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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 

 

 

 آرام.. آرام

 ..زیبه ر زیر

 کنم.. یرا لمس م ایدن نیبه لحظه ا لحظه

 کنم.. یم حس
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 رخوت.. حس

 ..یسست

 ..ینرم

 ..یگرم

 ..یسرد

 کنند.. یدر تمام تنم تجمع م کبارهیحس ها به  همه

 است که.. نیبشران دارم ا گریکه با د یتفاوت اما

 هستند ایدن ینایها ب آن

 من و

 !نایناب

 

 

*** 

 

 !؟یتاوان نیپس دهم چن دیکدام گناه با به

 بودن؟! نایگناه ناب به

 ندارند؟! ایدن نشیبه ب دیام انینایناب مگر

 کن! یخودت عدل و انصاف را برابر ایخدا

 در دلم شعله ور کن..! یدیام یکه در سر دارم کور سو ییاهایدر رو و
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*** 

 

 ..میچشمها یمطلق به رو یکیرا باز کردم..مثل هر روز و هر ماه و هرسال..تار میچشمها

م اتاق یشگیهم ریآهسته مس یرفت بلند شدم..با قدم ها یفرو م دمیکش یدراز م شیرو یتخت نرمم که وقت یرو از

 ..مودمیرا پ

 ..دمشیکش نییسرد اتاق گذاشتم و به سمت پا رهیدستگ یرا رو دستم

 سُر سالن قدم برداشتم. یپارکت ها یاتاق خارج شدم و در را بستم..آرام آرام  رو از

 له  گذاشتم..طبقه به طبقه پ یکردم و پا رو هیتک یرفتن به نرده چوب نییپا یبرا دمیپله ها که رس به

 شد.. میمهمان لب ها یلبخند دمیپله ها که رس نییپا به

 !دمیرس

 سمت چپ تا ستاره را صدا بزنم.. ایکردم که از سمت راست بروم  یبا خودم فکر م داشتم

 انداختم.. نییسرم را پا دیو ناام کالفه

 میبرا یباز و بسته شدن درب سالن آمد و خبر از آنکه کمک رسان یبشم سمت چپ صدا لیکه خواستم ما نیهم

 امداد شد..

 زد از سمت راست به گوشم خورد.. یلنگ م یشد و انگار یم دهیکش نیزم یکه رو ییقدم ها یصدا

 ..یراحت شد..البته تا حدود المی..خدیچیکه در گوشم پ یمردانه ا ینفس ها یکردم..صدا زیرا ت میگوشها

 فکر من.. یبود..برادر خوش گذران و ب نایس

د ش یم دهیشن یحوصله که به سخت یآرام و ب یسالم نایس یلب سالم کردم و تنها پاسخم از سو ریز یلبخند با

 بود..

 را در دلم روشن کرد.. یدیشد شعله ناام یپله که از من دور م یرو شیقدم ها یصدا
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 شد.. دهیاتاقش محکم به هم کوب در

 ستاره را صدا زدم: یسر دادم و با ولوم بلندتر یرا به آرام نفسم

 ستاره-

 زیاز رو به رو که امد سرم را به سمت شخص بلند شده از پشت م ینهارخور زیم یشدن صندل دهیعقب کش یصدا

 کردم. لیما

 ان دهد..من مبهم نش یایستاره بود و من متوجه حضور او نبودم و عادت ستاره بود که خود را در دن حتما

 تق تق مانندش.. یشد با آن کفشها یم کیپرحرص ستاره که نزد یصدا

 خورد.. یو تندش به صورتم م یعصب ینفسها

 بود.. یشاک یانگار

 ..شهیهم مثل

 درونم غوغا بود گفتم: یکه ذات یتیمظلوم با

 مدرسه.. انیب اءیاول دی؟بایمدرسه خودتو نشون بد یای..امروز میآبج-

 سرم اِکو داد که نه..هرگز! یتو میمر یپوزخند عصب یصدا

 شد.. یخورد م شیها یآن تق تق ریبود که ز نیشد و شانه من مانند  ا یتق تق کنان از من دور م میمر

 سکوت و صبر... یجنگ..برا یتق تقش قطع شد..قلبم آماده نبرد شد..نه برا یصدا

 و با ناز گفت: دیسش ترکچرا که آدام دییجو یداخل دهانش ادامس م یانگار

 ادیابام..ب..حقم داره بشهیبشه که نم یواست ول دیبشم..بابا با یواسه تو ول امیکه ب ستمیوقت ن یو ب کاریمن انقدر ب-

 دخترش کوره.. رهیاونجا آبروش م

 ..دهیتو هدر نم یخودش رو برا یعاقل چی..برو که هبرو
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 خنده ادامه داد: یتر و با رگه ها دهیکش یکم

..دو تا گدا نیایهم به هم م یلیخانم خدمتکار رو بردار ببر..تازه خ ی..صغررزنهیپ نیاهــــــــــــــــا..هم-

 گشنه..

سمت راست نشان  یبسته شدن در ورود یو تق تق کنان دور شد و صدا دیدار خود قه قه کنان خند شیحرف ن به

 بود که رفت.. نیاز ا

 گشت.. یرفت و بر نم یکاش م و

 افزوده شد.. شیبه ترک ها ی..و باز هم قلب من بود که ترکدیرا قورت دادم..چانه ام لرز میشده در گلو ریجاگ بغض

 

*** 

 

 بود.. یبیگذاشتم..تناقص عج زیم یگرمم را رو یو سرد کالس نشستم..دستها یفلز مکتین یرو

 حصار دستانم شد.. یگرم یدستها

 نشست.. میلب ها یدستان ترنم به رو یگرم مانند گرم یلبخند

 چشم داشت.. یو ب ایر یبود..مهربان..صادق..ب میهمدم زندگ تنها

 ..ترنم

 گوشم زمزمه کرد: کیبود که کنارم نشسته بود..آرام نزد نیگرمش از سمت چپ نشان از ا یصدا

 خانــــــــــــــوم؟دلمون برات تنگ شده بود. یچطور-

 دختر آرام نبود؟ نیشد با ا یم مگر

 او جذب کرده بودم گفتم: یکه از سو یخوب یرویاز خاطرم رفت..با تمام ن میغم ها تمام
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 بد باشم؟ شهی.تو رو که کنارم دارم مگه مزمیخوبم عز-

