وردمآ  رونی رنگ ب  یمشک راهنی پ هیاون لباس هام  یهمه  نیو سرم رو داخل کمدم برم. از ب 
 .  دمشیپوش

از پشت   یتر از زانو بود ول نیی پا یبود. از جلو تا کم کیش  یل یبود و خ یپارچه کرپ مازارت جنس
  یل یخ نی شده بود؛ هم  یکار دیمروار  یو دور گردنش هم کم یحلقه ا نیداشت، آست یکم یدانباله 

کرم   ینشستم. کم  شمیارا زیم  یصندل یو بعد رو دمی رنگ پام پوشساق هم  هیبود.   کیساده و ش
  یبه لب هام زدم. عطر رو رو یکردم و رژ قرمز یدود  شیچشم هام آرا یبه صورتم زدم و برا پودر

از اتاق   دمیبلند سف یپاشنه بلندم و مانتو یکفش ها ، یمجلس فیکردم و با برداشتن ک یخودم خال
 سر به باربد بزنم.   هیخواستم قبل رفتن   یزدم. م رونیب

 . دمیکش نییدر رو پا ی رهیو آروم دستگ دمیکش یق یدر اتاق باربد نفس عم یجلو

 ؟ یباربد خواب -

 یباربد اونجا نبود، کله ام رو چرخوندم که چشمم افتاد به باربد که حوله  یبه تخت بود ول  نگاهم
گرد گفتم:   یکرد. با چشم ها یلبخند من رو نگاه م شانه هم دستش بود و با   هیتنش بود و   یلباس

 باربد؟ 

به   یآروم یاومد، بازوم رو گرفت و من رو داخل اتاق کشوند. با کف دست ضربه  کیکرد و نزد اخم
 بازوم زد. 

 ؟ یدیپوش نی چرا لباس بدون آست -

 به پاهام افتاد. نگاهش
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 چرا پاهات لخته؟ -

 .دمیساق هم رنگ پام پوش  ست،ی کردم آروم گفتم: لخت ن یکه هنوز با تعجب نگاهش م من

 حرص ازم فاصله گرفت.  با

 بهتر بود من که فکر کردم پاهات لخته. یدیپوش ینم -

 رو نداشت.  یض یو مر یدگیرنگ پر ینشونه  گهی رو گرفتم و به صورتش نگاه کردم؛ د  بازوش

 ؟ یتو... تو خوب -

 زد.  لبخند

 خوب.  میلیخوب، خ  -

 تو آخه... یبهت گفتم: ول  با

 . دیحرفم پر وسط

 که زود خوب شم هوم؟ پس منم زود خوب شدم.  یمگه تو ازم نخواست -

 در اشاره کرد.  به

 . امیشم م یمنتظرم بمون، زود آماده م رونی برو ب -

 رفتم. همون طور مبهوت به در زل زده بودم.  رونی گفتم و از اتاق ب یباشه ا جیگ

 م؟یمگه دار شه؟یمگه م -

 

از دختر و پسر ها   یادیز  تیبود. جمع یعروس یتاالر ها هی. سالن بزرگ شبمیشد   یسالن مهمون وارد
. پدربزرگ رو به ما گفت: ما  دندیرقص یو م  دندیخند ی زدند، م  یسالن بودند و داشتند حرف م یتو
 . دیدختر و پسرا خوش بگذرون نیبا ا  نییباال که مخصوص ماست، شما پا یطبقه  میر یم
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 م،ینشست  زی. پشت ممیروش بود، رفت  دیسف یپارچه  هی که  یگرد بزرگ زی و به سمت م میگفت یچشم
بهش کردم هنوز مطمئن نبودم   ینگاه  میبود. باربد کنار من نشسته بود؛ ن یدنی و نوش وانیل ز یم یرو

  ری عرق ز یشمم افتاد به قطره هاکه چ رمی که واقعا حالش خوب شده باشه. خواستم نگاه ازش بگ
 موهاش. پس بگو هنوز تب داره و خوب نشده!

 هان؟ یحرص کنار گوشش گفتم: تو که حالت خوب نشده چرا اومد با

 رقص اشاره کرد.  ستیرو دور شونه هام حلقه کرد و به پ  دستش

 به به!  ییچه دخترا ه،یخوب   هینگاه چه مهمون -

 خواست بحث رو عوض کنه. یمثال م  دم؛یبه شونه اش کوب یمشت

 . شعوریب -

 و گفت: من خوبم. دیخند

کردند.   یدوختم، همه حالشون خوب بود و با ذوق به اطراف نگاه م  هیو نگاهم رو به بق دمیکش یآه
 از لبخندشون لبخند رو لبم نشست.  

و   میکرد یر حد خاندان محتشم رفتار م د دیچون ما با م؛ی گذشته بود؛ ما فقط نشسته بود یساعت چند
 میما فقط نشسته بود یکردند ول  یم  یو شاد دندیرقص یواقعا خسته کننده بود. همه داشتند م نیا

 . میخورد یو م

 دهیبگم که چشمم افتاد به صورت رنگ پر یزیو به سمت باربد برگشتم تا چ  دمیکش یکالفه ا پوف
 رمقش.  یب یاش و چشم ها

 باربد؟  -

 به سمتم برگشت و لبخند زد. تند

 جانم؟  -

 حرص از جام بلند شد و دستش رو گرفتم.  با
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 کارت دارم.  ایدنبالم ب -

 .میستادینور کم ا ریز ی. گوشه امیشد اطی. وارد ح دمشیجاش بلند شد و من دنبال خودم کش از

 ؟یاومد یچ یقدر حالت داغونه! چرا؟ برا  نیباربد؟ تو که ا یبه من بگو چرا اومد  -

 صورتم آورد.  کی رو نزد صورتش

 تو... بخاطر تو...  یبرا -

 کرد؟ یم یگفت؟ چرا با قلبم باز یم  یپسر داشت چ  نیا د،یپر پلکم

   ؟یچ یعنیحرف ها  نیباربد ا -

 اومدم مواظبت باشم.  ،یاومدم همراهت که تنها نباش  هیو گفت: خب چ دیخند  آروم

 زدم.   دپوزخن

من  زمی همدم؟ نه عز یپدر و مادر! تنها و ب یکس و کار و ب یدختر ب هیسوزه؟  یدلت به حالم م -
 دلت به حالم به سوزه. خودمم مواظب خودمم. خانوادمم و پدربزرگم پشتمن. ستیخوبم... الزم ن 

 زد.   پوزخند

مثل   ،یکرد یهمه سال باهاشون زندگ  نیپشتمن. ا یگ  یکه هنوز م شونیشناس یده آخه دختر نم -
 دور و برت چه خبره! یدیهنوز که هنوزه نفهم  یبرف کرد ری کبک سرت رو ز

 ؟یگ  یم  یچ ه؟یبهت و ترس گفتم: منظورت چ با

 به عقب رفت.  یقدم

 ولش کن.  یچ یه -

 . دمیاش کوب نهیبه س یمشت

 نزار.  یمن رو تو خمار نقدریتا تهش بگو، ا  یگ یم ی زیچ هی یکرد ونمید -
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از کنارش رد شدم و خواستم به  ینگفت و فقط به چشم هام زل زد. با حرص و عصب یچ یباربد ه یول
 راهم سبز شد.  یجلو   لیپسر مست و پات هیبرم که   الیسمت و

 !یچه خانم خوشکل  گاین -

 .دی بازوم کش یو سردش رو آروم رو فیکث دست

 برو از سر راهم کنار.   که،یخفه شو مردت  -

 شد، اصال باربد کجاست؟   ینم  دایآدم پ هیاون باغ بزرگ  یدونم چرا تو ینم

 .دمی بازم کش یبه موها یتر اومد و دست  کینزد

 . ایبا من راه ب ی نشو خانم یعصب  -

 . نیافتادم رو زم یکرد و تلپ  ری پام گ  ریلباسم ز یعقب رفتم که دنباله  یقدم

 ! یلعنت -

 ی. با ترس نگاهش کردم. پسره ساده اگردنم نشست  یو به روم نشست. انگشتش رو روپاهاش ر رو
هم افتاده بود و اصال   یرو کشیکوچ ینداشت و حاال که مست بود، چشم ها یتیجذاب  چیبود و ه

 یتو  یبودم و وقت یاسترس یلیشد. از ترس به نفس نفس افتاده بودم. متأسفانه خ  ینم دهید
 شدم.   یگرفتم. کامل الل و فلج م یقرار م  ییها تیقع مو نیهمچ

 کثا..فت برو... برو عقب. -

 بهم جرأت داد. یباربد از پشت سر، کم  ی عصب یصدا

 کثافت؟  یکن  یم یچه غلط یدار -

لباسم رو گرفت؛ با هول و عجله چند قدم عقب رفتم که چون  ی قهی یاز جام بلند شدم که پسره  تند
 لباسم پاره شد.  ی قهیپسره محکم لباسم رو گرفته بود، 

 خدا! یوا -

 خودم گرفتم. یو خجالت دست هام رو جلو هینشستم و با گر نیزم  یرو تند
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 اشغال... آشغال...  -

شونه  ی رو  ینیکردم. با افتادن سنگ یو من با ترس نگاهش م دیخند یزشت و بلند م  یلیخ  پسره
 شونه هام بود.  یباربد رو یهام سرم رو بلند کردم؛ کت اسپرت سرمه ا

زده بود و چشم هاش سرخ   رونی ب  شیشونیپ یبه باربد کردم. رگ ها ینگاه یاشک  یچشم ها با
 شده بود.

 گور خودتو شغال...  -

 کوبوندش.   وار یپسره رو گرفت و محکم به د دیسف  راهنیپ

 کشمت... یم -

 زدم.   غی. جنیزم یو پرتش کرد رو دیتا مشت محکم به صورت پسره کوب  دو

 باربد... ولش کن.  -

  رونی ب الیمن و داد باربد چند نفر از و غیشد. با لگد افتاد به جون پسره. با ج  ینم  الی خ  یباربد ب یول
 زدن. 

 چه خبر شده؟  -

به  نیما تند به سمتمون اومدند. راست دنیبا د یو هاد نی و محکم به خودم چسپوندم. راستر  کت
به سمت من اومد و من رو بلند کرد. با هق هق  یسمت باربد رفت و خواست کنترلش کنه و هاد

 بغلش جا گرفتم.  یتو

 من... یهاد -

 من رو به خودش فشرد.  محکم

 نکن.  هیگر ستین یزیچ  زم،ی اشکال نداره عز -

اومد و مچ دستم رو محکم   یبه سمت من و هاد یباربد رو از پسره دور کرد. اما باربد عصب نیراست
 گرفت. 
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 . دیجمعش کن  یجور هی نیبا داداش راست  یهاد -

 . دیمن رو دنبال خودش کش بعد

 باربد من...  -

 زد. داد

 خفه شو خب؟ فقط خفه شو.  -

 ق هقم بلند تر. تر بشه و ه شی باربد باعث شد اشک هام ب داد

بدون   می. وارد خونه که شدمیگذشت اطیآروم از ح  یحرف کنار هم با قدم ها ی. بمیشد ادهیپ  نیماش از
 رم بخوابم شبت خوش.  ینگاه به باربد گفتم: من م

. باربد من  میو وارد اتاق من شد  می. از پله ها باال رفتدیدستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش  مچ
بزرگ و شلوار    شرتیت هیصورتش بود. از کمد لباسم  یتو  تی وند، هنوز آثار عصبانتخت نش یرو رو
 باز.  امیتخت گذاشت و گفت: بپوش، م یآورد. لباس ها رو رو رونیب  یورزش

 . بغضم رو قورت دادم و به لباس ها نگاه کردم. رفت  رونیاتاق ب  از

 ... بد. یپسره  -

زدم. آروم   یلباس بود، لبخند کم رنگ  یکردم. عطر تنش هنوز رو کینزد مینیرو در آوردم و به ب کتش
 شروع کردم به عوض کردن لباس هام.  

 تو.  ای به در خورد که گفتم: ب یا تقه

  یرو رو ین یتخت نشست و س  یدستش بود؛ اومد کنارم رو  ین یس هیچشم نگاهش کردم.  یگوشه  از
 بود رو به دستم داد.  ینیس یکه رو یآب قند  وانیگذاشت. لکنار تخت   کی کوچ زیم

 . یدیترس  ادیبخور، حتما فشارت افتاده، امشب ز  ایب -

 از آب قند خوردم.   یرو از دستش گرفتم و قلوپ وانی لرزون ل یدست ها با

 متأسفم که سرت داد زدم.-
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 رخ جذابش نگاه کردم. به سمتم برگشت و به چشم هام زل زد.  میرو به سمتش چرخوندم و به ن سرم

 من حق نداشتم سرت داد بزنم، متأسفم. -

 گفتم: اشکال... نداره. یگرفته ا یو با صدا  آروم

  یدیگردم به سف یو بغلم کرد. تعجب کردم؛ چشم ها دیتر اومد و من رو به سمت خودش کش  کینزد
 بود.    راهنشیپ

 راحتت کردم. که نا دیآروشا ببخش  -

 زد.  یکرد و حرف م  یموهام رو نوازش م آروم

  نیتر از ا شی که نزارم ب  نیا یتو... بخاطر تو... برا ی. برانجامیا نیهم یبزار مواظبت باشم، من برا -
 . دمیمن د نم،ی ب یدونم، من م  ی. من مین یبب  بیآس

 صورتم کنار زد.  یرو از خودش جدا کرد؛ موهام رو از رو من

 بودم، من همه جا بودم.  شهیمن هم -

 به اشک شد.   لیتبد نمیسنگ بغض

 جا چه خبره؟ نیباربد... لطفا بهم بگو... بگو ا -

 تند اشک هام رو پاک کرد.  تند

  قتیدردناکه، حق یکه قراره بشنو ییرسه. آروشا... حرف ها  یگم عجله نکن، صبر کن. وقتش م یم -
 ها هنوزم ادامه داره. یکار یمخف  نیشه و ا یم یوقته داره ازت مخف  یل یهستش که خ  ییها

 آورد و آروم اشک هام رو پاک کرد.  رونیکنار تختم ب  زیم یرو یاز داخل جعبه  یدسمال

برام    دمت؛ید یم ،یکرد یم هیو گر ینشست یپارک تنها م یبعد از دانشگاه تو یوقت شهیهم -
 دردناک بود.  

 .. تو؟تو.  ؟ یبهت گفتم: چ با
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 زد.  ینیغمگ  لبخند

. من همه جا  یدیوقت ند چیه ،یدیکه من رو ند یبود کتیتار یای خودت و دن ری تو اون قدر درگ -
پسر   هی و  یچند تا پسر افتاد  ری خلوت گ یاون کوچه  یتو یوقت  یکن یحواسم بهت بود. فکر م

که تا  ی ستادیا ابونی وسط خ  یوقت ایتصادف بود؟  هیپوش با کاله کپ اومد نجاتت داد  یمشک
  ی هلت داد کنار اتفاق نی ماش یاز جلو هویپوش با کاله کپ  یپسر مشک  هی ،یری بزنه و بم هتب  نیماش
 ؟یبود

 . دیخند

 .ید یم محرص یدار تی خوردم، االنم با سادگ یبد... چقدر اون وقتا از دستت حرص م یدختره  -

 کردم.  ینگاه م نشیغمگ یفقط داشتم به چشم ها مبهوت

 ... یعنیتو... من...  -

 گرمش گرفت.  یدست ها یسردم رو تو  یها دست

 .شونیو بفهم   یکه قراره بدون گستید یزهایچ یل یعجله نکن خ -

 آوردم و از جام بلند شدم؛ ازش فاصله گرفتم. رونیدستم رو از دستش ب تند

 تو... ؟ی هست یتو... تو... ک -

 جاش بلند شد.  از

 .اریب  ادتیکن، منو  دایخاطرات خاک شده ات پ  یمن باربدم، منو تو -

  رونیسست و آروم از اتاق ب   یرو ازم گرفت و با قدم ها  دیدرخش یهاش که از برق اشک م چشم
 . رفت 

 . دمیافتادم. محکم موهام رو کش  نیزم  یزانو رو با

 شم... یم  ونهیخدا دارم د یوا -

 هقم بلند شد. هق
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 جا چه خبره؟   نیا -

رمق به در اتاق زل زدم و منتظر    یو ب یاشک یو با چشم ها  دمیپارکت ها دراز کش یجا رو همون
بگه که وقتش   ادیب  اره،یدرب  یبده تا من رو از سردرگم حیرو توض  زی و همه چ ادیموندم، منتظر باربد تا ب 

 رو بگه.  زی و همه چ دهیرس

بخوابم و آروم بشم...  کمیرو نداشت. چشم هام رو بستم تا   یزیچ چیتحمل  ه گهیو روحم د جسم
  کم آروم بشم. هیفقط 

 

پسر   دنیداد. با د یآروم تاب رو تکون م یاومد و گاه ی م یم یسمت تاب رو به روم رفتم. باد مال به
بلند   ی. دختر قدش کوتاه بود و موهاستادمیجام ا یدختر رو گرفته بود، تو هیکه دست  یالغر قد بلند

 . دیکش یکامل صورتش رو پوشونده بود. پسر محکم دختر رو به سمت تاب م  شییطال

  یسوار شو بخدا قسم آروم هلت م ایبترسه؟ تو ب  یدختر از تاب باز هیشه  یدونم چطور م یمن نم -
 دم باشه؟ 

 ترسم.  یآروم گفت: نه... نه من م دختر

تونستم  ک ی... من بود. از نزدیصدا  نیصدا... ا نی. اتر  کیو نزد کیتر رفتم، نزد کی با تعجب نزد 
گونه اش چال ظاهر   یلبخند زد رو یداشت، وقت  یو مهربون دهی. صورت کش نمیبهتر صورت پسره رو بب 

کردم.    هو به دختر رو به روم نگا  دمیکش یبلند نیصورتش کنار زد. ه یدختر رو از رو یشد. موها
 اون... اون من بودم.