 هست که با حرفام بخنده..شاد بشه. یرو داد که هنوز هم کس دیام نیخندش به من  ا یصدا

 ندانم؟ میترنم رو جزء زندگ شدیم مگه

 بعد از خدا.. ایدن نیرم برادرم پدرم و دوستم بود..همه کسم تو ا..خواهرم مادترنم

 

تق  یبا آن کفشها ریقدم زدن خانوم مد ی..صدادیبچه ها خواب یکه به در کالس خورد سر و صدا یتقه ا یصدا

 که مثل ستاره بود امد. شیتق

 ..نیخواست بدانم چه شکل یدلم م یلیشم..خ یتق تق کفشها نم نیمتوجه ا واقعا

 

 نشست.. زیمدرسه(پشت م ری)مدیعیشد و خانم رف دهیکالس کش یها یکاش یمعلم رو یصندل

 زد کالس ساکت شد.. زیبه م یعیکه خانوم رف یپچ پچ بچه ها بلند شد..با چند ضربه دست یصدا

 رو به ما گفت: یبا لحن جد یعیرف خانم

 ینتقالا ستتونیز ریدب یبود که قراره خانم لشکر نیمدرسه ا ارنیب فیتشر ائتونیامروز خواستم اول نکهیا لیدل-

 ..میش ینم اتیو ما وارد جزئ یمسائل شخص یسر کی لی..به دلگهیشهر د یبرا رنیبگ

 .ستتونیز یبرا ادیب گهید ریدب کیقراره مِن بعد  و

 د؟ینداشته باش یکه مشکل دوارمیام

 گفت: نهیشیجلو م فیدرس خون کالس که ترنم گفته بود رد یاز دخترا یکی

 د؟یبگ دمونیجد ریدرباره دب کمی شهیم یعیخانم رف-

 تر و مهربان تر گفت: میمال یبا لحن یعیرف خانم
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 نیهمکاران در رشت هستند..و در ا نیاز بهتر یکی شونیراستگو هستند.ا یشما آقا ستیز ریالبته دخترم.دب-

 ..دیباش نیمت شونیخواد در مقابله با ا یرشته متخصص هستند و دلم م

 نازک از سمت چپ گفت: یلوس با صدا یاز دخترا یکی

 ست؟یزن ن ریدب اد؟مگهی..چرا حاال قراره مرد بیعیخانم رف-

 لب گفت: ریکه فقط من متوجه بشم ز یکه کنارم نشسته بودجور ترنم

 اد؟یآره جون ننت..تو هم که اصال بدت نم-

 دار ترنم زدم. کهیبه لحن شوخ و ت یلبخند

 دار او گفت: یدر پاسخ به سوال معن یعیرف خانوم

و راستگ یآقا مینبود.ما خودمون درخواست کرد شتریمرد ب کیزن و  ستیز ریدب کیتنها  هیناح نی.در ازمینه عز-

 ..شونیبهره مندند ا ییچرا که از تخصص باال انیب

 

 باشد! ریپ یادیز دوارمیجنبه ما؟ ام یکالس ب یمرد؟آن هم برا ریبود برام..دب جالب

 

 گفتم: مونیشدم..رو به راننده خانوادگ نیکالس تمام شد با کمک ترنم سوار ماش یوقت

 منزلشون؟ میترنم جان رو هم برسون شهی..اگه لطف میاحد یآقا-

 خواست اعتراض کنه که نزاشتم ترنم

.. 

 خانشون.. میگفت و ترنم را هم رساند یمهربان باشه ا یبود با لحن یمهربان رمردیکه پ یاحد یآقا-

 ..نیسالن را نخورم زم یباغ تا ورود یدرب ورود ریمخصوصم رو باز کردم تا مس یخونه عصا میدیرس یوقت
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 راه رو بلد بودم.. یسالن رو باز کردم..عصا رو جمع کردم..باق یا شهیش در

 سر و صدا توجهم رو به روبه رو جلب کرد.. یصدا

 ..دمیکش یبود..کالفه پوف نایجر و بحث بابا و س یصدا

 !شهیهم مثل

 کنم. یم یرو ط ریمس نیساله که دارم ا18برم که متوجه من نشن..بالخره  یکردم طور یسع واریهمون کنار د از

 از پله ها باال رفتم.. بیبه ترت اطیپله ها گرفتم و با احت ینرده چوب از

 لبام.. ینشست رو یلبخند دمیدر اتاقم که رس به

 شدم.. یکه خوشحال نم ییها زیچه چ با

 .دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 ..نیشد و محکم خوردم زم دهیکش میعصا کدفعهیرا که داخل اتاق گذاشتم  میپا

 شکست.. میحبس شد..فکر کنم پا نفسم

 نگذاشت.. میبرا یدرست پشت گوشم پرده گوش نایعربده س یصدا

 با خشم داد زد: نایس

 .فهیمثل تو ح یاتاق واسه آشغال نی.ایباش یسگدون یتو دیآشغال؟تو االن با یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

ب اشکم ل هیبه ثان هیاراده نبودم و ثان یشد تا من انقدر ب یسد اشکام محکم تر م یروونه گونه هام شدم..ک اشکام

 مشکم نبود؟

ش که باز بخوام نقش هیچه شکل نایدونم س ینم یحت یکنم من فیرو توص یعصب ینایس دیبا یدونستم چجور ینم

 رو تو ذهنم هک کنم..

 ..چرا؟دمید ینم یزیچ من
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 یو نه م دمیشن ی..پس نه مستیکه نباشد زبان هم ن ییگرفت..شنوا یرو هم از من م میکاش خدا گوش ها فقط

 زدم.. یو نه حرف م دمید

 کنن.. یم رمیکه تحق نشنونم

 دونن. یم یکی یکه من رو با آشغال آشغال دون نشنوم

 ؟ییجونم کجا مامان

 ..هیتنها سارات

 ا؟یتو دن میتر از سارا هم دار تنها

 صورتم.. یپرت شد رو یسیمبهم اطراف خ یاز صداها فارغ

 شد.. شتریب میاشک ها شدت

 انداختن؟ یها تُف نم وانیح یبه رو مگر

 من تف انداخت؟ یبه رو نایچرا س پس

 بودم؟ وانیح من

 خورد. یها هم بهشان برم وانیح یحت

 ستم؟ین هیمنم مثل بق م؟مگهیمگه من چه شکل ایخدا

 مخلوقاتت؟ هیبق مثل

 هقم اوج گرفت.. هق

 بشناسم؟ ایدن نیکننده در ا تیحما یرو بعد از خدا به عنوان حام یچه کس دیبا من

 بداخالق؟ ستاره

 تفاوت؟ یب یبابا
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 ؟یعصب ینایس