و    دیبردم که پسر محکم دستش رو کشساله بودم،  ۱۳دختر   هیزده دستم رو به سمت خودم که  بهت
 تاب نشوند.  یاون رو رو

 تو!  یچقدر کند گه،یآروشا د نیبش -

 ساله محکم دست هاش رو دور طناب تاب حلقه کرد.  ۱۳ یاروشا

 خب؟ ای باربد تند هلم ند -
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 و گفت: نگران نباش باشه.  دیخند پسر

 زدم و... غی از گلدون ها خورد ج یک یبه عقب برداشتم که پام به  یقدم

 بود. ستادهیسرم ا یتخت نشستم. مامان بزرگ باال یهام رو باز کردم و نفس نفس زنان رو  چشم

 ؟ یدخترم؟ خوب یبه هوش اومد -

 به خودم کردم.  ینگاه

 شده؟  یچ -

بود، خداروشکر که آقا باربد   یهوش افتاد یاتاقت ب  یتو شبید دیبه موهام کش یبزرگ دست مامان
 خونه بود.  

 . دیموهام رو بوس  یرو

 مادر. یحال افتاد نیکه به ا یدیترس یل یخبر خ یاز خدا ب  یانگار از اون پسره  -

گم برات سوپ   یهم م مهیبه نع  ن،ییرم پا  یم یتکون دادم که گفت: من کم  دییسرم رو به تأ آروم
 .ارهیب

که در رو بست، تند از جام بلند شدم   نیرفت. هم   رونیبه من از اتاق ب  ینگاه میگفتم که با ن  یا باشه
  رونی رو ب  یکی چمدون کوچ ییباال یو از کشو ستادمیا یصندل   یو به سمت کمد لباس هام رفتم رو

  لیسابه و  یو نگاه  دمیکش یقی چمدون رو باز کردم. نفس عم پیپارکت ها نشستم و ز یآوردم. رو
  ییها زیاعماق دل و ذهنم خاکشون کرده بودم. چ یبود که تو  یها خاطرات نیداخل چمدون کردم. ا

 آوردم و نگاهشون کردم.   رونیمامان و بابا رو ب  ی. عکس ها ادیب  ادمیکردم کم تر  یم یکه سع

 هوم؟  یبه امون خدا که چ دیچقدر دلم براتون تنگ شده. من و تنها ول کرد -

رنگ  یسرمه ا یآوردم. جعبه مخمل  رونی رو ب  یکیکوچ یرو نگاه کردم و بعد جعبه    چند عکس هیگر با
 قلب شکسته بهش وصل بود.  هیکه  یف یظر ریبود. با باز کردن جعبه نگاهم افتاد به زنج  یساده ا

  نیدارم ا یقلب رو من بر م گهید ی کهی قلب شکستش، ت هیدم بهت اروشا،  یرو م  ری زنج نیا - »
 شه.«  یقلب هامون کامل م میهر وقت باهم باش یعنی
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 هام رو پاک کردم. اشک

 ؟ ییتو همون باربد کوچولو یعنیباربد!  -

 باربد از پشت سرم اومد.  یصدا

 . یاره همون باربدم، همون نردبون الغر مردن -

 اومده بود داخل اتاق؟  یک نیبه سمتش برگشتم، ا تند

 ؟ ینگفت  یزیپس چرا...چرا زود تر چ -

 همون قلب شکسته.  ر،ی آورد. همون زنج رونیرو ب   یریزنج   بشی نشست و از داخل ج  نارمک

  ادته؟ی -

 کردم.  یخنده ا تک

اومد، همش   یم  ادمیکردم، همش مامان و بابا  یبه گذشته ها فکر م یبرده بودمشون. وقت ادیاز  -
رفته بود، فقط اون لحظه تو   ادمیقبل و خوشم رو  یغرق در خونم رو. کامل روز ها  یمامان و بابا

 کنم.   وشخواستم خاطرات رو فراموش کنم، گذشته ها رو فرام یم  نیهم یذهنم موندگار شده بود، برا

 . دمیکش یآه

 کم کم تونستم. یول  دیطول کش -

 صورتم کنار زد.   یرو از رو موهام

 ترسه؟  یدختر از تاب م هیخودم. آخه  ید، دوست ترسودلم برات تنگ شده بو -

 صورتش بردم.  کیرو نزد سرم

 ترسم...  یهنوزم م  -

 صورت جذابش موندم.  ی رهی نگاهم کرد؛ منم همون طور خ رهیو خ  دیخند

 چشمات هنوز همون قدر مهربونن. ی... ول ی! صورتت جذاب تر شده ولیعوض شد یل یخ -
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 . دیخند  آروم

 !  یمعصومت رو هنوز دار یتو هم چشم ها -

 ؟ ی! چطور منو نشناخت یخنده گفت: هنوزم همون قدر خنگ یهمون ته مونده  با

 . دمیبه بازوش کوب   یمحکم مشت

 .یباش  ی نک ی پسر قد بلند الغر ع هیکردم  یبشناسمت باربد؟ راستش فکر م یچطور انتظار داشت -

 تر اومد و محکم بغلم کرد. کیزانو هاش نزد ی. رودیبه موهاش کش یو دست دیخند

 حس دوستانه...  هیحس اشنا،  هیداره.  گهیحس د  هیبغل کردنت   یحاال که منو شناخت -

 و دست هام رو دورش حلقه کردم.  دمیخند

 دنم؟ی د یاومد ریچرا د ؟یچرا رفت ؟یکجا رفت  ،یرو بهم بگ زی همه چ دیبا -

 شم هام زل زد. به چ  نیرو از خودش جدا کرد و غمگ من

کرد که فقط    یپدربزرگت فکر م یماه، ول  هیاونم فقط  کای رفتم آمر  یگم ول یچرا رفتم رو بعدا بهت م -
کرد که حافظه ام رو تا   یبرگشتم. پدربزرگت فکر م  یسالگ  ۱۹همون  یمن تو یماهه برگشتم ول هی

 جا آورد.  نیاز دست دادم و من رو به ا یحدود

 زد.   پوزخند

 رو.  زی... همه چادمهیرو   یمن همه چ  یول -

 چرا؟  یول یهمه جا مواظبم بود  یگفت  ادمهیو گفتم:  دمیکش  میشونیبه پ یدست

 کرد. یزد؛ انگار داشت به اون روز ها فکر م   لبخند

  یمختل شده بود. همه جا دنبالت بودم... هر جا م میقول داده بودم... سر همون قول کل زندگ  -
 هات ناراحت.   هیو با گر دمیخند  ی... با خنده هات می دبو  ی... با هر کیرفت

 کنارم؟  یاومد یچرا فقط از دور؟ چرا نم  ؟یقول داده بود ی گفتم: به ک یناراحت با
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 زد.  یکم رنگ لبخند

 چون اجازه شو نداشتم. -

 ؟یقول داده بود یرو کج کردم و گفتم: به ک سرم

 هام رو گرفت.  دست

 پدرت... -

 گرد نگاهش کردم.  یچشم ها با

 ؟ یچ... -

دستش وارد اتاق شد. باربد با هول از جاش   یتو ینیلحظه در اتاق باز شد و مامان بزرگ با س همون
 دمیاومدم د یتب نداره و حالش بهتر شده ول  نمیبلند شد و رو به مامان بزرگ گفت: فقط اومدم بب 

 ادم. د یبهش دلدار کمیکنه،  یداره خاطرات گذشته اش رو مرور م

  ویمثل راد  نینگفته بود و ا ی چیزد حاال خوبه مامان بزرگم ه  یتند و پشت سر هم داشت حرف م تند
 روشن شده! به زور خنده ام رو کنترل کرده بودم. 

 با اجازه من رفتم. -

گذاشت و عکس دو نفره   نیزم یرو رو   ینی رفت. مامان بزرگ س رونی به من کرد و از اتاق ب ینگاه مین
 و بابام رو برداشت. بغضش رو قورت داد و گفت: حالت خوبه؟  مامان  ی

. از رفت  رونیبگه و نگاهم کنه از اتاق ب  یا گهید زیکه چ  نیتکون داد، بدون ا د ییسرش رو به تأ آروم
 . دمیبه قلب شکسته کش یرو دور گردنم انداختم. دست  ری جام بلند شدم و زنج

 دوست! آره جون عمت... -

 . دمیخند  زیر بعد
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زدم؛ از صبح که با باربد حرف زده بودم و خاطرات رو مرور کرده بودم، حالم    رونی از اتاق ب یانرژ با
شدم که چشمم افتاد  ی برم. داشتم از راهرو رد م نییشام پا یگرفته بودم برا می بهتر بود و تصم  یلیخ

 یوقت نشده بود که برا چیوقت، ه چیبه در اتاق کار پدربزرگ که باز بود؛ چشم هام چهار تا شد! ه
به سمت    نیپاورچ  نیآروم و پاورچ یقفل بود. با قدم ها شهیدر اتاق پدربزرگ باز باشه، هم یا هیثان

 تر شدم.   کیبه در نزد یپدربزرگ کم  یصدا  دنیاتاق رفتم. با شن

ه به ک یکنه. با اون ضربه ا یدخالت م یهمه چ یتو یاد یباربد رو گم و گور کن داره ز نیا یجور هی -
گفتند زنده ست اما حافظه اش رو از دست داده. خداروشکر   یکردم مرده باشه ول یسرش زدن فکر م 

 . ادشهیرو   زیده که همه چ یکه با آروشا داره نشون م ییرفتار ها یکردم ول 

 زد.  یعمو بهم فهموند که پدربزرگ داشت با عمو حرف م  یصدا

بعد   رند،یگ یم  کیتولد کوچ هیکه بچه ها حتما براتون  دی دون  یچشم پدر، فردا تولدتونه خودتونم م -
 کنم.  یسره م ه یاز تولدتون کارش رو 

و به پشت سر    دمینفر. تند چرخ هی. عقب گرد کردم که خوردم به دمیاز پدربزرگ نشن ییصدا گهید
 نگاه کردم.  

 باربد؟  -

 خل اتاقم کشوند. رو گرفت و من رو دا دستم

 ؟ یدیشن  یچ -

 مضطربش نگاه کردم.  یچشم ها به

 ؟ یچ  یعنی... یعنیسره کنند!  هیخوان کارت رو  ی باربد... اونا... اونا م -

که  ییزای بکنه، نگران نباش. حاال همه چ یکار چیتونه ه  ینم گهید نباریو گفت: پدربزرگت ا دیخند
 رو برام بگو!  یدیشن

بهت   یبودم رو گفتم. بازوش رو گرفتم و گفتم: باربد چه ضربه ا  دهیکه شن یزیو ترس هر چ  ینگران  با
 زدن؟
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 زد.  یکم رنگ لبخند

 .رونیب  میبر  ایگم، فعال ب ی بعدا بهت م -

 بار مچ دستش رو گرفتم؛ نگاهم کرد. نیبه سمت در بره که ا خواست

 چطور؟  ؟ی! کیبه بابام قول داد  یگفت -

ما   یروز که خونه  هیخر خون بودم.  یل یکه خ یدون یده سالت بود. خودت م  یو گفت: وقت دیخند
 من  یچپوند  یدهنت م  یباغمون رو تو یای توت فرنگ یو تو تند تند داشت دیبود

 . ستادیکردم که بابات کنارم ا یپله ها نگاهت م یدستم از باال یکتاب تو هیبا  من

 مکث کرد و بعد ادامه داد. یکم

 ؟ یش کارهیچ یخوا یگفت م -

 شم و به آدما کمک کنم.    لیخوام وک یم ل،یبا ذوق گفتم: وک منم

دخترم شو و هواش رو   لیمواظب دختر من باش، وک یشد لیوک  یبه تو اشاره کرد و گفت: وقت   بابات
 داشته باش. قبول کردم و پدرت  ازم قول گرفت. 

 . دیکش یآه

روز پدرت زنگ زد و   هیفقط نوزده سالم بود.  خوب نبود، میپدرم تازه فوت شده بود و حال روح  -
  ؟ی گفت: سر قولت هست

 ؟یگوشه افتاده بودم، گفتم: چه قول هینبود بابا  یرفته بود و فقط از غصه  ادمی  یکه اصال همه چ من

 دخترم باش، کنارش باش و کمکش کن.  ل یپشت تلفن آروم و نفس نفس گفت: وک از

  یدوباره زنگ زدم گوش یتلفن قطع شده و وقت دمیبگم، د یزیتا خواستم چ یاومد ول  ادمی یچ همه
 پدرت خاموش بود.  

 . دیبه موهام کش یپر از اشکم نگاه کرد؛ دست یچشم ها به
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 همون روز خبر مرگ پدر و مادرت اومد. یو فردا -

 .دیبغلش کش ی. باربد آروم من رو تودیگونه هام چک ی اشک شد و رو بغضم

 نکن آروشا.  هیگر -

براشون تنگ  یلیمهربونم قبل مرگش هم هوام رو داشته؛ دلم خ ینکنم؟ بابا هیشد گر یمگه م اما
 شده بود. 

 .ش یی موی ل راهنیباالخره آروم شدم و از باربد فاصله گرفتم. نگاهم افتاد به پ هیگر یاز کل بعد

 باربد!  یوا -

 شده. سیکم خ هی گهیو گفت: اشکال نداره د دیخند

 باال انداختم.  ییرواب

 تره.  ش یکم ب  هیاز  نمیب یکه من م یزیکم؟ چ هی -

 . ختیتند موهام رو بهم ر  تند

 شام.  میبر ایکوچولو اشکال نداره. ب -

 رفتم.   رونیزدم و همراهش از اتاق ب   لبخند

 

فقط باربد نبود. اون هم بعد از  ،یو هاد  ای هل ن،ی. من، پدرام و پرهام، راستمینشسته بود قیآالچ یتو
 فردا تولد پدربزرگه! گمای. پرهام گفت: مشمونیپ  ادیکم کار داره و بعد م هیشام گفت 

و   کیک هی  م،یاری درب یجنگولک باز  ادیز  ستیآروم سرش رو تکون داد و گفت: درسته. الزم ن نیراست
 .میکن یهم دعوت نم یکس  ک،ی کوچ یدور هم هی

 . دیه موهاش کشب  یبا ناز دست ایهل

 !کیو موز یشما... تولد بدون دعوت  دیذوق  یچه ب -
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 نگاه کرد.   ایاخم کرد و با حرص به هل نیراست

 !یک یو موز یو  دعوت   یتو هم همش به فکر مهمون -

 ابروهاش رو باال انداخت.  ایهل

 ...یپر از شاد ،یپر از زندگ م،یچشم شما بله، من پر از انرژ یبه کور -

تا   میبسه، ولت کن یگذاشت و پوکر و با اخم گفت: باشه خانم انرژ ایدهن هل یدستش رو رو  نیراست
 .ید یصبح ادامه م

و    ییبزرگ چا  ینیافتاد که با س مهیوقت با هم سازش نداشتند. نگاهم به نع چی دوتا ه نیا دم؛یخند
 اومد. یبه سمتمون م کیک

 آخ جون! -

 وختم.د مهینگاه به پشت سر نع  ،یحرف هاد با

 باربد چشه؟ -

  یاومد و رو به من دستش رو دراز کرده بود و م یبلند داشت به سمتمون م  یتند و با قدم ها تند
 گفت: نخورش!

 به خودم کردم.  ینگاه میگرد ن یچشم ها با

 ؟ یگ یم  یچ ؟یچ -

 زد. داد

 نخورش...  -

 تو دهنته؟  یزیاروم گفت: چ  ایهل

 بهت گفتم: نه بخدا. با

 داد. یاش رو به صندل   هیتک  الی خ یب  نیراست
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 عود کرده... شیونگی فقط د ستی ن یزیچ -

 باربد؟   یگ یم یبه باربد کردم و گفت: چ  روم

  ییرو برداشت و خواست چا یگذاشت. فنجون  یگرد چوب زیم یرو رو  ینیو س  دیکنارمون رس مهینع
 .ستادیا مهیع که باربد نفس نفس اومد و کنار ن زهیبر

 داره؟   نیدارچ ییچا نیخانم ا مهینع -

 خانم با تعجب رو به باربد گفت: بله آقا. مهینع

گم  یگم نخورش، م  یم نیهم یبرا ؟یندار تی حساس نی رو به من کرد و گفت: مگه تو به دارچ باربد
 رو نخور.   ییچا نیا

 یبه جمع کردم؛ دهن و چشم هاشون باز شده بود و با تعجب به باربد نگاه م  ینگاه میبهت ن با
که  ومدین ادم ی فشار آوردم  کمیبه مغز کوچ  یشده به باربد نگاه کردم و هر چ زی ر یکردند. با چشم ها

 دارم.  تی حساس نیبه باربد گفته باشم من به دارچ

 قا باربد؟ آ دیدونست یاروم رو به باربد گفت: شما از کجا م  ایهل

 .گهیدونم د ینشست و آروم گفت: م  یصندل یبدون نگاه به جمع رو باربد

 دونست؟«   ی واقعا از کجا م  یبود؟ ول دهیمثال خجالت کش  »االن

 کهی دوباره به حالت اولش برگشت و همه شروع کردند به حرف زدن. من ساکت فقط چند ت جمع
 بالکن داد زد. یپدربزرگ از باال  هویخوردم.  کیک

 وقته خوابه بچه ها... -

که  رونیرفتند. منم خواستم برم ب  رونیب  قیاز آالچ یری ربات وار از جاشون بلند شدند و با شب بخ همه
 باربد مچ دستم رو گرفت. به سمتش برگشتم.

 پشت خب؟  اطیح  ایب  دندیهمه خواب  یوقت -

 . بیو غر بیعج یکرد به فسفر سوزوندن و فکر ها شروع میهام گرد شد و مغز نخود چشم



 ط   یبرا

80 
 

 شب خوش.  ام،یمن نم  ام،یعمرا ب  ام؟ی چرا ب کار؟یچ  امیب  یهان نصفه شب  ؟یچ یبرا ؟یچ -

 رفتم که با خنده جلوم رو گرفت.  رونیب قی آوردم و از آالچ  رونیدستم رو از دستش ب تند

 چته دختر؟ باز مغزت منحرف شد؟  -

 ...رمیبدون نگاه به باربد گفتم: نخ  انداختم و نیی رو پا سرم

 .د یبه موهام کش یدست

 کارت دارم.  ایو منحرفت برم، فقط ب کی قربون اون مغز کوچ -

 رو گرفت.  دستم

 زنه.  یم یکه پدربزرگ االن خاموش  میبر  ایحاال ب  -

 .. آروم دستم رو فشرد میو از پله ها باال رفت میوارد خونه شد باهم

 !یایزود ب  -

و  ستادمیوسط راه ا یگفتم و به سمت اتاقم رفتم. در رو بستم و آروم به سمت تختم رفتم ول یا باشه
 . دمیکش یخفه ا  غیدو دستم رو محکم رو دهنم گذاشتم و ج

 !یخواد بهم  ابراز عالقه کنه... وا  یخدا م ای -

 به خودم کردم.  ی نگاه نهیذوق از آ با

 شه؟  یعاشقت م ی کی قراضت آخر  ی افهیق نیگفتم با ا یدید -

 کردم به قر دادن. شروع

 حاال قرش بده... -

 . ستادمیا هوی

 بپوشم؟   یچ کیشب رمانت هی یحاال برا -
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  یآب کی تون هیو رو کردم و از داخلشون   ریبه سمت کمدم هجوم بردم. تند تند لباس هام رو ز تند
کردم. از    یم یمال شیموهام رو اتو کردم و آرا دنشونیآوردم. بعد از پوش  رونی ب  دیروشن و شلوار سف
 تونستم خودم رو کنترل کنم.    یاومدم، اصال نم یم زی قر ر هیبار  هی قهیذوق هر پنج دق

 گذره؟ یساعت اصال نم نیخدا، چرا ا یوا -

 بردم.  رهیو دستم رو به سمت دستگ دمیکش  قیتا نفس عم چند

 . ای ناز ب کمی ،یباشه با هول زود جواب مثبت ند  ادتی فقط آروشا  -

 زدم.   رونیو تند از اتاق ب  دمیخند

 

*** 

 

گرفته بودم تا   واریراه افتادم. دستم رو به د  الیبه سمت پشت و  اطیح  یکی تار یآروم، تو یقدم ها با
 نشم.  نیپخش زم 

 .بشر  نیخدا از دست ا  یذاره؟ ا  یقرار م یکی آخه آدم سالم تو تار -

بودند  ستادهی ا ،یک یتار یاون همه درخت که مثل آدم تو دنیلحظه با د هی دمی پشت که رس  اطیح به
بلند با اون   یتر بود. با قدم ها  یکه نوران  اطی گوشه از ح هیچشمم افتاد به  هو ی  یزهر ترک شدم ول

و چند تا   ستاده یکه باربد اون جا ا دمیدن فهم ش کیپاشنه بلند به سمت نور رفتم. با نزد یصندل ها
 رو لبم نشست.  یشمع هم روشن کرده. لبخند بزرگ 

 باربد چقدر قشنگه! یوا -

 درخت وصل بود.  هی یکه به شاخه  یتر اومد و دستم رو گرفت. چشمم افتاد به تاب  کینزد

 تاب! یوا -

 ! ینکرد ینبودن من اصال تاب باز یتو دمیگوشم آروم گفت: شن کنار
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 .  دمیبه تاب کش یجواب به باربد دست بدون

 ...دمیترس یم  یخواست ول یم یدلم تاب باز -

 رو به باربد دوختم. نگاهم

 بترسم. ینبود که بهم کمک کنه و نزاره که از بلند امیآخه دوست بچگ  -

 کنم. یو کمکت م نجامیاومد و گفت: سوار شو، االن ا کینزد

تاب نشستم. محکم دست هام رو دور طناب حلقه کردم؛ قلبم به تپش افتاده بود  یلبخند و ذوق رو با
 دوباره به سراغم اومده بود. باربد پشت سرم قرار گرفت.  جانیو ه

 دو سه... ک،ی -

 !ایگفتم: آروم هلم بد  تند

و با ذوق و   دمیترس ینم گهیمن د یکم ک م تند تر هلم داد ول یولش آروم ول و هلم داد. ا دیخند
 زدم. یم  غیج  یرفتم و با شاد ی. باال تر و باالتر مدمیخند  یم جانیه

 خوبه! یلی خدا خ یوا -

بود.   میخاطرات خوب و قشنگ بچگ ادآوری یتاب باز نیچشم هام رو تار کرد. ا یاشک جلو هوی یول
  یکنارم نبودند و جا گهیکه د ییآدم ها ادآوریخواستم فراموششون کنم،  ی که م یخاطرات  ادآوری

 کرد.  یم ینیقلبم سنگ یرو  شونیخال

خواستم شبمون خراب    یو من تند اشک هام رو پاک کردم، نم ستادیساعت باالخره تاب ا میاز ن بعد
 .ستادیشه. باربد رو به روم ا

 چطور بود؟   -

 ... ممنونم باربد. یل یبود، خ یعال یلیگفتم: خ  یشاد با

 تاب بلندم کرد. یزد و از رو  لبخند

 خوشحالم که خوشت اومده آروشا.  -
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 کردم.  نگاهش

 تنگ شده بود.  یتاب باز یاومد. واقعا دلم برا ادمی  یخاطرات قشنگ بچگ یکل -

 دستش گرفته بود آروم نوازش کردم.  یرو که تو دستم

 ؟ یباربد کوچولو چ  یبرا -

 به بازوش زدم.  یو مشت آروم  دمیخند

گم باربد،   یتو هم تنگ شده بود واقعا م یدلم برا یخودش ول  یشده برا ییباربد کوچولو االن آقا -
 .یاومد شمیکه دوباره پ  ی. مرسدمتیخوشحالم که دوباره د

و پر از آرامش. لبم رو به دندون گرفتم. انگار وقت ابراز عالقه بود!   قیعم ب،یجور عج  هیکرد؛  نگاهم
  کیبا حرف باربد انگار  یول وفتم یزد و به زور خودم رو نگه داشته بودم تا پس ن یقلبم تند تند م 

 . ختنیسرم ر یسطل آب سرد رو

 شه.   یم  داریداخل، االن پدربزرگ ب  میبر  ایب -

 !گایبامزشو ن ی افهیو گفت: ق دیکه خند گرد نگاهش کردم یچشم ها با

 و بعد تند رفت و شمع ها رو خاموش کرد. برگشت و دستم رو گرفت.  دیموهام رو بوس  یرو

 . میبر  ایب -

و من رو دنبال خودش به   دیبهم کرد و دستم رو کش ینگاه  میجام خشکم زده بود، باربد ن یتو من
همش کشک   ؟یعاشقانمون چ یشد؟ بوسه  یشد االن؟ پس ابراز عالقه چ ی سمت خونه برد.  »چ 

 .« تیی توهمات فضا نیخاک تو سرت آروشا با ا یبود؟ توهم زده بودم؟ ا 
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 #باربد 

 

به   یآوردم؛ نگاه رونی رو ب میگوش میشلوار مشک  بیزنگ خورد. از ج میرو باز کردم که گوش نی ماش در
 محتشم" وسفیصفحه اش کردم. "

 رو کنار گوشم گذاشتم.  ی زدم و گوش   یپوزخند

 سالم آقا بزرگ حالتون خوبه؟  -

  یتون  یکم کار باهات داشتم، م هیگفت: پسرم  هیو زور یدونستم ساختگ ی که فقط م  یمهربون  با
 ؟ یایب

 پررنگ تر شد.  پوزخندم

 . ام یم  دیالبته هر جا بگ -

شدم و   نی. سوار ماش ستیدر انتظارم ن یخوب زیکه چ دمیبرم، فهم دیکه با ییاز گفتن آدرس جا   بعد
 رو گرفتم.  مییدا  یاستارت زدم. شماره 

حس   چیاز شهر باهاش قرار دارم، ه رونی ب یالیو یمحتشم االن بهم زنگ زد تو  وسفی ؟یخوب  ییدا -
 ندارم.   دارید نیبه ا  یخوب

 .مینباش، هوات رو دار یچ یمهربون گفت: برو و نگران ه آروم و شهیمثل هم ییدا

تولد  یرو گرفتم. امروز باهاشون قرار داشتم تا برم برا  نیراست یبار شماره  نیکردم و ا تشکر
  یگوش یکه تو  نیراست یتا باهاشون برم. با صدا ستی انگار قسمت ن یول می کن دیپدربزرگشون خر

 به خودم اومدم. د،یپبچ 

 باربد؟  -

 . دیشما خودتون بر امیتونم ب ی من با پدربزرگت قرار دارم نم نیو گفتم: راست دیکش یق یعم  نفس

 . دیآروم پرس نیراست
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   ه؟یاوک یهمه چ -

 .ستادمیبه چراغ قرمز افتاد، ا نگاهم

 آره نگران نباش.  -

 . دیدوباره پرس نیراست

 ام؟ یب  ستیالزم ن  یمطمئن  -

 زدم.   لبخند

 نه نگران نباش.  -

هم نگران بود.  نی هم یبا خبر بود برا   زیاز همه چ نیرو قطع کردم؛ راست یگفت و من گوش یا باشه
  ینقش باز یکم  یخبر داشت ول زیقبل تر از همه چ  یلیاز خ دیشا ای از همون اول که وارد عمارت شدم 

 شک نکنه. یتا کس  میکرد

و هر چه زود تر   ریافتاد، چه زود چه د یاتفاق م  نیا دی سبز شدن چراغ حرکت کردم؛ باالخره که با با
 شد بهتره بود. یبرمال م  یشد و همه چ   یتموم م

محتشم اون رو   وسفی یکه متعلق به پدرم بود ول ییال یروندم. و  الیشهر خارج شدم و به سمت و از
دور تر از من نگه  یکم  یرنگ  یمشک  نیبزرگ نگه داشتم، ماش یالیو یمال خودش کرده بود. جلو

  یب  یو نگران دمیکش یق یخوب هوام رو داشت! نفس عم  ییداشت. لبخند رو لبم نشست، پس دا
آروم   یباز شد. با قدم ها یک یت یبا صدا  یآهن یا لهیرو فشردم. در م الیو زنگ و ختمیدور ر وموردم ر
 بزرگ و سرسبز کردم.   اطیبه ح  ییشدم. نگاه گذرا اطی وارد ح

 افتاده؟ یقشنگت دست ک  یالیو  نیبابا بب -

کردم. از پله ها باال   یشد رو ط   یم یمنته  الیو راه سنگ فرش شده رو که به داخل و دمیکش یآه
 رفتم؛ در باز بود. داخل رفتم.

   ست؟ین  یسالم، کس -
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ضربه  هیافتادم. دوباره  نیزم یکه به پس کله ام خورد، آخم بلند شد و با زانو رو یمحکم یضربه  با
و دو  دید  ی. چشم هام تار منمی رو بب ستادهیکه پشت سرم ا ی! به زور سرم چرخوندم تا کس گهید ی

و من   شد کی چشم هام تار ی. باالخره جلونمیآروشا رو بب یتونستم صورت نحس عمو یزد ول  یدو م
 شدم.  نیپخش زم 

 ام افتاده بود رو بلند کردم.   نهیس یزد؛ سرم که رو  یکه اسمم رو صدا م ییصدا با

 .میکه صرف تو کن  میباربد خان، باربد بلند شو ما وقت اضافه ندار  -

بره. دست و پا هام رو تکون دادم که  نیچشم هام از ب  یبار چشم هام رو باز و بسته کردم تا تار چند
رو    یصندل  یرو  ن«یخان »پدر راست نایکه روش نشستم بسته شده. س  یدست و پام به صندل دمیفهم

 کرد.  یبه روم نشسته بود و با پوزخند نگاهم م

چشم  یکرد و گاه یسرم بدجور درد م یچشم هاش نگاه کنم ول  ینباشم و صاف تو  جیکردم گ یسع
 افتاد.  یهم م یهام رو

  د؟ییخوا یم یچ گهی! ددیوالم رو که گرفتمال و ام  د؟ییخوا  یم یباز چ  -

 به صورتم زد.   یلیخان س نایس

 خفه شو بچه. -

 اومد و گفت: اون دختر کجاست؟   نییخان از پله ها با اقتدار پا وسفی

 بلند. یبا صدا دمیخند

 هوم؟  دیی خوا یآنوشا هم م ستی ن یآراسته شد. پس آروشا براتون کاف  زیبه به گل بود به سبزه ن -

به شکمم زد که آخم در اومد، مثل چند    یخان از جاش بلند شد و با تموم قدرتش مشت محکم نایس
 بود.  ادیسال قبل هنوز زورش ز 

 درست جواب سوال رو بده.  شعور،یب یبا پدرم درست صحبت کن پسره  -

 بزرگ دوختم.  یالینگاهم رو به و ال یخ  یزدم و ب  پوزخند
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  ریهم تغ یخان! به به! کل وسفی یرو از چنگش در آورد الیو  نیو أ دیخوب پول پدرمو باال کش -
 رو... الیو یداد

 خان محکم موهام رو گرفت و سرم رو به سمت خودش چرخوند. نایس

 کثافت. یپسره  یگ  یم یبفهم چ -

 . دمیخند

 ایمنه  قیخورم؟ بنظرت فحش کثافت ال یفحش ها رو من  م دیکن یکار ها رو شما م یهمه  -
 شماها؟  

زد. فک و سر و   یمحکمش به جونم افتاد؛ المصب بد م یشد و با مشت ها  یعصب گهیخان د نایس
 . دمیکردم. خند یلبم حس م یخون رو باال  یصورتم و شکمم رو داغون کرده بود. گرم

 هوم؟ یکشت  یجور  نی! زنتم همایبدجور دست به زن دار -

کنار مبل ها   ی شهیش  زیم یرو ی قه یاومد.  گلدون عت یازش نم  یخون  یزد یکارد م  گهین دخا نایس
اومد.  سرم   نییچشم و دهنم پا  یتا رو میشون یپ ی. خون از رودیسرم کوب  یرو برداشت و محکم تو 

 . دمیشن  یخان رو گنگ م وسفی یافتاد. صدا نییام پا نهیس یرو

 .میکن دایاون دختره رو پ  یجا   دیفعال نکشش با -

و هر   دید  یکه تار م ییلحظه در سالن باز شد. آروم و شل سرم رو بلند کردم و با چشم ها نیهم یتو
 افتاد، به سمت در نگاه کردم.   یهم م یبار رو

 آروشا و مادر بزرگ وارد سالن شدند.  ،یهاد ا،یپدرام و پرهام، هل ن،یراست

 باربد! اخدای -

 یو گرد شده  دهیترس یمن فقط چشمم به چشم ها  یبود ول نیبهت زده و نگران راست یصدا نیا
 گفتم: من خوبم آروشا... من... خوبم.  یفیضع یآروشا بود. با صدا

اومد و از کنار پدربزرگ و  به سمتم  نیآروشا رو گرفت، لبخند زدم. راست یچشم ها یتند جلو یهاد
 .کردند، رد شد  یپدرش که بهت زده فقط به جمع نگاه م
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 باربد؟ پسر؟   -

  ؟یرو چرا آورد نایرمق نگاهش کردم. تند تند طناب دورم رو باز کرد. با لبخند گفتم: ا یب

دونم که  یچه م ،یها رو بگ  تیو واقع یخر من فکر کردم قراره باالخره حرف بزن  یترس گفت: پسره با
 !نمتی وضع بب  نیقراره با ا

 و هول داد زد. دهیترس  نیزد. راست رونیکردم که از گلوم خون ب یخنده ا تک

 ارژانس...  دیزنگ بزن  دیزود باش االیده  -

هم همراهشون  ییوارد شدند. دا سی لباس پلهمون لحظه در سالن دوباره باز شد و چند نفر با  یتو
 رسه.  یآغوش گرفت و گفت:  آمبوالنس االن م یبود، به سمتم پا تند کرد و سرم رو تو

 .دمینال آروم

 ... من... قول دادم.ییرو بگم دا زی همه چ دیبا -

 . دیبود کش یبه موهام که خون یدست

 ... یبگ دینگران نباش... با یگ یم -

 رو گرفتم.  مییدا ی. تند و محکم بازودمیشن  یآروشا رو م  یزدن ها غی ج یصدا

 ...ییترسه... دا ی... از خون مدی اون... مواظبش باش -

 . دیحامد وسط حرفم پر ییدا

 !یاریخون باال م ینگران نباش. حرف نزن دار -

به قولم عمل   دینه... من قول داده بودم با شهیهم یزدم و چشم هام رو بستم؛ برا   یکم جون لبخند
 خواب کوتاه. هیخواب...   هی یکردم... چشم هام رو بستم فقط برا یم
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 #آروشا  

 

ها که پدربزرگ و عموم رو دستبند به دست   سی نشسته بودم و به پل  یخاک اطیو مبهوت وسط ح  مات
  ییهوی یلی خ  زی. همه چکردم  یمن فقط نگاه م ی کرد ول  یم هیکنارم گر ایکردم. هل یبردند؛ نگاه م یم

هوش   یب  نهخو  یبد بود، مامان بزرگ تو  یلیکردم. همه حالشون خ  یاتفاق افتاده بود و من باورم نم 
پله ها   یافتاده رو یو شونه ها نیی پا یزد و عمو با سر  یشده بود و زن عمو  کنارش بود؛ عمه زجه م