 !خداجون

 کردم؟ یم کاریچ دیرو نداشتم با تو

 رو پاک کردم.. مایآب دهن ن یسیخ

 ..دمیبود که رفته شن نیپاش رو که نشون از ا یصدا

 من.. شیپ ومدنیشدند.م یم یهر کدومشون عصب یوقت لیدل یب شهیهم

 کردند.. یم یخال

 رو.. لشونیو دل دق

 کنن؟ ینم دایصداتر از من پ یب

 تر از من؟ نایناب

 هستن.. یدونم خواهرم برادرم پدرم و مادر معصومم چه شکل ینم یحت من

 ت؟یمعصوم یعنی نیا

 ت؟یمظلوم یعنی نیا

 انقدر مظلوم بود؟ نمیامام حس هیرق

 بابا داشت.. هیرق

 اشکام اوج گرفتن.. لیس

 عمه داشت.. هیرق

 قلبم گذاشتم.. یرو رو دستم

 برادر داشت.. هیرق
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 در آخر نداشت.. و

 کدومشون رو.. چیه

 ؟یمن چ اما

 کس رو نداشتم.. چینه پدر..نه مادر..نه خواهر و برادر..ه من

 زد..سارا.. بیبهم نه یکی

 ..یول یمظلوم باش هیمثل رق دیشا

 شکنجه شد.. هیرق

 ..دیکش یم گرانیکه از د ییکه سارا با کتک و زخم زبون ها ییشکنجه ها مثل

 سارا.. نه

 سارا باش.. یول یستین هیرق

 

 کن.. یزندگ یا هیرق

 باش.. خوب

 خوب بود.. هیرق

 پدرش..مادرش.برادراش..عمش. شیخدا..پ شیبهشته..پ االنم

 شم.. ینم دی..نا اممونمیخوبم..خوب م من

 ..ایکه بخاطر تولد من رفت اون دن یمادر شیخوام برم پ یم منم

 

*** 
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مهم  ادمیسمت من..انگار حضور نداشتن من ز ادیدوباره ب یتا مبادا کس رونیشب جرئت نکردم برم از اتاقم ب تا

 ؟ی؟مردیسارا زنده ا نهیسراغم بب ومدینفرم ن کی ینبود..چرا که حت

 شدن.. یآدما که به حساب خانوادم محسوب م نیدارم از ا یی..چه انتظارایاالتی..چه خهه

 خانوم برام شام اورد و رفت.. یصغر فقط

 خفقان آور خانه عادت کرده بود.. یهم به فضا اون

 بالشت گذاشتم.. یرو رو سرم

 بخونه.. ییالال میبرا یآرزو داشتم کس شهیهم

 محالم بود.. یها یجزء آرزو میبگو دیهم با نیا اما

 کیتار میهم گذاشتم و همه جا برا یرا به رو میکه چشمها میبگو گرانیتوانستم مانند د ی..نمدمیکش قیعم یآه

 شد..

 ..کهیتار کهیمن شب بود..تار یبه رو ایتولد دن یکه از ابتدا چرا

 ماه هم در خود نداشت.. یحت

 هرشبه به خوب رفتم.. یحس ها نیهم با

 

*** 

 

بود که در  یدادم..ترنم هم مشغول صحبت با دختر یبچه ها گوش م ینشسته بودم و به صحبت ها مکتین یرو

 ما قرار داشت و اسمش عسل بود.. فیرد

 اوهم با من مهربان بود..مانند ترنم! یبود..حت یخونگرم و مهربان دختر
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 به گوشم خورد.. یپرصالبت یقدم ها یبه در خورد و صدا یا تقه

 فرا گرفته بود.. یبیرا سکوت عج کالس

 آمد.. ینم شیپاشنه کفش با تق تق ها یصدا گرید

 بود.. نایبابا و س یپا ی..مانند صداصدا

 محکم تر..استوار تر.. اما

 رفت.. یدر خود فرو م نیگذاشت قلبم مانند زم یم نیزم یکه با هر قدم که به رو یجور

 گذاشته شد.. زیم یرو یزیشد و چ دهیمعلم کش یصندل

 من قرار داشت.. یآن لحظه سرم به سمت رو به رو بود اما معلم در شمال غرب فقط

 پر تعجب ترنم به خود آمدم.. یصدا با

 چرا انقدر جوونه؟ نیسارا..ا-

 زدم و آرام مانند او گفتم: یلبخند

 تونم بدونم که چرا انقدر جوونه؟ یچطور م نمیتونم اون و بب ی..من که نمزدلمیترنم جان..عز-

 نگفت.. یچیه گریو د دیخند زیر زیر ترنم

 

 من به گوش خورد.. مکتیمعلم تا ن زیاز همان فاصله م یمردونه و بم یصدا

 قهرمان و اسطوره هک کنم.. یکه باعث شد من معلم رو در ذهن خودم جوان ییصدا

 گفت: نیمودب و مت یبا لحن صدا

 ..نمتونیب ی..خوشحالم که مستتونیز ری..راستگو هستم دبزیعز یسالم دانش آموز ها-
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 ....درس اول..دیبزار زیم یخب کتاب هاتون رو رو یلیخ

 

 مختصر.. ..کوتاه ومیلب ها ینشست رو یلبخند

 کند! یچه م اسطوره

 

راستگو گفت که وسائلمون رو جمع  یآقا دمیفهم گهیبهتر از دانش آموزان د یدرس که فکر کنم حت انیاز پا پس

 ..میکن

درس  یدر مدرسه عاد گهید یکه داشتم اجازه دادند که مانند دخترا یو تجسم قو یریادگی ییتوانا لیدل به

 نبود.. ریتاث یبخوانم..البته پول بابا هم ب

 گفت: عیبا اضطراب سر ترنم

که  ی..مشکلزارمیبرم مهد کودک دنبال خواهرم ترانه..من و ببخش که تنهات م عیسر دیشد..با رمیسارا..د یوا-

 ؟یندار

 یبار بود که قرار بود من تنها راه کالس تا درب خروج نیاول نکهیترنم زدم..با ا یبه سمت صدا نانیپر اطم یلبخند

 ترنم بشم.. یتوانستم مانع کار ضرور یکنم اما نم یرو ط

 بود که رفته بود.. نینشون از ا عشیسر یقدم ها یصدا دیرو که د لبخندم

 جام بلند شدم.. از

 یقدم برم اطیگذاشتم و با احت یم یفلز یها مکتین یرو کیبه  کیشانه ام انداختم و دستم را  یام را رو کوله

 داشتم..