دست   شیی باربد، دا شیپ مارستانیبرم ب دیرو به جمِع بهت زده گفت: من با نینشسته بود. راست
 ببرشون خونه. یتنهاست. هاد

 آروم گفت: چشم داداش. یهاد

گرفته گفتم: منو با خودت   یخواست از کنارم رد شه که مچ دستش رو گرفتم؛ با بغض و صدا نیراست
 ...نمشیبزار بب  ن،یببر راست

 . یتون  ینم زم،یشه عز یکنارم نشست و گفت: نم نیراست

  نمشیبب دیبا ،یبخشمت اگه منو نبر یوقت نم  چیبغلش کردم و با التماس گفتم: توروخدا... ه تند
 توروخدا...  نیراست

 و از جاش بلند شد و من رو همراه خودش بلند کرد.  دیکش یپوف کالفه ا نیراست

 . میبر  ایباشه ب  -

رفتم؛ تند سوار شدم و   نیبلند همراهش به سمت ماش ینگاهش کردم. با قدم ها یخوشحال با
 خارج شد و به سمت شهر روند.   اطی با سرعت از ح نیراست
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کردم تا   نی ماش ی شهیسمت ش   شد؛ روم رو به  ریباربد و حال خرابش اشکم سراز یادآوریبا   دوباره
 به سمتم گرفت.  یدسمال نیمن رو لو داد. راست نمیف نیف  یول نهیاشک هام رو نب  نیراست

 شه. ینکن، حالش خوب م هیگر -

 هقم بلند شد. هق

 تونم باور کنم... یطور شد... هنوز نم نیآخه چرا... چرا ا-

 . دمیرو باال کش  مینیب

 ..شم. یم ونه ینگرانشم... دارم د -

 شه.  ینم ش ی زیآروم باش. اون چ مارستان،یب  میرس یبهم کرد و آروم گفت: االن م ینگاه  مین نیراست

 لطفا...«   ای... خدادیبشه... نبا  شیزیچ دیهم گذاشتم. »نبا یچشم هام رو رو  محکم

 

 مارستانیشدم؛ با دو وارد ب  ادهی پ نیو من با عجله از ماش  میدیرس  مارستانی ساعت به ب میاز ن بعد
 ...ییآقا  هی... ماریب هیو گفتم: خانم...  ستادمیا رشی پذ یشدم. رو به رو

 من در خدمتم! دیی. بفرمادیآروم باش  کمیبا لبخند گفت: خانم   پرستار

 ... االن کجان؟ نجایرو آوردن ا شونی... ایگرفتم و گفتم: باربد معتمد ینفس

 بودند، االن اتاق عمل هستند. یارژانس ضیمر شونیرو به روش کرد و گفت: ا  وتریبه کامپ ینگاه مین

 بغلم رو گرفت.   ریز نی. راستفتمین  نیزم  یسست شد، به زور خودم رو نگه داشته بودم که رو پاهام

 باالست.   یطبقه  م،یبر  ایب -

ها نشسته   یصندل   یرو  اتاق عمل یدختر رو به رو هیباربد همراه  ییباال رفتم. دا یبه طبقه  همراهش
 ما به سمتمون اومد.  دنیبا د شییبودند. دا

 حالت خوبه دخترم؟  -
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 ها اشاره کرد. ینه تکون دادم. به صندل یچشم هام تار شد؛ سرم رو به معن   یو جلو دیهام لرز لب

 . نیبش کمی -

ورتم رو  نشستم؛ چشمم که به در اتاق عمل افتاد، هق هقم بلند شد. با دستم هام ص یحال یب  با
  یبای صورتم برداشتم و نگاهم به دختر ز  یشونه ام نشست. دست هام رو از رو  یرو  یپوشوندم. دست
 کنارم دوختم. 

 شه.   ینکن، اون حالش خوب م هیگر -

 آورد.  رونیب  بشی از ج یدسمال

 اشک هات رو پاک کن.  ایب -

 گفتم و صورتم رو پاک کردم.    یرو از دستش گرفتم و ممنون آروم دستمال

لحظه نفسم رفت. ملتمس نگاهم رو به دکتر دوخته بودم که با لبخند   کیباز شدن در اتاق عمل،  با
که دو  نیحالش خوبه. با ا مار ی خداروشکر ب ه؟ینجوریبه ما کرد و گفت: چرا حال و روزتون ا ینگاه مین

  اباالست و م شی اری سطح هوش یداشته ول یداخل  یزیهم خون ر یه و کمضربه به سرش خورد
 ان شاء اهلل.  ادی به هوش ب یکه به زود دی. شما هم براش دعا کن ادی به هوش ب  یکه به زود میدواریام

لب  ریکردند و من لبخند به لب داشتم ز یحامد باربد داشتند از دکتر تشکر م   ییو دا نیراست
کردم. دختر که به خاطر اومدن دکتر از جاش بلند شده بود، کنارم نشست و گفت:   یخداروشکر م

 .  ادینگران نباش زود به هوش م ه،ی قو یل یباربد خ ؟یدید

 شده بود رو پاک کردم.   یتکون دادم و چشمم هام که دوباره بارون  دیی تند سرم رو به تأ تند

 با لبخند گفت: من فاطمم... دختر

 اره کرد.باربد اش ییدا به

 باربد.  ییدختر بابام و دختر دا  -

 منم آروشام.  ت،یی و گفتم: خوش حالم آز آشنا دمیخند اروم
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 کرد. یرو کج کرد و با دقت نگاهم م  سرش

 ... یخوشکل تر کی ... از نزددمتیشناسمت... د یم -

 ؟یدیاز کجا منو د ؟یشناس  یتعجب گفتم: منو م  با

 کردم.  یخنده اابرو به اتاق عمل اشاره کرد. تک   با

 بازم باربد...  -

 . دمیگز لب

 پسر بد... -

 انداختم. نییرو از فاطمه گرفتم و سرم رو پا سمیخ یها چشم

 باربد...«   ای»لطفا زود به هوش ب    

 

 

 

 

 

 

 

 #باربد 
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 کیهوش بودن،  یدوخته بودم؛ بعد از پنج ساعت ب یبزرگ نگاهم رو به آسمون آب  یپنجره  از
 یاتاق بستر ن یا یتو ادیز یها شی و آزما ناتیشد که به هوش اومده بودم و بعد از معا  یم یساعت

خواست   یاول دلم م یول  دمیخواب یهم م گهیکم د هی د یبا دیداشتم و شا یدی شده بودم. سردرد شد
 .  نمیرو بب  روشاآ

آروشا رو از   یوارد اتاق شدند. سر تا پا نیدر سرم رو به سمت در چرخوندم، آروشا و راست یصدا با
 !دیاومد ریزدم و گفتم: سالم، چقدر د  یاومد. لبخند کم رنگ ینظر گذروندم، به نظر حالش خوب م

 . ستادیبا لبخند کنار تخت ا نیراست

 ... یکم بخواب هیکردم دلت بخواد  یراستش فکر م  -

 بخوابم! دیهوش و خواب بودن، هنوز با  یو گفتم: بعد از پنج ساعت ب  دمیخند

 شونه ام قرار داد و آروم فشرد. یدستش رو رو  نیراست

 . میزن ی بعدا حرف م ،یخوش حالم به هوش اومد -

رفت و من با نگاهم بدرقه اش کردم.   رونیزد. از اتاق ب  ی به آروشا کرد و چشمک یاشاره ا نامحسوس
 . دیدستم نگاهم به سمت آروشا چرخ یرو یسرد  با نشستن دست

 آروشا؟   یخوب  -

 بشند.   ریبود تا آروشا اشک هاش سراز  یسوالم کاف نیهم

 زم؟ یچرا عز هیعه آروشا؟ گر -

 .دیلرز  یبود و شونه هاش م   نییدستم گرفتم؛ سرش پا یرو تو دستش

 ...گهی! زود باش دنمیسرت رو بلند کن، صورت زشتت رو بب  -

 . د یرو باال کش  شین یرو بلند کرد و بسرش   آروم

 نکن خب؟  هی من به هوش اومدم، خوب و سرحالم. گر نیبب   ؟یکن یم هیچرا گر -

 .دیچشم هاش کش ریز یدست
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 ... دمید یاون جور یوقت -

 . دیهاش دوباره لرز لب

 . یتنهام بزار یخوا یفکر کردم که... مثل مامان و بابا... تو هم... تو هم م -

 زدم.   لبخند

تونم، نکن   ینم یخواد بغلت کنم ول  یدلم م نینکن خب، بب هیخودتم. گر شی ر  خیمن تا آخرش ب  -
 نکن. هی... گرگهید

 کنار زد. م یشونیپ  یزد و موهام رو از رو  یکم رنگ لبخند

 باربد.  یاومد ممنون که به هوش -

 .  یدوست داشتن  ینگاهش کردم؛ دختره  اقی و با اشت دمیخند

 

*** 

 .ستادمیا ییدا یبه رو رو

 .گهیبکن د یکار هی ییلطفا دا -

 شه.  یاخم گفت: آخه پسر نم با

 تر رفتم.  کینزد

خوام همه   یاونجا. م دیاریرو ب   نا یخان و س وسفیعمارت حرف هام رو بزنم.  یخوام تو یلطفا، م  -
 ...باشن، لطفا 

 تأسف تکون داد.  یاز رو ینگاهم کرد و بعد سر یکم

 باشه.  -

 . یمرس ییو با ذوق گفتم: ممنونم دا تند
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 مبل پرت کردم.  یرفت. خودم رو رو  رونیزد و از اتاق ب  یحامد لبخند کم رنگ ییدا

 خان رو سکته بدم...  وسفیوقتشه  -

 مارستانیاز ب  روز یهفته گذشته بود و من د کی. دمیه ام کششد  یچی به سر باند پ  یو دست دمیخند
 رو بگم و دروغ ها رو فاش کنم.   زیخواست هر چه زود تر همه چ یمرخص شده بودم. دلم م

 بود.  ییزنگ خورد؛ دا میگوش

 ؟ ییجانم دا -

 . ارمیرو م  نایخان و س  وسفیعمارت جمع کن،  یگفت: امشب همه رو تو آروم

  ییو تند از اتاق کار دا  دمیپوش دمی سف شرتیت  یرو رو می رو قطع کردم. کت مشک  یکردم و گوش تشکر
 زدم.   رونیب

 کردم.   یرو تموم م   زیامشب همه چ دیبا

 

 

 

 

 وسفی یخانواده حضور داشتند؛ حت  یاعضا ی. همه میسالن بزرگ عمارت نشسته بود  یمبل ها یرو
 آگاه بودند.   یم بودند؛ اون ها از همه چو دخترش فاطمه ه یی خان. دا نای خان و س

رو نابود کردم    شونیکنند که من زندگ یدونستم فکر م یکردند؛ م  ینگاهم م یری و دلگ  یبا ناراحت همه
ها   یسوء تفاهم ها و ناراحت نیرو بگم تا ا زیخواستم همه چ  یبا خبر نبودند. م یچ ی اون ها از ه یول

 واکنشش به حرف هام بودم. نگران آروشا و  یاز طرف یبرطرف بشند ول 

 خان« کردم.  وسفیبه زهره خانم »زن  یکردم و نگاه  سیرو با زبونم خ  لبم

 .  تونیاومدم گند زدم به زندگ هویزهره خانم،   دیری دونم ازم دلگ یم -
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  وشیرو دا  نینازن یدونه  هی ی ک ی ینه؟ باربد معتمد ادی نم ادتونیزدم و گفتم: منو   یکم رنگ لبخند
 خان!

 . دیزهره خانم پر یوضوح رنگ از رو به

اومدم منو بهتر   یخان همون روز که م وسفی. اگه نینازن تونم،یم یدرسته من پسر دوست صم -
 . نیشناخت  ی کرد منو م  یم یمعرف

 خانم بهت زده لب زد. زهره

 شک کرده بودم...  -

تر صداتون   شیخاله، اونور خاله. از مامانم ب  نوریکردم؟ ا یخاله صداتون م ادتونهیو گفتم:  دمیخند
 کردم.  یم

 خان دوختم. وسفیام رو به  نهی و پر از ک  یعصب نگاه

 خان بود نه من...  وسفیهامون  یکه گند زد به زندگ یکس -

 با تعجب و بهت.   هیکرد و بق ینگاهم م یخان  عصب  نایس

خان پنجاه درصد اون سهام   وسفیدرصد سهام پدرم بود. آخه  یاز همون اول چشمت دنبال س -
 ها! هیزی بد چ  ادمیطمع ز ؟یشد به همون قانع باش یمال تو بود، نم  یکوفت

 آروشا دوختم.  یرو به چشم ها نگاهم

بهش. رفتم؛ بابا  بابا دستم بود قرار بود بدم  یاز دوست ها یک ی یروز رفتم شرکت، کارت مهمون  هی -
  یمنتظر موندم ول یل یخ  ومد،ین ی. منتظر موندم ولامیخان کارم داره، زود م وسفیگفت منتظرم باش 

. جلو در که باخان و با وسفی  شیتا برم پ  نییباال اومدم پا ی. صبرم سر اومد، از طبقه ومدیباز ن 
شده بود؟ جلو   یچ  یعنیدر خشکش زده بود.  تعجب کردم!  یآروشا... جلو دمیمامانت رو د دمیرس

 مامانت به داخل اتاق نگاه کردم. یشونه ها یصدا از باال  یتر رفتم و ب

 گرفتم و ادامه دادم. یبود. نفس  دهیکردم؛ بغض گلوم رو چسپ  مکث
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سرد  یپارکت ها  یرو  ی... بابام... با سر و صورت خوندمید یول  دمید یشدم و نم یکاش کور م  -
افتاده بود. خواستم برم داخل که  نیگاهم کف زم هی خوبم، تک  ی. مردم اون لحظه، باباافتاده بود..

 خان... وسفیچشمم افتاد به 

 خان که هنوز با غرور سرش رو باال گرفته بود نگاه کردم.  وسفی کردم و به  یخند زهر

زد. دوستش  دییخان مهر تأ وشی فروش سهام دار یجون بابام رو گرفت و به کاغذ ها یانگشت ب  -
خان هنوز به    وسفی یول  ەریبم ەو نزار  مارستانیببرتش ب هنکیا یجا هافتاده بود، ب یخون نیکف زم

 هی یتوفکر اون سهام بود. بهت زده خواستم برم داخل اتاق که مامان آروشا نذاشت. من رو پرت کرد  
جر و بحث هاشون و   یبود. صدا دهیخان سراب خانم »مامان آروشا« رو د وسفیآخه  گه،یاتاق د
 افتاده بودم.  یاتاق بغل یمتحرک تو یمن مثل مرده  یول  دمیشن یسراب خانم رو م یها دیتهد

 ازش خوردم.   یرو برداشتم و قلپ یا شهی ش  زی م یآب رو وانیل

شد و مامان شکسته تر و داغون تر. از   یبدتر م میگذشت و من حال روح  یروز ها پشت سر هم م -
 بود زهره خانم؟  یچ  دیدون یهمه بدتر م

 ادامه نده باربد. گهیگفت: د یخان عصب  وسفیزدم و خواستم ادامه بدم که   یکم رنگ لبخند

 .دمیخند کیهستر

 مونده که بگم... زایچ یلی عجله نکن هنوز خ ؟ید یترس ؟یچرا؟ نگران  -

 شده بود، کردم.    ریروم رو به سمت زهره خانم که حاال اشک هاش سراز  دوباره

انم کمک که به مام ؟یما پالس بود که چ یخانم هر روز دم خونه  وسفیبود که  نیاز همه بدتر ا -
 هیخواست مامانم باهاش ازدواج کنه... مامانم گر یم ؟ی چطور یدون ی. مارهیدرش ب  ییکنه و از تنها

 ان، خ وسفیدوستت بوده، گفت زهره دوستمه... نکن  وشیکرد، ضجه زد، التماس کرد. گفت: دار

 هی ادی رس زو است  یام از غصه و ناراحت چارهی خان اصرار پشت اصرار. آخر سر مامان ب وسفی یول 
 نشد. سکته کرد...   داریصبح ب دیشب خواب 

کنم، حق  هیحق داشتم گر  یول  زهیخواستم اشک هام بر یو نگاهم رو به سقف دوختم، نم  دمیکش یآه
 نداشتم؟
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خان گرفت، پدرش رو گرفت، مادرش رو   وسفیموند؟ باربد تنها و بدبخت. مال و اموال رو که  یک -
تونست از   یخان که نم  وسفیبود،  دهید ییها زیچ هیهاش. اما باربد  یکس یگرفت و باربد موند و ب 

 تونست؟ یبگذره، م نیا

 باال انداختم. یا شونه

د چن هیبودم رو بگم،  دهیکه د یزی حرف بزنم و همه چ م ییخواستم برم با دا یروز که م هی! گهینه د -
  یتو سرم و اون ک دیبد کوب   یلیبا چوب خ یکینفر بهم حمله کردند و با مشت و لگد به جونم افتادند. 

 بود؟ 

 خان دوختم. نایرو به س نگاهم

 خان.   نایها س نهیو دستت سنگ یخان، بدجور دست به زن دار  نایبله س -

 زدم.   یپوزخند

  الیهمه گفت من حافظه ام رو از دست دادم. خ شیمن رو برد خارج و پ ییبود، دا دهیسرم ضربه د -
خواستم   یبود، فقط مدرک م ادمی رو   زیمن همه چ یشد. ول المی خ یراحت شد و ب   کمیخان  وسفی
 ماهه برگشتم.  هی نیهم یبرا

 آروشا دوختم. ی دهیو ترس یاشک یناراحتم رو به چشم ها نگاه

 ... دمیرو فهم گهید یها زیچ یلی برگشتم خ یوقت  یول -

  

 ادامه دادم. یشن ول  یخانواده نابود م یاعضا یحرف هام همه  یدونستم با ادامه  یم  نکهیا با

دنبالم بود. قبل از    یخان هنوز تا حدود وسفیکس بفهمه،  چیبزارم ه نکهیبدون ا  یبرگشتم ول -
بودم، فقط دو هفته بعد  دهیمن خبر مرگ پدر و مادر آروشا رو شن رهیمادرم بم   نکهیبرم، قبل از ا نکهیا

 از پدرم... مشکوک بود نه؟

 گرفتم و ادامه دادم.  ینفس



 ط   یبرا

99 
 

رو جا به جا    لیداشتم وسا ی. وقتارهیب  دیجد یمامانم رو برام به خونه  لیگفته بودم که وسا ییبه دا-
داخلش بود، با   مارستانیب هیاسم  شتش،اددایدفتر  نی ب  کیکاغذ کوچ هیکردم، چشمم افتاد به  یم

 دختر... آنوشا.  هیاسم 

 به آروشا کردم و بعد ادامه دادم. ینگاه مین

داشته و من حواسم بهش   یقلب یماریکردم مامانم از قبل ب  یناراحت بودم حس م  مارستان،یرفتم ب -
  نیوقت همچ  چی، هبه من گفتند یدادم ول  مارستانینبوده. رفتم عکس مامان و مشخصاتش رو به ب

کرد که اسم سراب خانم رو به  یم  بیاز درونم من رو ترغ  ی حس  یدونم چرا ول  ینداشتند. نم  یماریب
 بوده؟   نجایا یبه اسم سراب محمد یماریهم شد. گفتم ب نی و هم ارمی زبون ب

کماست. هر چند... هر  یبه من گفتند که اون تو یشه ول  یکردم و گفتم: باورتون نم یآروم  یخنده
پرستار بداخالق که مطمئنم از  هیبپرسم  یتر شی و سوال ب  امی ب رونیچند تا خواستم از شک ب

تازه    پرستار نیا م،یاسم ندار نیبه ا یماریگرفته بود، اومد و گفت: »نه آقا ما ب   یادیپدربزرگتون پول ز
 اومده اشتباه کرده«  

 تأسف تکون دادم. یاز رو یو سر دمیخند

و رو کردم و باالخره...   ری رو ز مارستانی نشدم، کل ب الیخ  یمن ب  یول  ؟یزیچ  نیهمچ  میآخه دار -
 بود.   وی یس ی آ یکردم. آروشا مادرت زنده بود، تو داشیپ

 .  دیلرز یآروشا گرد شده بود و بدنش م یها چشم

  زیهمه چ ییتا به دا رونی زدم ب مارستانی از ب ی. با شاددمیگنج یپوست خودم نم یتو یاز خوشحال  -
بود، خوردم. مرد   نییپوش که کاله کپ سرش بود و سرش پا اهیآدم س هیبه  اطیح  یرو بگم که تو

  یگفت و از کنارم رد شد. راستش حس کردم، صداش آشناست ول یدیکه نگاهم کنه ببخش نیبدون ا
 ییبا دا یهمون روز وقت یآشنا بشم. فردا یبه اون صدافکر کردن   الی خ یباعث شد فعال ب  میشاد
ازش خواهش کردم، التماسش کردم،   م،یدیهمون پرستار خوب و تازه وارد رو د مارستان،یب میرفت

شده و  ید نفر وارد اتاق خانم محم هیانگار  روزیاصرار با ترس لب گشود و گفت: د یباالخره بعد از کل 
  ماریسرم آوار شد. پرستار گفت: ب یرو ایفوت شدند. دن  یدستگاه رو ازش جدا کردند و خانم محمد

 زده.   رونیپوش از اتاق ب اهیمرد س هیکه  دندید گهید یها
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تصادف نمرده   ی.سراب خانم تونمیتونستم جسد رو بب  سیو پل  ییو گفتم: با کمک دا دمیکش یآه
   ؟یما کنفر کشته بودتش. ا هیبود، 

 خان کردم.   وسف یرو به سمت   روم

چند آدم و خانواده  د؟یچقدر پول داد ؟یبا کمک ک د؟ یچطور تونست  د؟یکرد کاریهنوز موندم، چ  -
قبر   یسراب خانم تو یرو به جا  گهیجسد د هیچطور   د،یاون دروغ بزرگ رو بگ دیتا تونست د؟یدیخر

 داد.  یرو م یهر کار یبهت اجازه  ادتیو پول ز ادی!  هر چند نفوذ زدیانداخت

 رو به سمت زهره خانم کردم.  روم

 یاون مالفه  کمی  د؟ینگاه ننداخت هیاون جسد رو آوردن و گفتند سراب خانمه،  یشما وقت  یعنی -
   ؟یخداحافظ  یبرا ینه؟ اصال حت  ایخودشه  دین یتا بب دی رنگ رو کنار نزد دیسف

 بود اونم نتونست.   مارستانی... آروشا هم که بمیزشو نداشتخانم با بغض و نفس نفس گفت: اجا زهره

 یپوشوندن کار ها یفقط برا یکه راه انداخت یکتاتوری خان گفتم: د وسفی زدم و رو به   یپوزخند
اومدم   یوقت یدستگاه رو از سراب خانم جدا کرده بود ول  یک  دمیخودت بود. راستش اون موقع نفهم

 اومد...  ادمیو  دمی. صداش رو دوباره شندمیعمارت فهم یتو

 خان دوختم. نایرو به س نگاهم

  نی. اون اولیشد مارستانیکه وارد ب یاومد که اون روز تو بود ادمی خان و  نایس دم یصدات رو شن -
 قتلت بود نه؟ 

زد.   رونیبلند از سالن ب  یاز جاش بلند شد و با قدم ها  نیکرد؛ راست نیبه راست  ینگاه میخان ن نایس
دوبارشون   دنیبازم شن   یتا درک کرد و هضم کرد. ول دی دونست؛ چقدر درد کش یرو م  زیاون همه چ
 سخت بود.  

 یم دی با د،یشن یم دیبا یزد ول یپلکم نم  یرو به سمت آروشا کردم؛ هنوز بهت زده بود و حت  روم
 . دی فهم یم دیدونست، با

گفتند بچه   مارستانیمادرت رفت ب  یوقت  یمادرت باردار بود؟ اون موقع شش سالت بود. ول  ادتهی -
 اومده! ایمرده به دن
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 زدم.   لبخند

  یپدر و مادرت، پدربزرگت رو خوب شناخته بودند و از ترس، برا یو سالم بود ول   حی راستش بچه صح -
سالشه، اسمش  ستیاالن بدختر بود، اون  هینجات جون تو مجبور شدند پنهون کنند. بچه 

 آنوشاست. 

 

کرد؛ لب هاش   یمبهوت من رو نگاه م  شکه اول به من و بعد آروشا نگاه کردند. آروشا مات و  همه
  نیکردم؛ خودمم هم یبگه. حالش رو درک م یزیتونست چ ینم  یخورد ول   یتکون م یمثل ماه

 . دمیرو فهم  زیهمه چ یبودم وقت یجور

بشم و صبر کنم تا تو حرف هام رو درک و هضم  زیهمه چ الیخ  یاالن ب دیبا  دیمتأسفم آروشا، شا -
 رو بگم و مجبورم که باز هم ادامه بدم.   زیمتأسفم من فقط امشب فرصت دارم تا همه چ یول  یکن

 دوختم.  زیم یرو یرو از آروشا گرفتم و به گلدون سفال  نگاهم

ناراحت بودم و دوباره سراغ   یل یراستش از مرگ سراب خانم خ  دم؟یفهم یچطور یبدون یخوا یم -
کاغذ  هیجواهراتش  یصندوقچه   یکنم. تو دایپ یزیبار هم چ  نیبودم ا دواریمامان رفتم؛ ام لیوسا
 از نویرو برداشت، ا یزن مسن گوش هیشماره و باز اسم آنوشا. شماره رو گرفتم؛  هیبود؛  کیکوچ

 . دمیصداش فهم

 ادامه دادم.گرفتم و  ینفس

گفتم اسمم باربده   یشد و گفت دست از سرش بردارم. وقت  یسراغ آنوشا رو گرفتم که اون زن عصبان  -
از   یکیآدرس داد.  هیسراب خانم و سامان خان هستم، مکث کرد و بعد بهم   یم یو پسر دوست صم

 نم. یآنوشا رو بب نکهیا دیکه از اون زن گرفته بودم، به ام یشمال بود. رفتم به آدرس یروستاها

 لبخند زدم. 

بود که پدر و مادرش مردن و حالش بد بود.   دهیافسرده بود. فهم یساله  ۹دختره  هی... اون دمشید -
رو درمورد آنوشا و   زیکرد، حرف زدم. اون همه چ یسراب خانم معرف  ی هیکه خودش رو دا یبا زن 

 رو...  یپنهون کار نیا لی پنهون کردنش بهم گفت و دل
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 به آروشا چشم دوختم. نیغمگ

درصد اون سهام به اسم  ۲۰بودند که پدربزرگت دنبال کل سهام اون شرکته،   دهیپدر و مادرت فهم  -
  یراحت م ی ل یبود که پدربزرگت خ  دهیبه تو و پدرت فهم د یرس  یپدرت بود. بعد از پدرت اون سهام م

هم به  نی ازدواج تو و راست ی.. ماجراکنه. یراحت در حقت بد یل یو خ رهیتونه اون سهام رو ازت بگ
کار خوب کرده بود.   هیپدرت  یول رهی سهام رو ازت بگ نیراست  قیخواست از طر ی ربط داشت. م نیهم

برگه   یآنوشا. رو یاش برا گهیدرصد د ۱۰تو و  یدرصد برا ۱۰کرده بود.  لیسهام رو به دو قسمت تبد
کس   چیبرگه نباشه،  ه یدو خواهر رو نیامضا و اثر انگشت ا یقرار داد هم نوشته بود که تا وقت یها

 گهید یبچه  هیکه   دیکرد تازه فهم  دایاون برگه ها رو پ یحق فروش اون سهام رو نداره. پدربزرگت وقت 
در دنبالش  پدربزرگت در به  نیهم  یدونست. برا یکس نم چیهم وجود داره و اما بچه کجا بود؟ ه

 بود. 

 خان نگاه کردم. وسفیزدم و به   پوزخند

کرد حافظه ام رو از دست   یبود. اولش فکر م لیدل نیعمارت راه داد به هم یمن رو هم تو نکهیا -
  یوقت یکنم ول دایبشم مثل اون و براش آنوشا رو پ  یکیکرد تا من هم  یدادم و باهام خوب رفتار م

که  یزیکرد مجبورم کنه هر چ یاز راه خشونت وارد شد و سع  دمه،ایرو  زیمن هنوز همه چ دیفهم
 دونم رو بگم.   یدرمورد آنوشا م

 رو به سرم گرفتم؛ بدجور درد گرفته بود.  دستم

که سراب خانم قبل از   ینامه بهم گفت. نامه ا هیسراب خانم حرف زدم از  ی هیبا دا  ی. وقتمیبگذر -
 وسفی یها  دینامه از مرگ پدرم و تهد یاش تا به من بده. تو هیمرگش نوشته بود و داده بود به دا
خان سر فروش سهام پدرم باهم دعوا کردند. پدرم قصد   وسفیخان گفته بود. گفته بود که پدرم و 

و ناراحت بود. اون روز   یخان عصب  وسفی نیهم یخان برا وسفینه به  یفروش سهام رو داشت ول
سر   یرو چندبار تو یگلدون بزرگ مس  ادیز تی خان از عصبان وسفیباهم مشاجره و بحث داشتند و  

خان رو   وسف یفروش سهام به  یورقه ها یبا انگشتش رو رهی پدرم بم نکهیکوبه و قبل از ا یپدرم م
کرده و گفته آروشا   دشی، تهدزنگ بزنه سیسراب خانم خواسته به آمبوالنس و پل  یکنه. وقت  یمهر م
ها   زیچ یل یکرده چون سراب خانم خ  یم تی و اذ دیکشه. پدربزرگت هر روز سراب خانم رو تهد یرو م
 یهم م روخان از مادرم  وسفیمامان و درخواست ازدواج  یکردن ها تی اذ یبود، حت  دهیرو د
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خواسته بود مواظب  هیاز من و دا نیهم یبرا ادی سرش ب ییکه بال دیترس  یدونست. سراب خانم م 
 رو به آروشا بگه. زیخواد روز تولد آنوشا همه چ ینامه گفته بود که م ی. تومیانوشا و آروشا باش

که با مادرت   یشدم و گفتم: همون روز رهیبه جمع کردم؛ همه مبهوت بودند. به آروشا خ  ینگاه مین
. مادرت با پدرت  دیپدرت سر رس  هوی یول  رو بگه زیخواست همه چ یپارک و مادرت م  دیرفته بود

با سرعت به سمتش اومد که پدرت خودش رو   نیماش هیرد بشه که  ابونیدعواش شد و خواست از خ
در   یدوتاشون مردن ول یبه هر دوتاشون خورد. اون روز تو فکر کرد ن یمادرت انداخت و ماش یلوج

و پدربزرگت از وضع تو    یاطراف نداشت یایاز دن  یو درک ی شک بود یواقع فقط پدرت مرده بود. تو تو
 قبر انداخت.   یمادرت تو یرو به جا گهید یکیسوء استفاده کرد و جسد 

 به سمت فاطمه کردم. روم

 ؟ یآب به آروشا بد وانیل هیشه  یم -

. کنار  ختیآروشا آب ر یپارچ آب رو برداشت و برا یا شهی ش  زیم یتند از جاش بلند شد و از رو فاطمه
اشک آلود رو به من  یآروشا دستش رو پس زد و با چشم ها یآروشا نشست تا بهش آب بده ول

 گفت: بگو... ادامه بده...

 کرد.  شی گرفته و بغض صداش دلم رو ر یصدا

  یحال و روز خوب چارهید ب مر یول   ششیپ میرفت ییشاهد. با دا هیآدرس بود؛ آدرس  هینامه  یتو -
کرده بود چون تا اسمش اومد،   کاری خان باهاش چ وسفی دونم  یشده بود؛ نم ن ی نش لچرینداشت و و

  باالخرهرفت و آمد و التماس کردن،  یشد. بعد از کل  مارستانیب  یاز ترس تشنج کرد و راه چارهی مرد ب
کردند و اون روز ازشون خواسته که با   یخان کار م وسف ی یقفل دهنش رو باز کرد و گفت که برا

و اونا دوتاشون رو   ادی م نیماش  یمتأسفانه سامان خان هم جلو یول  رندیبگ ر ی عروسش رو ز نیماش
 رو.   نخان، هم پسرش رو کشته بود، هم عروسش رو و هم پدر و مادر م وسفی. پس رندیگ  یم ریز

 خان کردم.  وسفیبه   یتأسف نگاه با

  ستیوقت قرار ن چیه یکرد یفکر م  یعنینه؟  یکردن آدما داشت رانیبدجور عادت به کشتن و و -
کرده بود و   یکه باهات همکار یدکتر  ؟یبخر یتون ی با پول همه رو م یکرد یبفهمه؟ فکر م  یکس

 خواست اعتراف کنه؟   یبود و م مونیآره؟ چون پش یگفته بود که سراب خان مرده رو هم تو کشت 
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 . دمیخند کیستریه

 !یشد یا رهی زنج یقاتل ها  نیا هیمن شب  یخدا -

 به جمع کردم.  ینگاه

  ینم سال طولش ۱۱اومدم و  یچند سال قبل م  دیبا دی شا گفتم،یرو م  زیزود تر همه چ دیبا دیشا -
. دیمنم مثل شما داغون بودم، تا به خودم اومدم، تا هضم کردم، تا حالم خوب شد طول کش یدادم ول

د. هر بار که یتا تونستم اون مسئله رو حل کنم و مدرک جمع کنم و اون پازل رو کنار هم بزارم طول کش
به خودم فرصت   دیبااومد.  یو ترس به سراغم م یرو بگم، استرس و نگران زیو همه چ  امیخواستم ب

روز قبل از مرگش به من زنگ زد و   هیرو بگم.  پدر آروشا   زیو بتونم راحت همه چ  امیدادم تا کنار ب  یم
  قیاز دور و از طر شهیمگفت که آروشاش رو نجات بدم، گفت مواظبش باشم و کنارش باشم. من ه

  دمید یهاش رو م یها و افسردگ   هیگر دم،ید یحالش رو م  یاز حال آروشا آگاه بودم و وقت  نیراست
 خواستم اونم حالش خوب بشه.   یبگم، م یزیتونستم چ ینم

 خان دوختم.  وسفی پر از نفرتم رو به  هنگا

کنم. چند سال رو هر روز   یهم باهات باز یازت نفرت داشتم؛ دلم خواست کم  یلیراستش چون خ  -
زجرت بدم و   یفرستادم تا کم  یکرده بودم رو برات م دای که پ ییفرستادم و مدرک ها یبرات عکس م

 !  هجالب ؟یش  ینه؟ تو هم نگران م ی ترس  یم هوم؟ تو هم  یبار سکته کرد هیفکر کنم موفق شدم هوم؟ 

 دوختم.  ییرو به دا نگاهم

 چطور جسد ها رو جا به جا کرد! برام سواله. دیازش بپرس س،یبار شما به عنوان پل نیا ییدا -

 .د یخان خز  وسفی یرو ییدا نگاه

جسد   یتونست یک  یپرسم، چطور و با همکار یازت م  ییبازجو  سیخان محتشم به عنوان پل وسفی -
 ؟ یها رو جا به جا کن 

سامان و سراب تصادف کردند به  یبه جمع کرد آروم گفت: وقت یخان درمانده نگاه وسفی
کما بود. خانواده   یبود منتقل شدند. سامان مرده بود... اما سراب تو سشیکه دوستم رئ یمارستان یب

 نداشتند.  یباهاش کار ادیکرده بود، طردش کرده بودند و ز با سامان ازدواج  نکهیاش بخاطر ا
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 . دیکش یآه

دادم و ازشون خواستم جسد دخترشون رو با اسم  یادیکه دخترشون مرده بود، پول ز یبه خانواده ا -
داشتند و قبول کردند. با کمک دوستم و پسرش که دکتر بود،  ازیسراب دفن کنند. به اون پول ن

 . میار رو بکن ک  نیراحت ا میتونست

  یم یآدم رو وادار به هر کار یپول  یو هم ب یتأسف تکون دادم و گفتم: هم پول دار یاز رو یسر
 کنه...