 از کالس خارج شدم..و اما قسمت سخت ماجرا.. تیموفق با

 کردن سالن مدرسه.. یط
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 داشتم.. یگاه دستم کردم و قدم بر م هیرا تک واریآرام و خونسرد د اطیاحت با

 هم نداشتم.. یآورد که کمکم کند..هرچند انتظار یخودش هم نم یاز دخترا به رو یکس یحت

 شدم.. کیسالن نزد یبود که به در خروج نیکه به صورتم خورد نشون از ا یخنک باد

 شد.. میمهمان لب ها یهم لبخند باز

 دادم.. یتازه کردم و به تالشم ادامه م ینفس

 سقوط کردم.. نیشد و کوله ام افتاد و من هم به سمت زم یگاهم خال هیتک یپا ریشد که ز یدانم چ ینم ناگهان

 خوردم.. نیکتف زم با

 ر چشمانم حلقه زد....اشک ددمیمظلومانه کش یآه

 داشتم.. یدیاحساس سوزش شد هیکرد و در ان ناح یدرد م یلیخ کتفم

 هم فشار دهم.. یاطرافم باعث شد لبانم را محکم به رو یدخترا یهرهر خنده ها یصدا

 ریمصدومش کرده بود ت نایس روزیکه د ییو تالش کردم تا بلند شوم..اما با حرکت کردنم همان پا دمیرا گز نمییپا لب

 ..دیکش

 تر شد.. قیمظلومانم عم آه

 و مات.. شیک

 دانستم چه کار کنم؟ ینم حاال

ست درخوا دندیخند یم میاطرافم که به رو انیو تماشاچ یتوانستم از باعث و بان یتوانستم بلند شوم و نه م یم نه

 کمک کنم..

 شد.. زیت میگوشها نیب نیا در

 در دلم روشن شد.. یدیام یام چند برابر شد..کور سو ییشنوا حس
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 آمد.. یپرصالبت اسطوره م یقدم ها یصدا

 ..دیها خواب خنده

 دختر ها آمد.. دنییدو یصدا

 از صحنه جرم فرار کردند.. همه

 ..ازمندیکمک و ن یمانده بود..ب مصدوم

 شد.. کمیکه کارش نجات بود نزد یفرشته ا تنها

 یدم بر روش زیخ مین یلب گفتم و به سخت ریز یقرار گرفت و من را بلند کرد..بلند که شدم تشکر میبازو ریز یدست

 گشتم.. یو با دست به دنبال کوله ام م نیزم

 بکشم دسته کوله در دستانم قرار گرفت.. یانکه زحمت بدون

 را از دستش جدا کردم.. میبازو

 گفت: ی..با آرامدمیرا پشت گوشم شن شیرا بلند نکردم اما صدا سرم

 شده.. ی..مانتوت خونادی..از کتفت و پات خون مستیخوب ن تتیمارستان؟وضعیببرمت ب-

 ..معذب بودم کیفاصله نزد نیازش فاصله گرفتم..از ا یتکان دادم و کم یمنف یرو قورت دادم..سرم رو به معنا بغضم

 ..دمیشدند را شن یدختر ها که از مدرسه خارج م یقدم ها یآخر به صدا در امد و صدا زنگ

 ..میرستگار سکوت کرده بود یهم من و هم آقا نیب نیا در

 شدم.. دهیکه کش یشد..متعجب برگشتم سمت دهیرا که سکوت گرفت خواستم بروم که دستم کش سالن

 فرستاده شد: رونیدوباره رسا ب شیصدا

 ..شنیر و مادرت نگران مخونه پد یوضع بر نی..با امارستانیب میریم-

 زدم..پدر و مادر؟ یدل پوزخند در
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 ..میجک سال بود برا نیخنده دار تر دیشا

 پوزخندم بلند بود چرا که گفت: یانگار اما

 شده؟ یزیچ-

 شد.. انیکرد نما یم دادیدر آن ب تیکه معصوم میهم چهره واقع باز

 نداشتم.. بیفر قصد

 بود.. نیام ا یذات چهره

چشم انتظار من  یدانستم در خانه کس یشدم..م یهمه اصرار داشت..اما راض نیدانم چرا ا یهم اصرار کرد..نم باز

 کنم.. بند ییتوانم راه بروم و دستم را جا یو هم نم نمیبیکه هم نم تیوضع نی..اما با استین ینگران یپس جا ستین

 ..رمیبگ یشیکرد که راه عاقالنه رو پ یحکم م عقل

 کرد.. تیجلو هدا یو من را به سمت صندل میاز مدرسه خارج شد کمکش با

 نشستم.. نیگرم و نرم ماش یصندل یرو

 ..دیچیام پ ینیدر ب یعطر خوش یبو

 بسته شدن در سمت او آمد.. ینبود..صدا یبه بخار یازیمعتدل بود..ن هوا

 بابا بود.. نیروشن شد..مثل ماش یبه نرم نیماش

 مدل باال باشد.. دیبا پس

 خواند.. یبودم م دهیکه شن یلحن نیبلند شد..آرام بود..خوانندش با قشنگ تر یبه نرم یاهنگ یصدا

 باز اون پنجره رو زاشتمینم یکاشک

 خبرو یاز تو هنوزم ب موندمیم

 یمن ش یروزم تو جا هی یکاشک
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 حالو نیا یبفهم

 را به سمت راننده برگرداندم.. سرم

 بود چون گفت: دهیچرخش سرم رو د یانگار

 شده؟ یزیچ-

 ..نییرو با خجالت برگردوندم و انداختم پا سرم

 از بودن با اسطوره لذت ببرم.. یشدن به سمتش کم لیمن فقط خواستم با متما دمیرو گز لبم

 خنده مهربانش اومد.. یصدا

 عوض کردن جو گفت: یکنم برا فکر

 سارا باشه نه؟ دیاسمت با-

 پاسخ دادم: یآروم به

 بله..-

 اومد..ادامه داد: قشینفس عم یصدا

 یعاد یبچه ها نیب یاما تو مدرسه عاد یینایناب نکهیبرام جالب بود که با ا یلی..خدمیپرس یعیدربارت از خانم رف-

 ..یخونیدرس م

 نگفتم.. یزیو چ دمیکش یآه

 سوزناک تمام شده بود چرا که گفت: شیبرا یادیآهم ز یانگار

 یاشتد ییچون استعداد باال دمیخواستم در ادامه حرفام بگم که فهم یخواستم ناراحتت کنم..فقط م ی..نمدیببخش-

 ثبت نامت کردن..