  نیخان رو نفر وسفیزدند و زهره خانم  یکردند، ضجه م   یم هیگر هیوقت واکنش آروشا بود؛ بق االن
از جام بلند   یترسوند. آروم از جاش بلند شد؛ تند یمن رو م  نیآروشا ساکت بود و ا یکرد ول  یم

. با  فتادا نی زم  یوسط راه رو هوی ی رفت و به سمت پله ها رفت ول رونیصدا از جمع ب   یشدم. آروشا ب
 دو و ترس به سمتش رفتم.

 آروشا...  -

 

 

 

 

 

 شدم.   دیرنگ رو باز کردم و آروم وارد اتاق ساکت و سف  دیسف در

 آروشا؟  -

 نشستم. یصندل  یکنار تخت گذاشتم و رو زی م یه دستم بود رو روک ییغذا ینیس

 آروشا جان؟  -

 . دمی به موهاش کش یدست
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 آروشا خانم؟  -

و گفتم: با حرف نزدن و غذا نخوردن    دمیکش یگفت؛ آه ینم  یچ یروحش به سقف بود و ه  یب نگاه
 !یبخور یزیچ هی دیبا یتو االن فقط دو ساعته به هوش اومد شه آروشا خانم.  یدرست نم یزیچ

. از اون شب که حرف هام  ستادمیو از جام بلند شدم و کنار پنجره ا دمیکش ینگفت. پوف یزیچ  بازم
ساعته به هوش  کیهوش بود و االن  یروز کامل رو ب  کیهوش شده، بود  یرو زده بودم و آروشا ب 

 کنه.  یهم نم  هیگر ی؛ حتخوره  یهم نم یزی سکوت گرفته و چ یزه رو یاومده ول

 ...یخوا  یآروشا م -

 خوام تنها باشم... یآروم و گرفته گفت: م  یو با صدا دیحرفم پر وسط

 زدم.   لبخند

 ...دمی باالخره صدات رو شن  -

 غذا اشاره کردم.  ینیتکون دادم و به س دییرو به تأ سرم

 سوپ بخور.  کمی حداقل  -

 راهرو بلند شد.  یتو یها یصندل ی از رو ایرفتم. هل  رونیاز اتاق ب  یبا ناراحت  بعد

 نخورد؟   یزینگفت؟ چ  یزیچ -

 ها نشستم. یصندل یبه سرم گرفتم و رو یدست

 خواد تنها باشه.   ینه فقط گفت م -

 .دمیبه سمتش چرخ دم؛ی شن  یرو م  نشیف نیف

 ؟ یخودت خوب  -

 نه تکون داد. یتند سرش رو به معن تند
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کس   چیشه، از درک من خارجه. همه مبهوتن، ه  یباورم نم دمیکه شن ییها زینه بخدا باربد، اصال چ  -
خونه سرم بهشون وصله، عمو   یشه. وضع همه هم که داغونه، مامان و مامان بزرگ که تو یباورش نم

اش و برادرشه. پرهام و پدرام رو که نگو. اون شک کار باب  یسهراب که نگم، کمرش خم شده، هنوز تو
رو   نیدونه جور کدومو بکشه، جدا از همه دلم شور راست  ینم چ،یبدبختم که خودش داغونه ه یهاد
 وقت! هیدست خودش نده  یکار هیدونم کجا رفته.  یزنه؛ از اون شب نم  یم

 زدم.   لبخند

از رو   کمیاالن  دیهضمش کرده. فقط شا د،یرو فهم  زیهمه چ شیوقت پ  یلینگرانش نباش، اون خ -
 .  ستین یزیکشه، کار باباش کم چ یبا همه خجالت م  ییبه رو

 تکون داد.  د ییرو به تأ  سرش

 آروشا...  یبرا  رمی بم -

 نگرانم رو به در اتاق آروشا دوختم.  نگاه

 نگرانشم... یل ینگرانشم... خ -

 

 

*** 

 

 هفته بعد" کی" 

 

 پرستار از اتاق آروشا از جام بلند شدم. اومدن  رونی ب با

 خانم پرستار حالش چطوره؟  -
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  ینه. حرف که نم  یروح یخوبه خداروشکر ول  شونیبگم، حال جسم یگفت: واال چ یبا ناراحت  پرستار
 . ارندی خوردند. همش که با سرم دوم نم یهم نم یخاص یزی زنند، چ

 تکون دادم. دییرو به تأ سرم

 بله متوجهم، ممنونم. -

رو   رونی نشسته بود و ب یصندل یرفتن پرستار وارد اتاق شدم. آروشا رو به پنجره و پشت به من، رو  با
 کرد.  ینگاه م

 یاز تو ؟یدختر بد باز غذاتو نخورد  یکه پرستار تازه آورده بود، کردم و گفتم: ا یی غذا ین یبه س ینگاه
 خواست منو بزنه.  یبود که م  یدستت عصب از نقدری! بخدا پرستاره اەدیشکمو بع

رو برداشتم و پشت سرش نشستم.  گهید یرو برداشتم. صندل  زیم یرو ینداد. شونه  یهم جواب  باز
 آروم آروم شروع کردم به شونه کردن موهاش. 

بد بود. چند روز غذا نخوردم، چند روز حرف    یلیحالم خ  دم یرو فهم  زیهمه چ یآروشا، منم وقت  نیبب  -
درست   میزیادامه بدم؟ اصال چ یجور نیمثال هم  یبعد فکر کردم و با خودم گفتم، آخه تا ک یم ول نزد
به من   نیو ا مگردند؟ نه خب... من قصد داشتم دروغ ها رو برمال کن یشه؟ بابام، مامانم بر م یم
 باز سر پا شدم.   یداد. سخت بود، دردناک بود ول  یسر پا شدن م یو قدرت برا زهیانگ

 کردم موهاش رو ببافم.  یپام گذاشتم و سع یرو رو شونه

  دیبا ش،ین یبب  دیبا ،یخواهر دار ه یشه. تو  یدرست نم  ی چ یکارا ه نیبا ا ،یبلند ش دیاالن تو هم با -
و کنار هم خاطرات خوب    دینی رو بب گهیوقتشه همد د،یرو ند  گهیباهاش. شما تا االن همد  یحرف بزن

 ...یمامان و بابا مواظب خواهرت باش  یبه جا دیبا  ،ی. تو خواهر بزرگ تردیبساز

 کردم و ادامه دادم. یمکث

. د یباهاشون دردودل کن گهیمادرت. باهم د یسر قبر پدر و مادرت، قبر واقع دیبر  اد،یبزار بهش بگم ب  -
کدوم   چیخواهرت تا حاال ه  یدوستات کنارت بودند ول شهیخانواده همراهت بوده، هم  هی شهیتو هم

  شین یبب  ئنم. مطمیبراش خواهر، دوست و خانواده باش  دیخواهرش رو. تو االن با یرو نداشته، حت 
 . هیبامزه و دوست داشتن  یلیره، اون خ یدلت براش م 
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 باربد منو ببر خونه...  که آروم گفت: رونیجام بلند شدم و خواستم برم ب  از

 رفتم و رو به روش نشستم. تند

 سراب«؟ یه یخانم »دا الیسه یببرمت خونه  یخوا یم -

 نگاهم کرد و گفت: نه، منو ببر عمارت.  یکم

 .نمیخوام... آنوشا رو هم بب   یباشه تکون دادم که دوباره گفت: م یرو به نشونه  سرم

 رو لبم نشست.  یبزرگ   لبخند

 خوب... دختر نیآفر -

 غذا رو برداشتم. ین یجام بلند شدم و س از

 ...یکم هم غذا بخور هی دیبا -

 مانند گفت: باربد لطفا... ناله

 کردم.  اخم

 هان؟   رتتی بگ ادی م یحاال ک ،ی! زشت شدیچقدر الغر شد نیحرف نباشه، بب  -

 نشستم و قاشق پر از برنج رو به سمت دهنش بردم. یصندل   یبه روش رو رو

 آ... -

 دهنش برد. دوباره گفتم: آ...  یزد و دهنش رو باز کرد و قاشق رو تو  لبخند

 زدم، خوشحال بودم که تونسته بودم بخندونمش.   باشیز یبه خنده  یلبخند د؛یخند که
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بود؟ پدربزرگ و عموم    یچ هیگناه بق یگشتم ول یبر نم  دی با  دیلرزون وارد عمارت شدم؛ شا یقدم ها با
رفتم   یاگه من از عمارت م یدادند. ول یاون کار ها رو انجام داده بودند و االن تاوانش رو م  یهمه 

 شد.    یکه هست بدتر م ینیاز ا هیحال بق 

 قاب دست هاش گرفت.  یو توبه سمتم اومد و صورتم ر یتند  دنمیبا د  مادربزرگ

 دورت بگردم مادر، حالت خوبه دخترم؟   یاله -

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 شم مادر بزرگ.  یخوب م -

 شد.  ری سراز اشکش

 دونم بخدا...  یازت معذرت بخوام مادر؟ نم  یبگم؟ با چه زبون   یچ دیبا -

 هاش رو پاک کردم. اشک

 . دیمادر بزرگ. شما هم مثل من شکه شد یندار یریشما که تقص  -

 .دمیحرف ها رو شناون یتکون داد و گفت: مردم مادر... مردم وقت د ییرو به تأ  سرش

 کردم و آروم پشتش رو نوازش کردم.  بغلش

 نکن فدات شم.  هیگر -

 سهراب به سمتم اومد؛ صورتش پر از غم و اندوه بود.  عمو

 عمارت.  یبرنگرد گهید دمیترس  یدخترم، م یخوش اومد -

با من مهربون و خوش رفتار بود،   شهیزدم. عمو سهراب هم  نشیبه صورت مهربون و غمگ یلبخند
 . نای برعکس عمو س

 رو ندارم برم.   یی. من که جادیمن یمنه، شما خانواده  یخونه  نجایچرا برنگردم عمو؟ ا -
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 . دیموهام رو بوس  یرو

 .میهم ی... ما خانواده زمیدرسته عز -

 با همه، روم رو به سمت مادربزرگ و عمو سهراب کردم. یاز سالم و احوال پرس عدب

 !نجایا ارمیخواستم اگه بشه آنوشا رو هم ب  یراستش... م -

 نگاهم کرد.  یبا خوشحال  مادربزرگ

  ادی ب دی... بانمی دختر سامانم رو بب  دی. بادشیاری ب دیخواستم بگم بر یبهتر مادر، خودمم م نیاز ا یچ -
 ببخشه.   دیجد ینشاط و زندگ  هیتا به عمارت 

 بهتره.   دشیاریکرد و گفت: هر چه زود تر ب  دیی هم حرفش رو تأ عمو

 رو به سمت باربد کرد.  روش

 باشه باربد جان؟  -

وارد   ای. لبخندش رو با لبخند جواب دادم و همراه هل گفت و با لبخند به من نگاه کرد  یچشم باربد
آنوشا   یکه وقت  ری دوش بگ هیبرو   ایآورد و گفت: ب  رونی داخل کمد حوله ام رو ب از ایاتاقم شدم.  هل

 .یای اومد، سرحال به نظر ب

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 . ایقدر استرس دارم هل نیدونم چرا ا ینم -

خب   یول  شیدیدختر، خواهرته. حاال درسته تا االن ند  ادی و گفت: خواستگار که برات نم  دیخند ایهل
 .  یخواد بغلش کن  یدلت م  هوی شی نیکه بب  نیهم

 گفتم و حوله رو گرفتم و به سمت حمام رفتم. یکنه ا خدا

 

*** 
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 یکنارم نشست و گفت: گفتم بر یعصب ایسالن نشسته بودم؛ هل یبودم و آماده تو دهیلباس پوش  
 توروخدا! گای! چشم هاش رو ن یکن هیگر یبر نکهینه ا  یحمام سرحال بش

 بهش کردم.  ینگاه مین

 لطفا...  ای خوبم هل -

 حرص نگاهش رو ازم گرفت. نگاهم رو به در سالن دوختم.  با

 ! انیپس چرا نم -

. اول باربد با لبخند وارد سالن شد و بعد از  دمیتموم نشده، در سالن باز شد. محکم لب گز حرفم
ذهنم شکل   یکه تو یجمله ا نی اول دنشیوارد سالن شد. با د زهی م زی دختر ر هیاون... بعد از اون 

 مامانه!«  هیبود »چقدر شب نیگرفت، أ

چشم هام نشست. از جام بلند شدم. آنوشا آروم رو به جمع بهت   یو دوباره اشک تو دیپر یم پلکم
 زده سالم کرد و بعد نگاهش رو به من دوخت. 

 سالم خواهر...  -

آروم به سمتش رفتم. رو به روش   یبود، لبخند زدم. با قدم ها  ریکه از چشم هام سراز یبا اشک همراه
  یو لب ها یداشت؛ چشم و ابرو مشک  یدیبه صورتش کردم. صورت گرد و سف  یقیو نگاه دق ستادمیا

 صورتش کنار زدم.   یرو از رو  شیبلند مشک یسرخ، درست مثل مامان. موها یقلوه 

 آنوشا... ،یخودت خوش اومد یبه خونه  -

کرد. موهاش رو   یم هیو گر دی لرز یبغلش کردم و به خودم فشردمش. اونم شونه هاش م محکم
 نوازش کردم و آروم زمزمه کردم.

 ...زدلمی عز -

 

*** 
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  شیدوست داشتن یهم. من با لبخند به چهره  یرو به رو م،یاتاقم نشسته بود یتخت من تو یرو
 کردم و اونم محو اتاقم بود.   ینگاه م

 ! یقشنگه آبج یل یاتاقت خ -

 پررنگ تر شد.  لبخندم

 کنم.   یکنار اتاق خودم درست م  ،یقشنگ نیاتاق به هم هیتو هم  یبرا -

 ؟یو با ذوق گفت: جد دیخند

  ن؟ی همه راض  یبمونم؟ مطمئن  نجایاشکال نداره ا یعنیشد و گفت:  نی صورتش غمگ هوی یول

 دستم گرفتم. یرو تو دشیو سف فیظر یها دست

  یینجایتو ا نکهینوشا. اونا از ابود آ ادیز  یبود؟ اون از خوشحال  یچ یهاشون برا هیگر یکن  یفکر م -
 .  یخوشحالن و البته راض  یلیخ

خوب   یل یخواهر مهربون و خ ه یگفت  یم شهیرو از نظر گذروند و گفت: راستش مامان هم  صورتم
 ! یتو واقعا خوب و مهربون دمیاالن به حرف مامان رس ش، ینیب  یم یکه به زود یدار

 گفت؟  یاز من م گهید یو گفت: مامان چ دمیخند

  ی. همش میتر بود کیداد، اون موقع ها کوچ یوقتا عکس هات رو نشونم م یذوق گفت: گاه با
خواست که   ی دلم م یلیقسمت نشد. خ  یول مین یب  یخواهر بزرگ تر و لوست رو م میر یروز م  هیگفت 
 .نمتی بب کیاز نزد

 و ادامه داد. دیکش یآه

هفته قبل  کیکه تو  ییها زیهمه چ  ،یرو به من گفت آبج  زیهمه چ یسالگ ۱۷از  هیراستش دا -
تا تونستم باهاشون کنار   دمیدردناک و سخت بود و من دو سال کامل رو زجر کش یلی . خشونیدیشن
 یوتونم ت ی خوشحالم که کنارتم و م  یلیبود. االن خ هیهم کنارم نبود، فقط دا   یو متأسفانه کس   امیب
 اشم.دوران سخت کنارت ب نیا



 ط   یبرا

115 
 

 . دمیبغلم کش یتو آروم

 زنه!   یخواهر من چقدر بزرگ شده! چقدر خوب حرف م  -

 .  زمیبغض گفتم: متأسفم که نتونستم کنارت باشم عز با

 هاش رو دورم حلقه کرد. دست

 . میکن یمهم االنه. از االن به بعد نبودن ها رو جبران م -

 .مید یموهاش رو بوس یرو

 دم جبران کنم... یقول م -

 

*** 

 

گالب  م؟ی بر یجور نیهم گهید م، یالزم ندار یزی و با بغض گفتم: چ دمیکش میمشک  یبه مانتو یدست
 ...میبخر  دی... نه؟ بامیدینخر

 آروم باش... ی بغلم کرد و گفت: لطفا آبج آنوشا

 لرزون تند تند اشک هام رو پاک کردم.  یدست ها با

 من خوبم... من خوبم. -

که آنوشا گفته بود، قبر مامانه دوباره اشک هام   یقبر دنیبا د م؛یقبر ها گذشت نی آنوشا از ب همراه
 شد.    ریسراز

 ! یبود یکنار بابا م دیمامانم؟ تو با  یباش   نجایا دیچرا با -

 قبر گذاشتم.  یرز قرمز رو رو یقبر نشستم و گل ها کنار
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اومدم...  یبا ک نی... بب نی بب  یستبا اونم حرف زدم. را ی. کلامیبابا م  شیاالن از پ ،یسالم مامان  -
 هیکه   یگفت یزودتر بهم م دی با یخواهر قشنگم آنوشا... چقدر هم که مثل خودت خوشگله! مامان

 ...میگذروند ینم  ییخواهر دارم تا کل عمرمون رو به تنها

 لرزون، قبر سرد رو لمس کردم.   یو با دست ها دمیکش یآه

  نم،یغمگ یل یروز ها خ  نیخوبمون. ا یروز ها یبابا، برا ی تو، برا یبراتون تنگ شده. برا  یلیدلم خ -
بخشمش   یوقت نم  چی. هامیباهاشون کنار ب  دیکه با  دمیو دردناک شن  بیغر بیعج  یها زی چ یکل

 دیباخواد بهش بگم پدربزرگ، اون...   یدلم نم یحت گهیبخشم، د  یوقت اون مرد رو نم چیمامان، ه
 تاوان بده... دیبده... با  تاوان

من با   ی کرد ول یم هیشدم. آنوشا آروم گر رهی آنوشا گذاشتم و به قبر مامان خ یشونه   یرو رو سرم
 زدم و آروم زمزمه کردم.  یحرف زدن با مامان و بابا حالم بهتر شده بود.  لبخند کم رنگ

  ایلطفا اون دن ،ی وقت نذاشتند آرامش داشته باش چیه  ،یکنار بابا خوشحال باش ینتونست ایدن نیا -
 کنارش آروم باش، خوشحال باش.  

 

*** 

  

 #آروشا 

 

هم آنوشا رو با   ای و من مشغول عوض کردن لباس هام بودم. هل میاز بهشت زهرا برگشته بود تازه
خودم به آنوشا    دیفکر کنم با یوشا ولکنه به آن یحسود ا ی هل دمیترس یاتاقش. م یخودش برد بود تو

  میآب ن یج  یرنگ گلدارم رو رو  یدل همه رو برده بود. لبخند زدم و بلوز آب ومدهیکنم، ن یحسود
 در اتاق بدون در زدن باز شد؛ باربد بود.  هوی . دمیپوش

 لباس تنم نبود پسر...  دی! شایاوهم ،یبه اهم ،یتقه ا هی -
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نگفت. در رو پشت سرش بست و به سمتم اومد. با دقت نگاهش کردم؛ صورتش   یزیباربد چ یول
 و چشم هاشم قرمز بود. دی رس  یخسته به نظر م 

 ؟ یباربد خوب -

 و بدون حرف تند بغلم کرد.  ییهوی ستاد،یکه جلوم ا نیهم

 شده؟  یعه باربد! چ -

 کنم.  یدوستمو بغل م یگفت: فقط کم  یگرفته ا یصدا با

 رو نوازش کردم.  آروم پشتش آروم

 شده!   یزیچ هیانگار  یول -

 . دیکش  قیگردنم برد و نفس عم یرو تو  سرش

 باربد؟  -

 جدا شد و نگاهم کرد. ازم

 پدربزرگت...  ش یامروز رفتم پ -

 . ادامه داد.هام گرد شد  چشم

  یسراب خانم زنده ست؟   گفت... گفت که مادرت وقت دیچطور مادرم فهم  دم،یرفتم و ازش پرس  -
بود و منم ازش خواستم باهام ازدواج کنه تا بزارم بره سراب رو   دهیزدم، شن یحرف م   نایداشتم با س

 . نهی بب

 دهنم گذاشتم. یرو رو دستم

 باربد... -

  نهیروز تونست مادرت رو بب هیفقط   یبغض گفت: مادرم بخاطر مادرت قبول کرده بود آروشا، ول  با
داد  حی نشد... ترج داریب گهید ادیز ینشد... اون از غصه  داریاز خواب ب گهی اون روز د یچون فردا
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  شیب  شکاکنه. کاش...  انتی خان ازدواج کنه و به دوستش خ  وسفیبخوابه تا بخواد با  شهیهم یبرا
 رفته بود.   ادمیغصه هام غرق بودم که اونو کامل  یبود، اونقدر تو ی تر حواسم به مادرم م

 کرد.  یرو داشت تحمل م  یادی بغل گرفتم؛ اون درد ز  یبار من باربد رو تو نی حرف جلو رفتم و ا یب

 ...دی هممون رو به گند کش   یمتأسفم باربد... از پدربزرگم متنفرم... زندگ -

 به سمت تخت بردم. رو   باربد

 استراحت کن باربد. کمی -

که  یبود. تا وقت  رهیاتاق خ  ی روحش به پنجره  یب  ی. با چشم هادیتخت دراز کش یحرف رو یب
 تخت نشستم.   یخوابش ببره کنارش رو 

 لبم نشست.  یرو یبسته اش کردم؛ لبخند  یبه چشم ها ینگاه

متأسفم بخاطر پدربزرگم  ،یباربد متأسفم بخاطر من دوباره گذشته و خاطرات دردناکت رو مرور کرد -
 شهیتو هم ک،یچه از دور و چه از نزد ،یکه کنارم بود یو ممنونم بخاطر تمام لحظات  یدیدرد کش یکل

 ازت ممنونم. یمواظب من هم بود شهیهم  یول یتنها بود

رفتم؛ چشمم افتاد به آنوشا که تند   رونی تخت بلند شدم. از اتاق ب یروو از   دمیرو بوس   شیشون یپ یرو
منتظر   قی آالچ یاومدند، تو نیآقا راست   یمن با لبخند گفت: آبج دنیامد، با د یتند از پله ها باال م

 من و توان.

 .میبر   ایاومده؟ باشه ب  نیتعجب گفت: عه راست با

 . میرفت  قیبه سمت آالچ بلند دنبال آنوشا راه افتادم و  یقدم ها با

  م؟یچقدر نگرانت شد یدون یم ؟یپسر تو کجا بود نیراست -

 جام خشکم زد.  یرو که بلند کرد، تو  سرش

 !نی خدا راست ای -



 ط   یبرا

119 
 

  یم یو خستگ یهاش بلند شده بود و از چهره اش درموندگ  شیسرخ، ر یو چشم ها دهیژول یموها
 . دیبار

 ه؟یچه سر و وضع  نیأ  رمی بم  یاله -

 شم. یتر شرمنده م شیقدر مهربون نباش، ب  نی بغض گفت: لطفا ا با

 نشستم. قیآالچ یصندل  یرو کنارش

. یدیدرد کش ،یتو هم مثل من ضربه خورد ،یخبر بود  یتو هم مثل من ب ؟ی چرا تو شرمنده باش -
 . یندار یری شرمنده باشه تو زندانه، تو تقص   دیکه با یاون

 .دی بغلش کش یرو تو من

تو صورتت نگاه کنم،  دمیکش یبخدا خجالت م  ،یبود  نمیری خواهر کوچولو و فندوق ش شهیتو هم -
کنم، متأسفم...  یم  یمدت رو رفته بودم.  من از هر دوتاتون از طرف پدرم عذرخواه نیا نیهم یبرا
 شرمندم بخدا...   یکنه ول یدوا نم یم درددون ی... میهمه چ یبرا

 رو به سمت آنوشا کرد.   روش

 آنوشا جان.  یبه عمارت خوش اومد  -

برم، برم خارج.   نجایخوام از ا یمن رو از خودش جدا کرد و گفت: م نیبا بغض لبخند زد. راست آنوشا
 باشم و هر روز تو صورتتون نگاه کنم، از اون سرم که پدرم...   نجایتونم ا ینم

وقت   چیبخشمت، ه یوقت نم  چ یبخدا ه  ،یگفتم: به واهلل اگه بر یرو خورد. اخم کرد و عصب حرفش
 یرو هم ازم م ای . تو با رفتنت فقط خودت رو نه هلینداشت یری تو که تقص ن،ی کنم راست یحاللت نم

 .  نیراست یریگ

 شد. دست هاش رو گرفتم.  ری سراز اشکش

بخاطر تو هم به مرگش  یتونم بزارم راحت از زندان آزاد بشه ول یتونم پدرت رو ببخشم، نم ینم -
 ... ستمی ن یراض

 کردم.  سی هام رو با زبونم خ لب
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 نداشته باش. یا گهیاز ما انتظار د  دنش،ید  یبر  یتون یبزار تا ابد اونجا بمونه، تو هم م -

 .  دیام رو بوس موه یرو

 رو آروشا؟  تی و مهربون   یچطور جبران کنم خوب ،یکن  یم یزنده بمونه بزرگوار یزار  یکه م نیهم -

مادر بزرگ شده بود،   یبود، اونم مثل ما ب دهینکش  یکم سخت نمینگفتم و فقط لبخند زدم. راست یزیچ
رو از دست   ایو هم هل نیموند و من هم راست یازش نم  یچ یداد، ه یاگه پدرش رو هم از دست م

 دادم... یم

 

*** 

 هویحال همه بهتر شده بود،   یکم  یخونه آروم شده بود و تا حدود  طیمح  کمیبعد از سه روز که  
منتقل شده.  همه  مارستانیزندان سکته کرده و به ب ی باربد زنگ زد و خبر داد که پدربزرگ تو ییدا

باشند.   الشی خ  یشد ب یبازم پدرشون بود نم یکرده بود ول یادیبد ز یکار ها پدربزرگ  نکهیرفتند، با ا
نه  م،یما نرفت یپدربزرگ ما رو خواسته بود ول نکهی. با امینرفت دنشیآنوشا و باربد به د ن،یمن، راست

که تحمل کرده   یادیظلم بود در حق خودمون و باالخره پدربزرگ بعد از درد ز نی... امیرفت  یم دیبا
 ود، فوت کرد.  ب

عمارت   ی تو لیمراسم پدربزرگ شرکت نکرد و من و آنوشا هم بخاطر حرف فام یرفت، اون تو باربد
کردم   یفکر م یپدربزرگ ناراحت نبودم و حت یبرا یحت ی کردم، ذره ا یحس فقط نگاه م ی. بمیموند

 که حقشه. 

 نگفتند.  یزی کرد و همه بهش حق دادن و چ یشد، عذرخواه داشیروز گذشت و باالخره باربد پ  پنج

درد، غصه و  ،یگذشتند. حال خونه و خانواده خوب نبود. ناراحت یها تند تند پشت سر هم م روز
 یاز اعضا یکی شد  یخوردند، به ندرت م  یاندوه خونه رو پر کرده بود. همه ساکت بودند، کم غذا م

 ههمرا ی فقط گاه  م،یکرد یو تحمل م میکت بوداعضا سا ی هی. ما هم به حرمت بق دیخانواده رو د
 .  میاتاقش که کنار اتاق من بود، بخر یبرا لی وسا یبازار تا کم میرفت ی آنوشا م
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روز عمو سهراب از هممون خواست که سر   هیکه  نیچهل روز سخت و طاقت فرسا گذشت تا ا باالخره
 .میشام حاضر باش  زیم

به  یبگه. عمو بعد از نگاه یزی تا عمو چ میو منتظر بود میشام ساکت نشسته بود  زیپشت م همه
 جمع لب باز کرد. 

  یلیکه هضم و باورش برامون خ میدیرو شن ییحرف ها م،یدیدرد کش یلی مدت هممون خ نیا -
  یدونم از پدرم دل خوش یمنتظره و دردناک بود. درسته، م ری و غ ییهویسخت بود. فوت پدرم هم که 

  دییایپدرم باعث و رنج و عذابمون شده بود. حاال که چهل روز از فوت پدرم گذشته، ب یکار ها د،یندار
  د،یو ناراحت دیکش یعذاب م دیهنوز دار  ست،یدونم که راحت ن ی. ممیدوباره و باهم عمارت رو بساز

  ی. نممیو دوباره کنار هم خوشحال باش میها عبور کن  یسخت  نیکنار هم و با کمک هم از ا دییایب  یول
  ی. تالشمون رو ممیدوباره لبخند هامون رو برگردون  دیی ای ب م،یو ناراحت باش  نیغمگ شهیشه که هم

 .  میها غلبه کن ی و باهم، کنار هم و با کمک هم به سخت  میکن

رنگش   گلوم و لبخند کم یلب هامون نشست. مادر بزرگ با بغض تو یعمو لبخند رو یحرف ها با
 . میو کنار هم شاد باش میکنار هم بمون دییای خوام شما ها رو هم از دست بدم، پس ب یگفت: نم 

  یکنار هم با خوشحال نجایا  شهیمادرش رو گرفت و گفت: نگران نباش مامان، ما هم یدست ها عمه
 . میمونیم

غصه ها رو پشت   کردند غم و یم یخوب بود که همه سع یل یکردم، خ یبا لبخند نگاهشون م داشتم
 یبرا یحرف  هیباربد صداش رو صاف کرد و گفت: اگه بشه من  هویسر بذارند و دوباره مثل قبل بشند. 

 گفتن دارم. 

 کنه؟«  یجمع ازم خواستگار نیا یخواد تو  یم یعنیخدا  یذوق نگاهش کردم. »وا با

 خواستم فردا از عمارت برم.   یراستش من م -

به من کرد و    ینگاه میگفت؟«  ن یداشت م  یپام افتاد.  »چ یبود، شل شد و رو زیم یکه رو دستم
 بعد ادامه داد.

  یانجام م  دیکه داشتم رو با یا  فهی من... من وظ  یول  دیهاتون ازم ناراحت باش یل یهنوز خ دیشا -
 تشه که برم.  وق گهیتموم شده و د یدادم. االن که همه چ
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 . میکار دار یشرکت هم کل یتو هم هست، ما تو یخونه  نجایتند گفت: کجا پسرم؟ ا عمو

خب من واقعا قصدش رو   یول می زن  یشرکت حرف م یزد و گفت: در مورد شرکت تو   یکم رنگ لبخند
 برم.  دیبا گهیاومده بودم و االن که تموم شده د نجایا یکار هی یجا برم. برا  نیدارم که فردا از أ

 ینکنم، م هیمن به زور خودم رو نگه داشته بودم تا گر یکردند ول یداشتند با اخم نگاهش م همه
   ؟ی! پس من چیبر یخوا ی م یبزنم و بگم غلط کرد  غیخواستم سرش ج

 . می زن یبعدا هم حرف م م،یآروم گفت: حاال فعال غذامون رو بخور عمو

 جان شام رو بکش. مهیگفت: نع مهیرو به نع  عمه

 خواست بره؟«  یانداختم. »واقعا چرا م نییبه من نگاه کرد، که سرم رو پا باربد

  یزیخواست چ  یاشتهام کور شده بود و دلم نم گهیشدم؛ من د رهی خ  زیم یرو یو به غذا دمیکش یآه
 نباشه.  عیضا  ادی تا ز  یبخور آبج کمی و زمزمه وار گفت:  ختیبرنج و خورشت ر ی بخورم. آنوشا برام کم 

دهنم  یاز برنج رو تو یلرزون قاشق یدونست که من باربد رو دوست دارم. به زور با دست ها یم اون
 بد...«   یبردم و بغضم رو هم همراه ش قورت دادم. »پسره 

 

*** 

 . دیمحکم به پشت باربد کوب یکه هاد میشد اطی همه وارد ح 

 ذارم! یمگه من م ،یبر  یخوا  یم یط کردغل -

  یگذشت. تو بر یبهمون خوش م  یباهم کل  نجایگفت: باربد جون نرو توروخدا، ا یهم با ناراحت  ایهل
 .میرو ندار یکار چیما حس و حال ه

 باربد رو گرفتند.  یها یو پدرام بازو  پرهام

 داداش... گهینرو د -

 برم.  دی واقعا با یفم بچه ها ول نثار هممون کرد و گفت: متأس یلبخند باربد
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 . دیمحکم به پس کله اش کوب نیراست

 خاک تو سرت.  -

با حرص گفت:   میازمون دور شد. هاد الی خ یبرد و ب  شی شلوار ورزش  بیدست هاش رو داخل ج  بعد
چند تا عکس   میرو بده، ما بر تیی دختر دا ی لهیآدرس آت یبر یخوا یعنتر، حاال که م یپسره 
 .میری بگ یخانوادگ 

 ؟ یباربد گفت: عکس خانوادگ  م،ی برگشت یگرد به سمت هاد یبا چشم ها همه

 هی ی... دسته جمعمیر ی... فاطمه خانم عکاسن، ما هم میگفت گهیبا تته پته گفت: آره د  یهاد
 بمونه.  یادگاری م،یری عکس بگ

 .دستش رو به سمت کفشش برد  باربد

 ها؟ گهید ی؟ عکس خانوادگ فاطمه خانم! هوم -

 .گهی با ترس عقب عقب رفت و گفت: آره د یهاد

 کفشش رو در آورد. باربد

 . مونیم ینشونت بدم پسره  یعکس خانوادگ هیصبر کن  -

 با دو ازمون دور شد که باربد کفشش رو به سمتش پرت کرد که خورد به پشتش.  یهاد

 ... یوحش یآ -

  یل یگرفته بود. از رفتن باربد خ یل یلبخند اکتفا کردم. راستش دلم خ هیمن فقط به  یول دنیخند همه
 کرد.  یحالم رو خوب نم  یزی ناراحت بودم و چ

 مچ دستم رو گرفت. یبه سمت عمارت برگشتن که هاد همه

 با آروشا کار دارم.  یمن کم دیبچه ها شما بر -

  یبا لبخند گفت: نم یکرد که هاد یطور ما رو نگاه م  نیباربد هم یگفتند ول یها باشه ا بچه
 کارش دارم.  یخورمش، فقط کم 
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 .میها نشست یصندل یو رو  میشد قیگفت و وارد خونه شد. وارد آالچ یآروم  یباشه  باربد

 ؟یهاد یبگ  یخواست  یم یچ -

 لبخند نگاهم کرد. با

 ؟یتو باربد رو دوست دار -

و   دیبودند. آروم خند دهیکردم. انگار همه فهم یانداختم و با انگشت هام باز نیی خجالت سرم رو پا  با
 هوات رو داره.   ه،یدم باربد واقعا پسر خوب یدونم، بهت حق م یوقته که م یل یگفت: راستش من خ

 رو گرفت و ادامه داد. دستم

حرص خوردم،    یلیتالشم رو کردم. خ   یدون یدوستت داشتم آروشا، خودت هم م یلیراستش من خ  -
باربد اومد، من نگاه هات رو به   یقسمت نبود. وقت  یشد کردم ول  یم یغصه خوردم، هر کار یلیخ

شه تو من رو فقط   یبه اجبار نم   زیچ چیخب ه یکردم ول یهم م یودراستش حس دم،ید یاون م
موفق  ی بشم و فراموشت کنم و تا حدود التیخ  یکردم ب ی. سعیعمه دوست داشت رپس هیمثل 
 شدم.