 دادم.. هیتک نیسرد ماش شهیتکان دادم و سرم رو به ش دییتا یرو به معنا سرم
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 ..پنجره سرد بود..نیتو ماش یبه بدنم منتقل شد..جالب بود..با وجود گرما شهیش یسرد

 

 ..میشد نیسوار ماش میخارج شد مارستانیاز ب یوقت

 شد.. نیو سوار ماش دیدارو خر میبود برا یبودم اسمش عل دهیرستگار که فهم یآقا

 ..نطوریو پامم هم دهیاز کتفم ضرب د یکرده بود گفت که کم نمیکه معا دکتر

 شود.. یدرمان م میتا پماد نوشت تا اگه مرتب بزنم هم کتف و هم پا چند

 شدم.. ادهیپ ی..با کمک علمیدیبعد رس یرا دادم..مدت آدرس

متعجب  یتعجب کرده بود..چون با لحن یعل دنیاز د ینگهبان در رو باز کرد..انگار میدیکه رس الیو یدر ورود به

 گفت:

 خانوم.. دیخوش اومد-

 شد و دم گوشم گفت: کمینزد یعل ناگهان

 خداحافظ سارا..-

 یفقط لحظه ا یخود شدم..لحظه ا یبه لرزه افتاد..مور مورم شد..هرم نفسهاش که به گوشم خورد از خود ب تنم

 کنم.. فشیتوص یتونستم چ یناآشنا بهم دست داد که نم یحس

 اکتفا کردم.. یتنها به تکان دادن سر لیدل نیلرزد..به هم یجوابش رو بدم چون مطمئن بودم صدام م نتوانستم

 نشان از سوار شدنش بود.. نشیبسته شدن درب ماش یصدا تیشد و در نها یاومد که از من دور م شیهاقدم  یصدا

 از کنارم گذشت.. یروشن شد و با تک بوق نشیماش

 بکنم از او.. یتشکر خشک و خال کینتوانستم  یقلبم گذاشتم..حت یبه خودم آمدم دستم را رو یوقت

 حرکت کردم.. الیبه سمت و میتازه کردم و با کمک عصا ینفس
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*** 

 

 نیتمام حواسش به من بود و ا یکردم عل یکه حس م یبهتر و بهتر شد..جور یآن روز به بعد رابطه من با عل از

 کالس رو مشکوک کرده بود.. یموضوع بچه ها

و  کلیخوش ه اریبس یداره ول یمعمول یچهره ا یکه عل نهیا دمیشن یبچه ها م فاتیو توص فایکه از تعر یجور

 ..لهیخوش استا

 شده بود.. شتریب یرشته پزشک یام هم برا زهیانگ یهم با شوق به مدرسه رفتم..حت امروز

 باشه.. یشوق و ذوق وجود عل نیا لیدل دینه شا ایدونم  ینم

 یدر رشته معمار کایزد..طاها برادر بزرگتر ترنم بود که در امر یدرباره طاها حرف م کسرهیکنارم نشسته بود و  ترنم

 ..رانیبرگرده ا گهیکه قرار بود تا چند ماه د نهیکرد مثل ا یکه ترنم م ییکرد و با صحبت ها یم لیتحص

 مهربان رو به ترنم گفتم: یلحن با

 نداره ها. ستیز یمبحث ها یبرا ییجا گهیگلم..د گهید یفرمان نم گهی..مغزم دزدلمیعز-

 ترنم ساکت شد.. کدفعهی

 که نشسته بود.. یبرگشتم سمت متعجب

 کردم رفته..آروم صداش زدم: فکر

 ترنم؟-

 راحت شد که ترنم کنارم نشسته.. المیکه اومد خ قشینفس عم یصدا

 که زد من و تو شوک برد.. یترنم بلند شد و با حرف یصدا

 ؟یرستگار رو دوست دار یسارا..تو آقا-
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 و شوکه بدون دقت به حرفم گفتم: متعجب

 ؟یعل-

 دادم.. یبد یچه سوت یدهنم..وا یدستم رو گذاشتم رو عیسر

 تر به خودش نشوند و گفت: کیشد و ترنم من رو نزد دهیبازوم کش کدفعهی

 سارا؟ ؟هایدونیاز کجا م ه؟تویعل ؟اسمشیعل-

شم ک یگه که هر وقت خجالت م ی..مطمئن بودم دوباره لپام گل انداخته..آخه ترنم منییخجالت سرم رو انداختم پا با

 شه.. یلپام سرخ م

 بود..وقت بازخواست بود.. دهیفا یدفاع ب گهید

ارد رو جلوه را د نیدانستم اثر گذارتر یکه م یلحن نیرا جمع کردم و با مظلومانه تر میپناه لب ها یب یگنجشک مانند

 به ترنم گفتم:

 آخه؟ هیچ یدونیترنم جونم..م-

 زود جبهه گرفت.. ترنم

 ه؟یچ-

 گفت: رتیشد..با ح یکردم اونم شگفت زده تر م فیتعر شیآن روز را برا یماجرا تمام

 ؟یاون شد نیواقعا تو سوار ماش-

 باال انداختم.. یا شانه

 خب آره..-

 تـ.. یول-

نشده بودم..بس که غرق  یشده بود..منم متوجه اومدن عل یدونم چه شکل یترنم قطع شد و نم یصدا یعل یصدا با

 ..میصحبت شده بود
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 گفت: یعل

 صحبت هاتون تمام شد؟ ایآ یاحیخانوم پاک دامن و خانوم ر-

 آمد اما از ترنم نه.. واری..تا آخر کالس صدا از ددمیرو گز نمییو لب پا نییخجالت سرم رو انداختم پا با

 که تموم شد تمام نکات رو در ذهن خود هک کردم و دستگاه ظبطم رو برداشتم.. کالس

 ..ترنم هم بخاطر من مونده بود..میراننده بود نیمنتظره ماش ابونی..کنار خمیکمک ترنم از مدرسه خارج شد با

 کرده بود.. شانیاریباغبان وقت شناس به موقع آب نکهیبودن..نشان از ا سی..خدمیبه چمن کنارم کش یدست