 زدم.  یاز ته دل لبخنده

 . یشنوم هاد یرو م نیخوشحالم که ا -

 قاب دست هاش گرفت.  یرو تو  صورتم

رو   ،یکه خواست یزیهر چ  ای یداشت یمن حساب کن، هر کار یپسر عمه رو  هیبه بعد مثل  نیاز ا -
 کمک من حساب کن. 

 ابرو به سمت عمارت اشاره کرد. با

 ده مطمئن باش.  یاز باربد بخواه نره، به حرف تو گوش م -

 از جاش بلند شد.  بعد

 داخل.  میبر  ای رم تو هم ب یمن م -
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 .تکون دادم دییرو به تأ سرم

 .یممنونم هاد -

کنم؟   کاریدست هام گرفتم. » خدا باربد رو چ  نی نگفت و فقط لبخند زد. ازم دور شد. سرم رو ب یزیچ
 بره...«  دینبا

  رونی به دست ب ین یتا به سمت عمارت برم که چشمم افتاد به باربد که س دمیجام بلند شدم و چرخ از
 بود. ستادهیا قیآالچ

 باربد؟  -

  هیکاسه خورشت و  هی ،ینیداخل س لینشست. چشمم افتاد به وسا  یصندل ی شد و رو قیآالچ وارد
 بود.  ین ی بشقاب برنج داخل س

 .ینخورد یزیحواسم بود که شام چ -

 گفت؟  یم یچ  ینشستم که گفت: هاد یصندل یرو  دوباره

 زدم.   یلبخند ثی خب

 کرد. یازم خواستگار یچ یه -

 ؟ یگرد نگاهم کرد. با ناز موهام رو کنار زدم که گفت: جد یو با چشم ها دیسرش به سمتم چرخ تند

 بشقاب. یرو آروم تکون دادم که با حرص قاشق پر از برنج رو  پرت کرد تو  سرم

 خواست؟  یم یچ یرو برا   لهیپس آدرس آت  مون،یم یهه پسره  -

 .  دمیخند

 در مورد گذشته حرف زد و گفت مثل پسر عمه رو کمکش حساب کنم. کمیکردم بابا، فقط  یشوخ  -

 رو جلو روم گذاشت.  ی نی گفت و س ینگاهم کنه، باشه ا نکهیا بدون

 بخور، گشنه نخواب... -
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رم   ی. از جاش بلند شد و گفت: من م دیچرخ ینم  میزبون کوفت یخواست بگم، نرو... ول  یم دلم
 داخل. 

 بگم نرو...  خواستم ینگاهش کردم، م ملتمس

 غذات رو حتما بخور.  -

 ...« »نرو

 رفت.   رونی ب قیآالچ از

 من رفتم شب خوش.  -

 نرو لطفا...« »باربد

غذا نگاه کردم. اشک   ینیباربد آروم ازم دور شد و وارد عمارت شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به س اما
 شد.  ریهام تند تند و پشت سر هم از چشم هام سراز 

 .. لطفا نرو باربد. -

 

 

 

 

 زدم.  یتخت نشسته بودم و زار م  یرو

 !گهیشعور، خب بمون د  یب یمرده شورت رو ببرم پسره  -

 اتاق باز شد و آنوشا سرش رو داخل اتاق آورد.  در

 نشده! ری بازم د یبهش بگ  یخوا یخواد بره. اگه االن م  یباربد م  ا،یب  یآبج  -

 . زی م یدستم رو پرت کردم رو یتو دسمال
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 ؟هخواد بره آخ  یعنتر کجا م یغلط کرده پسره  -

 موهام رو مرتب کردم و بعد به سمت آنوشا رفتم.  یرو پاک کردم و کم  صورتم

 .نی زارم بره حاال بب  ینم -

 ستادهی. باربد چمدون به دست امی رفت  نییدر کنار رفت. باهم از پله ها پا یاز جلو یبا خوشحال آنوشا
فلج...«   یگونه اش افتاد. »پسره  ی. نگاهم به چال روزد  یبود. با لبخند داشت با عمو حرف م 

بود؛  دهتنش بود و موهاش رو به سمت باال مدل ز ی شلوار کتان مشک هیهمراه با  یطوس راهنیپ
 و نرم شده بود.  دیسف نیشکم دولف هیصورتش رو اصالح کرده بود و شب 

 بد...  ی... پسره یهکرده پسر پمی چه خوشت -

که باربد رو به  ،یبر دیو خواستم دهن باز کنم و بگم، نبا ستادم یباربد ا ی. رو به رودیخند  زیر  آنوشا
 با آروشا حرف بزنم. قهیچند دق  رونیگفت: با اجازتون من ب  هیمادربزرگ و بق

همش   دم؛یشن  یم هیباربد رو از بق یخداحافظ  یرفتم. صدا رونیبا لبخند قبول کردند. از سالن ب  همه
 زنم.  یبهتون سر م ام یگفت م یم

  رونیبره. از سالن که ب دیکه اومد بهش بگم که نبا یو آماده شدم تا وقت دمیکش  قیتا نفس عم چند
و باربد با لبخند   میشد اطی. وارد حد یاومد، باالفاصله مچ دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش

 . یایخواست تا دم در باهام ب  یدلم م یول  رونی ب تدم یگفت: ببخش کش

  یدونستم چجور یکندم، نم   یو من داشتم پوست لبم رو م  میرفت  یم اطیهم به سمت در ح  کنار
 بهش بگم!

 آروشا؟   -

 رخش نگاه کردم.  می خودم اومدم و به ن به

دونم که باعث   یاومدم. م  نجایکه داشتم، ا یتیکه به پدرت داده بودم و مسئول یمن بخاطر قول  -
  یبرم. ول  دی. کارم رو انجام دادم و االن هم بایخوام که من رو ببخش  ی هم شدم  و ازت م تیناراحت 

 .  میزن ی زنم و باهام حرف م یبهت سر م   امی م م،یما هنوز دوست
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 "؟یچ یکه عاشق خودت کرد یدل تی . پس مسئولیبر یباز کردم تا بگم "نرو، حق ندار دهن

 اشت و باز ادامه داد.نذ یول 

. نمتی بب یو مثل قبل پر نشاط و پر انرژ یایکنار ب  زیبا همه چ  یمثل من، مثل آنوشا، بتون دوارمیام -
 بعد اومدم، حالت خوبه خوب باشه!  یدفعه  یبهم قول بده وقت

 زدم.   لبخند

که خودم حواسم  ییوقتا تموم  ، یکه کنارم بود ییدم باربد. ممنونم، بخاطر تموم لحظه ها یقول م -
 . زی. ممنونم بخاطر همه چیتو حواست به من بوده و مواظبم بود  ینبوده ول

 نکردم که. یزد و گفت: تشکر نکن آروشا، کار  لبخند

 .هوا بغلم کرد  یو ب   هوی یول  دم؛ی. منم به سمتش چرخدیو به سمتم چرخ ستادیا بعد

 شه...  یدوست ترسوم تنگ م یدلم برا -

 ... نرو لطفا...«  یبر دی گرفته بود. »نبا بغضم

رم. خداحافظ آروشا.    یخودم م  ا،ی تر ن شیبه چشم هام نگاه کنه، گفت: ب  نکهیجدا شد و بدون ا ازم
 مواظب خودت باش. 

 بلند ازم دور شد. آروم زمزمه کردم.  یمکث کرد و بعد با قدم ها یکم

 نرو...  -

 رفت.  باربد

 مونم...  ین تو تنها م من بدو ، یبر دینبا یغلط کرد -

 خارج شد. اطیاز ح  باربد

 باربد؟  -
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  نشیاما باربد سوار ماش دم،یدو اطی. با  هول به سمت در حدیصدام رو نشن  گهیباربد رفت و د اما
 شد.  یشده بود و داشت با سرعت دور م 

 باربد؟  -

 رفته بود. گهیرفته بود... رفته بود... باربد د گهیاون د اما

 ه؟یجفت چشم بهم زل زده بودند، با تعجب گفتم: چ  ۶که شدم  اطی ح وارد

 باهم دست هاشون رو باال بردند و باهم گفتند: خاک تو سرت... همه

و آنوشا به سمتم اومدند و بغلم کردند. بغضم   ایکردم که هل یلرزون نگاهشون م یبغض و لب ها با
 و هق هقم بلند شد. دیترک

 گفتم...  یم دیبهش نگفتم... نگفتم... با -

 

*** 

 

 

 

 سال بعد" کی"

 

 

  یمیمال شی سرم مرتب کردم. آرا  یرو رو میو شال مشک   ختمیر میمشک  فیرو داخل ک لمی تند وسا تند
هم تنم کرده بودم. از اتاق خارج شدم و تند تند از   یساده ا یصورتم داشتم و مانتو شلوار مشک یرو

 .رفتم  نییپله پا
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  ؟یی آنوشا؟ آنوشا؟ کجا -

 . اومدند رون ی اومد. پرهام و پدرام هم به دنبالش از آشپزخونه ب رونیبا دهن پر از آشپزخونه ب  شاآنو

 کجان؟  هیبق -

بابا و    ن،یو راست ای. هلرونیزوج ها همه باهم رفتند ب نیا یو خندون گفت: آبج  الیخ  یب  پرهام
به   دهیبدبختم مثل کنه چسپ یاز دوست هاشه. هاد یک ی یمامان، عمه و شوهرش، مادربزرگم خونه 

 آبرمون رو برده بخدا. ا،یرستان ی بچه دب نیفاطمه خانمشون، مثل ا

 و گفتم: ولش کن گناه داره خو، پسرم عاشق شده.    دمیبلند خند یصدا با

 روم رو به سمت آنوشا کردم.  

 خوبه؟ افمیشرکت مصاحبه دارم، ق  هی یامروز تو -

 !یر  یعزا که نم  یسر تا پام رو از نظر گذروند که پرهام گفت: آبج  آنوشا

بعد رنگ شاد    یامروز رو اشکال نداره پرهام جان، اگه ان شاء اهلل قبول شدم، روز ها هیهول گفتم:  با
 پوشم.   یم

 کتونی کوچ یدوتا داداش خوب مواظب آبج  برگشتم و گفتم: مثل هوی  یبه سمت در سالن رفتم ول بعد
 باشه؟   دیباش

 . دیگفت: چشم قربان نگران نباش پرهام

  یآنوشا هم آبج  ستم،یپدرام همون طور که نگانش به سقف بود، پوکر گفت: من داداش آنوشا ن یول
 . ستیمن ن

 ! یخوب نیبه ا یگفتم: چرا؟ آبج  ثی خب

 باشه.  میخوام آبج   یحرص از جاش بلند شد و گفت: نم با

 تند تند از پله ها باال رفت.  بعد

 آنوشا خانم. ابیچاکته رو در نهی. پرهام گفت: عاشق سمیدیبلند خند یآنوشا و پرهام با صدا من،



 ط   یبرا

131 
 

زدم و   رونی رفتم. از عمارت ب رونیانداخت. لبخند زدم و از سالن ب  نییبا خجالت سرش رو پا  آنوشا
 عمو که برام گذاشته بود تا برم شرکت، شدم.    نیسوار ماش

 کاش قبول شم...  -

 

*** 

 

تا چراغ سبز بشه، باالخره بعد از مدت ها کار   ستادمیرو ا ادهی پ یزدم و با لبخند  رو  رونی شرکت ب از
خودم کار کرده   یرو  یلیسال خ  کی نیا یخوشحال بودم. تو  یلیبابت خ نی کرده بودم و از ا دایپ

خوب بود   ی لیخبودم و همون طور که به باربد قول داده بودم، حالم خوبه خوب بود. حال خانواده هم 
 شده بود.  یو عمارت دوباره مثل سابق پر از نشاط و سرزندگ

و در   باربد شده بود ییهم که عاشق فاطمه دختر دا یباهم ازدواج کرده بودند و هاد نیو راست ایهل 
  لیوک ه یرو پس گرفته بود و  الش ی. باربد سهام شرکت و ورهیبه در دنبالش بود تا جواب مثبت بگ

  یول بودازش ن یخبر چیبار هم سراغم رو نگرفته بود و ه کی  یسال حت کی نی ا یخوب شده بود. تو
براش تنگ   یلیگفت: »حالش خوبه« دلم خ  یکه فقط م دم یپرس یحالش رو م  نیاز راست یمن گاه

 و بهش بگم که دوستش دارم و دلم براش تنگ شده.   نمشی شده بود و هر لحظه منتظر بودم تا بب

و چراغ دوباره سبز شده بود.   ستادمیا ابونیوسط خ یک دم یبودم که نفهم ریفکر هام درگ یقدر تو اون
تونستم   یکردم. کامل فلج شده بودم و نم یاه ماومد، نگ یکه به سمتم م ینی با ترس داشتم به ماش 

از  یبوق بلند  با  نیکنار برد. ماش نینفر بازوم رو گرفت و من رو از سر راه ماش  هی هوی تکون بخورم. 
 مرد بود.  هیکه دور بازوم حلقه شده بود، نگاه کردم؛ دست  یکنارم رد شد. شکه شده به دست

و   دمیکش  قیبرد. چند تا نفس عم نمی و کنار ماش ابونی و به اون ور خ دیرو دنبال خودش کش من
 .  یبا کاله کپ مشک یمرد سر تا پا مشک هینگاهم رو به مرد رو به روم دوختم؛ 

 ؟ یخوب  -
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خواست دوباره بشنومش.  مسخ شده دست  یکه هر لحظه دلم م ییصداش آشنا بود؛ صدا چقدر
 یخوش فرمش رو  یمشک یمرد رو به روم برداشتم. موهالرزونم رو جلو بردم و کاله رو از سر 

 زد و نگاه دلتنگش رو به صورتم دوخت.  یلبخند جذاب خت؛یر ش یشونیپ

 ترسو خانم؟   یچطور -

چشم  یصورت مردونه و جذابش جلو   هوی یکردم ول  ی الل شده بودم و مات فقط نگاهش م دوباره
 هام تار شد. با دقت نگاهم کرد.

 چرا؟  هیگر -

 لرزون آروم گفتم: باربد...  یهالب  با

 تر شد.  قیعم  لبخندش

 جونم؟  -

 .دیچک  اشکم

 ... کاری... چ نجایتو... ا -

 صورتم قرار داد.  یو صورتش رو رو به رو دیحرفم پر وسط

 و همه جا...  شهیبودم... همه جا بودم... کنارت بودم... هم شهیمن هم -

 ازم فاصله گرفت و چند قدم به عقب برداشت که تند با هر دو دستم مچ دستش رو گرفتم. بعد

 کجا؟   -

 وقتشه برم. گهی و گفت: د دیخند  آروم

 نه تکون دادم. یسرم رو به معن ونیتند و گر تند

 ...یزارم بر  یبار نم نیبار... ا نی... ایبر  دینه نبا -

 زد.  یکم رنگ لبخند
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تو وارد اون عمارت   یرفتم آروشا. من بخاطر تو و برا  ینرو، نم  ی گفت یسال قبل هم بهم م هیاگه  -
تونستم بمونم، چون بخاطر تو   یخواستند باز نم یاونجا نداشتم، اگه همه ازم م ییشده بودم. من جا

  ،ینخواستتو ازم  یموندم ول  یاون عمارت م یدر کنار تو تو دیبا ،یخواست یتو ازم م دیاونجا بودم با
  یو بهم بگ  یمردم و زنده شدم و فقط منتظر بودم زنگ بزن یسال رو از دلتنگ هی نیبمونم. ا ینگفت

 چیتو ه ی ول یایمن به سمتت اومده بودم و وقتش بود تو هم به سمتم ب ،یازم بپرس  یحال   ایبرگرد، 
 . ینکرد یکار

 . دمیرو باال کش  مینیب

عمارت، متأسفم... لطفا   یتو یاومد یکه به پدرم داد ی کردم فقط بخاطر قول   یاشتباه کردم، فکر م  -
ذاشت به سمتت   یذهنم نم یتو یمسخره  یفکر ها دم،یکش یعالمه دلتنگ هیبار نرو... منم  نیا
 متأسفم، متأسفم... باربد نرو... من عاشقتم لطفا نرو... ام،یب

  ی... درسته که بخاطر قول پدرت بود ول زمی نکن عز هیکرد؛ با بغض گفت: گراومد و محکم بغلم  کینزد
خواستم،  یخودم م   نکهیخواست، بخاطر ا یکه دلم م نیبه بعد به خاطر دلم بود، بخاطر ا   ییجا هیاز 

 خواست. منم عاشقتم...  یدلم تو رو م

 مونم،  یرم... کنار تو م  یوقت نم  چیرم... ه ینم گهی نکن فدات شم د هیگر

" م   مونم.  یمونم... تا ابد... م ی"َبراِے ط 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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   انیپا

 

 نشه.   یکس یباعث ناراحت  دوارمیطنز داشت؛ ام یاز رمان فقط جنبه  ییجاها هی"

 "دیکه تا االن همراهم بود ممنونم

 . د یچنل تلگرام سر بزن هرمان ها ب   یاصل تیعکس شخص دنید یبرا

@romanman_khaldy79 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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