 بودن.. یبرگ ها چه شکل نیتوانستم بدانم ا یم کاش

 کر کننده ترنم پشت گوشم.. غیج یکنارم حس کردم و صدا یزیافتادن چ نیزم یصدا ناگهان

 ترنم برگشتم.. یبه سمت صدا متعجب

 هم کنارمان حس کردم.. ینیتوقف کردن ماش یصدا

 بغض مانند ترنم بلند شد و گفت: یراننده باز و بسته شد..صدا نیماش درب

 ..یداداش-

 ایده آترنم بو دیو تمج فیکه انقدر مورد تعر یبرادر ترنم بودم..تا بدانم کس دنینفس کش یحت یاز صدا یرد دنبال

 از چهره او.. یکوتاه فیگفته و توص میبرادرش برا یاخالق یها اریبوده..چرا که ترنم درباره مع نیهمچن

 کنم.. دایاز روبه رو بلند شد که باعش شد کانون صدا را پ یمردونه ا یصدا

 ..نییشد..سرم رو انداختم پا یم کیکه به من نزد ییقدم ها یآمد و در آخر صدا یشدن گونه ا دهیبوس یصدا

 صورتم بلند شد.. یکیمردونه درست در نزد یصدا

 ..داریبودم و مشتاق د دهیدربارتون شن ادیهستم برادر ترنم جان..از ترنم ز یاحیسالم..من طاها ر-

 زدم و گفتم: نیمت یلبخند

http://www.romankade.com/


   )WWW.ROMANKADE.COM خرید از سایت رمانکده )                                                                      نگاهت یآوا

 
25 

 

و ر اقیاشت نیا دیبا یبودم اما انگار دارتونیمشتاق د نکهیو ا دمیاز ترنم جان شن ادیرو ز فتونیتعربله من هم -

 همراه خودم به گور ببرم..

 متعجبش بلند شد: یصدا

 چرا؟-

د که ش نیو ا دمیم حیکه خطاب به برادرش گفت بعدا بهت توض دمیآروم ترنم رو شن یغم سرم بلند کردم..اما صدا با

 نشد.. دهیپرس یسوال گهید

 راننده رو به ترنم گفتم: ریعلت تاخ به

 ترنم جان ساعت چنده؟-

 با ذوق گفت: ترنم

 ..یبردیکه تو منو م ییبه جبران روزا میبا ما بر ایکرده ب ریولش کن سارا..حاال که رانندت د-

 گفتم: یاخم ساختگ با

 ان ازت داشته باشم نکردم..روز انتظار جبر هی نکهیا یترنم جان..من اونکارا رو برا-

 و با لبخند گفت: دیرا کش میشد و بازو کمینزد ترنم

 تو؟ یبرا زمیمن انقدر ناچ یعنینامرد؟ یرو حرفم حرف بزن یتونیمگه م-

 

 ترنم گفت: کدفعهیدل ترنم را نشکنم سوار شدم..ترنم جلو نشست.. نکهیخاطر ا به

 سارا..-

 سمت صداش.. برگشتم

 جانم-
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 متعجب و متفکر گفت: یلحن با

 شده؟ رهیطاها خ نیبا خشم به ماش ه؟ویرستگار چرا انقدر عصب یآقا-

 حرف ترنم رو رو هوا گرفت و گفت: طاها

 ه؟یرستگار ک یآقا-

 با من من گفت: ترنم

 ..ستمونیمعلم ز-

 رو روشن کرد..سپس گفت: نیماش طاها

 مرد؟-

چرا  مدونینم یول ستادهیدونستم کدوم نقطه ا یکه مدرسه بود..نم یتوجه به بحث اونا سرم رو برگردوندم سمت یب

 طاها شدم؟ نیناراحته که من سوار ماش نیاز ا یعنیخواستم مطمئن شم که  یم

 آخه به اون چه مربوطه؟ یول

 به حرکت در اومد.. نیماش

هم از  یدادم که برا یترنم و طاها گوش م یدادم و تا آخر راه به صحبت ها هیتک یو به صندل دمیکش یقیعم نفس

 کردند.. یصحبت م رانیو ا کایآمر

 

*** 

 

 متوجه شدم.. دیچیکه در فضا پ یخوش یمشغول عطر زدن به خودش بود..چرا که از بو ستاره

 هدیپارکت ها  شن یبر رو میعصا یقدم برداشتم و صدا کیکه  نیوارد شدم..اما هم لیدل نیاتاقش باز بود به هم در

 داد ستاره بلند شد: یشد صدا
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 ت؟یخاص یلجن ب ؟آرهیرو به لجن بکشون نجایا یخوا ی؟میوارد اتاق من شد یبه چه حق-

 ..نییسرم رو انداختم پا یناراحت با

 قدم را عقب رو رفتم.. کیگفتم و آروم آن  یدیلب ببخش ریز

 ..دمیکش یاتاق را بستم و پوف در

 کرده بودم.. عادت

 ..ستیمهم ن میخانم چه به تن من کرده اما برا یدانستم صغر یرفتم..نم نییاز پله ها پا اطیاحت با

 بردند.. یم یام که من رو به مهمان یبار بود در طول زندگ نیو دوم یمهمان میقرار بود بر امشب

 اوردم.. یازشان سر در نم یچیها نداشتم که ه یمهمان نیبه ا یلیبه آمدن من بود..اصال م یدانم چه اجبار ینم

 ..دمیکش یو ستاره رو م نایمبل نشسته بودم و انتظار بابا و س یرو

 پله ها.. یستاره از رو یتق تق یو کفش ها نایس یمردونه بابا اومد و بعد از اون قدم ها یقدم ها یصدا

 تفاوت گفت: یب بابا

 بلند شو سارا..-

 گفتن ستاره اومد و بعد از اون رو به بابا گفت: شیا یصدا

 آبروتون بره؟ نیخوا یاد؟میخواد با ما ب یچرا م گهید نیاَه بابا..ا-

 خونسرد گفت: بابا

 ..انیکرد که حتما همه با خانواده ب دیاز شرکاء ق یکی-

 زد و گفت: یپوزخند نایس

 سارا؟ مگه جزء خانوادست؟-
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تفاوت تر  ی..بمیشده گلو ریتفاوت تر به بغض جاگ یتفاوت تر به قلب ترک خورده من..ب یتفاوت تر از قبل..ب یب بابا

 من گفت: یزندگ ینسبت به همه چ

 !می..برسیبرام مهم ن-

 

 هست که دخترش و نخواسته باشه؟ ییبودن بهم دست داد..مگه بابا یشدم..حس ته سست

 تفاوت باشه؟ یهست که انقدر ب ییبابا

 هست که دخترش و نازگل بابا صدا نزنه؟ ییبابا

 ..دیلرز چونم

 س؟یهست که بگه برام مهم ن ییبابا

 بود.. وردهیبابا مهم نبودم ما تاحاال به زبون ن یبرا یدونم چرا ول ینم میاز اول زندگ درسته

 من انقدر دل نازکم؟ چرا

 انقدر دلم سادست؟ چرا

 اد؟یاشکا چرا م نیا

 شه؟یبسته م یک سدش

 رو قورت دادم و از جام بلند شدم.. بغضم

 کمک عصا همراهشون رفتم.. با

 ..میدیساعت بعدش رس کیو درست  میشد نیماش سوار

 کجا؟ اما

 من بود! یتماما مجهول زندگ نیا
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 رو به ستاره گفت: بابا

 آبرومون بره.. نیوقت نخوره زم هی ریبگ نویا یدخترم..بازو-

 گفتم: آروم

 ..نی..شما برستین یازین-

 با پوزخند گفت: نایس

 ؟ییکور خدا میریما کجا م ینیکه بب ینیبیآخه مگه تو م-

 بودم.. ییو هم کورخدا نمیبب تونستمینداشتم بزنم..با هردو قسمت جملش موافق بودم..نه م یحرف

 کشوند.. یمن و گرفته بود و همراه خودش م یبا حالت چندش با نوک انگشتاش مانتو ستاره

 

 

 شده بود.. دهیپوش ینرم یزیبود که با روم یچوب یزیم یو دستام رو نییسرم پا یحرف چیه یبود ب یساعت دو

 هم که روش نشسته بودم جنس چوب بود.. یا یصندل

 

 خودشون.. یها یخوشگذرون یو ستاره رفته بودن پ نایو س بابا

 ..ومدیگل و درخت م یباز که فکر کنم باغ بود نشسته بودم چرا که بو یفضا نیاز ا یمن تنها گوشه ا و

 

 کنارم نشست.. یکردم که حس کردم کس یم یانگشتانم باز با

 ..دمیکنم اما نفهم دایشخص پ نیاز ا یسرم رو بلند کردم تا رد متعب
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 خاطرم جمع شد.. شیاسطوره ا یبا صدا نکهیا تا

 در دلم نقش بست.. یلبخند

 بود! یعل

 

 وار کنار گوشم گفت: نیمت یعل

 کجا؟ نجایسالم سارا خانوم.شما کجا ا-

 از حضورش هم متعجب  و هم خوشحال بودم گفتم: نکهیا با

 رستگار..به همراه خانوادم اومدم.. یسالم آقا-

 گرمترش حس کردم..آروم و کنجکاو گفت: یرو با نفس ها یکینزد نیتر شد و من ا کیکنجکاو نزد یبا لحن یعل

 خانوادتون؟کجان؟-

 صورتم رو عقب بردم..و با خجالت گفتم: یکم

 دونم.. ینم-

 اما بلند نشد.. دیگفت و عقب کش یاهان

 ..یا وهیپوست کنده شدن از م یاومد و صدا یدست شیپ یصدا

 صدام کرد: یکه گذشت عل یمدت

 ساراخانوم..-

 وار پاسخ دادم: خانوم

 بله؟-

 ..دیرو بخور نیکنم ا یخواهش م-
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 شدم.. لیبه سمت صداش ما متعجب

گرمش گرفت..برق سه فاز بهم وصل کردن..خواستم پس بکشم که  یدستا نیمتوجه نشدم..دستم رو ب دیفهم یانگار

 انقدر سست بودم؟ ینفسام تند شدند..چرا در مقابل عل تمیمحکمتر گرفت..ر

 مهربان گفت: یکه کف دستم گذاشت متعجب سرم رو بلند کردم..با لحن یا وهیم یسرد با

 ..پرتقاله..دیبراتون پوست کندم..بخور-

 بود..نبود؟ ادیز یادیجنبه ز یمنه ب یرفتار ها برا نیتمام وجودم را در برگرفت..ا یلبخند ناخودآگاه

 کس! چیوقت و ه چیبگم ه دیپوست نکنده بود..با وهیانقدر پر مهر م میبرا یکس تاحاال

 

 تر بر لبانم مهمان شد.. قیعم یبود..لبخند یتم..مزه اش عالاز پرتقال را در دهان گذاش یا تکه

 پر عشوه ستاره بلند شد.. یشد و صدا زیم کینزد یتق تق یصدا نکهیرد و بدل نشد..تا ا نمانیب یحرف گرید

 عشوه گرانه گفت: یبا لحن یمخاطبش من نبودم چرا که خطاب به عل یانگار

 ن؟یهست یبدونم شما ک تونمی..مزیعز یسالم آقا-

 ..دیبه گوش رس یمردونه و محکم عل یصدا

 رستگار هستم..-

 آن نشست..سپس با ناز گفت: یستاره رو یشد و انگار دهیکش یکنار عل یصندل

 دنج؟ یجا هیببرمتون  نیخوا یرستگار؟م یآقا نینشست نجایمنم ستارم..چرا ا-

 محکم تر گفت: یعل

 ..دیببر فیخودتون تشر نیتونیسارا خانوم راحت ترم..شما م شی..من پریخ-

 برخاست.. یصندل یبلند ستاره اومد و بعد از اون از رو شیا یصدا
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 ستاره رو حس کردم که گفت: یصدا فقط

 هم داره؟ ینیتحفه همنش نیآخه ا-

 ..دمیکش یقیبغض نفس عم با

 ..دیبه گوشم رس یکیدر نزد یعل یکردم که صدا یم یانگشتانم باز با

 بودن؟ یک شونیسارا خانوم؟ا-

 و گفتم: دمیپر افسوس کش یآه

 به ظاهر خواهرم..-

 متعجب گفت: یلحن با

 ؟یچ یعنیبه ظاهر؟-

 کردم و گفتم: لیرو بلند کردم و به سمت صداش متما سرم

اصال..اصال من عضو  ستینکرده..خواهر ن یدونه..برام خواهر یکس نم چیچون فقط اسما خواهرمه که البته ه-

 کنه! یحروم م ژنیو فقط داره اکس هیجاش تو آشغال دون نایکه به قول س یموجود اضاف هی..ستمیخانواده ن

رو در بر گرفت..آروم  میشانه ها یمردونه ا یشدم..دستا یعصب هویدونم چرا  ی..نمدیلرز یبدنم م یحالت عصب به

 که جهنم مانند سوزان بود.. یشدم در بهشت دهیمنتظره کش ریحرکت غ کیدر  کدفعهی..دمیلرز یشدم و م ینم

 گرم بود..اسطوره وار من رو در بر گرفته بود.. یعل آغوش

 کم شد و در آخر اندک اندک تمام شد.. لرزشم

 آهنگ سال بود..آرام گفت: نیباتریز یانداخت..به راست نیدر گوشم طن یگرم عل یصدا

 ؟یسارا..خوب-

 پناه در اغوشش جمع کردم..با آرامش کالم گفتم: یب یرا مانند پرنده ا خودم
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 خوبم.. یلیخوبم..خ-

ن م یتقال کردم..حس کردم به سخت ی..کمدمیعقب کش یچه گفتم از زور خجالت سرخ شدم..به آرام دمیفهم یوقت

 را از خودش جدا کرد..

 شدم.. ریسر به ز شرمنده

 چونه ام قرار گرفت و سرم رو بلند کرد.. ریز دستش

 سکوت کرد.. یمردونه ا یقدم ها یکه با صدا دیبگو یزیچ خواست

افتادن  یصدا نیاز روبه رو آمد..همچن یا شهیشکستن ش یجا را سکوت در برگرفته بود که ناگهان..صدا همه

 ..یعل یصندل

 بابا از روبه رو که عاشقانه وار زمزمه کرد: ریمتح یصدا و

 !یعلـــــــــــــــــــــــ-

 که گفت: یر علبغض دا یصدا و

 !یـــــــــــــــــــیدا-

 دم؟یشن ی..چه مدیقلب من..تند تر کوب و

 ؟یی؟دایعل

 به ادامه داستان گوش سپردم.. صانهیحر

 آمد.. یصورت م دنیبوس یصدا

 من محبت هم بلد بود؟ یکردم..بابا بغض

 پسرعمه من بود؟ یعل یعنیبود؟ یعل ییمن دا یبابا یعنیبابا شدم.. یها یپدر یب الیخ یب

 ؟یاوج خوش یعنی نیا

http://www.romankade.com/


   )WWW.ROMANKADE.COM خرید از سایت رمانکده )                                                                      نگاهت یآوا

 
34 

 

 منه عاشق؟ یبرا

 ماندم..قلبم را در حصار دستان سردم قرار دادم.. وا

 گفتم؟ چه

 عاشق؟

 !یبیو غر بیواژه عج چه

 .قاف.نی.شنیمتشکل از سه حرف ع یا واژه

 بودم.. یعشق راض نینامحسوس گوشه لبم خانه کرد..من از ا یلبخند

 ضربان قلبم آرام گرفت.. تمیر

 گوش فرا دادم. یدلتنگانه بابا و عل یو به ادامه صحبت ها دمیخنک را بلع یهوا

 

*** 

 

 کرده بود.. باتریمن ز یماکان بند فرا گرفته بود و فضا را برا یبایز یرا صدا اتاق

 امروز افتادم..آه از نهادم بلند شد و رو تخت نرمم نشستم. ادی ناگهان

 ..دمییجو یکردم و مدام لبم را م یرا در گوشت کف دستم فرو م میناخن ها اضطراب با

 آراستن خودم.. یبپوشم برا یدونستم چه لباس ینم یبه خانه مهمان شود..و من حت یبود که امروز عل نیاز ا قرار

 من نه.. یراب یبه تفکره ول ازین یساده و ب اریبس یدانند و سوال یحتما م هیقرمز چه رنگ ندیانسان ها بگو یبه باق اگه

 کشم. یمعماست چه م میکه سالهاست رنگ ها.جنگل ها.دشت ها.انسان ها و... برا یمن

 آمد رو بهش گفتم: یآماده به خدمت بود..وقت شهیخانم رو صدا کردم..مثل هم یصغر
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 امروز باشه؟ کیکوچ یکه مناسب مهمان ادیبه من م یلیخ یخانم..به نظرتون چه لباس یصغر-

 ..میخانم آمد و بعد از آن باز شدن درب کمد لباس ها یصغر یها ییآرام دمپا یصدا

 ها.. ییدمپا یکمد بسته شد و باز صدا در

 گرم و مهربانش به گوش خورد: یگذاشت..صدا میپا یرا رو یکه شد لباس کمینزد

 ..مخصوصا به پوست سـ..یشیماه م یبپوش نویبپوش..ا نویدخترم..ا ایب-

 که کردم ساکت شد.. یاخم با

 ..رونیب دیحواسش پرت شده بود و از دهانش پر یانگار

 ..هیخواستم بدونم چهره ام چجور یبگن..نم یزیکرده بودم که حق ندارن درباره چهره ام چ دیتاک انمیهمه اطراف به

 گفت و رفت.. یبا اجازه ا یا گهیحرف د چیه یخانم ب یصغر

 برد از من.. یدل م شی..نرمدمیبه لباس نرمم کش یو دست دمیکش یپوف

 بود.. ییدر دلم غوغا نجایا ادیقراره ب یعل نکهیگوشه لبم نشست..با تفکر ا یلبخند

 مانده ام برسم.. یباق یبرخاستم تا به کارها عیسر

 

*** 

 

 نیاما ا هیخواست بدونم که لباس در تنم چه شکل یدلم م یلیکرده بودم..خ دایحضور پ ییرایاز همه در پذ زودتر

 من.. یبود برا ایرو کی

 ..نییهمه آمدند پا یکی یکی

 پوزخند ستاره که کنارم نشسته بود بلند شد.. یاز شوق زدم..صدا یزنگ که بلند شد لبخند یصدا
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 اومده.. یخبر داد که عل نگهبان

 شده.. یچوب کار واری..البته من به کمک دمیرفتو به استقبالش  میبه احترام مهمانمان برخاست یهمگ

 نیقلب زم شیکه قدم ها یزد..به راست یآمده بود..اسطوره وار قدم م یبود که عل نیسالن که باز شد نشان از ا درب

 آورد.. یرا به لرزه در م

 کرد و من با لبخند به او پاسخ دادم. یبا من احوال پرس یگرم به

خانم  یگرم شد که صغر یبابا و عل نیتک نفره نشستم.بحث ب یمبل چرم یاو رو یکیمبل نشست..منم در نزد یرو

 تر کرد.. نیریگرم مجلس را ش یکه مهمانمان کرد فضا یبا قهوه ا

 گفت: یبه عل بابا

 خواهرم تنگ شده؟ یچه قدر دلم برا یدونیجان.مامانت کجاست؟م یپسرم!عل-

 با متانت پاسخ داد: یعل

 یکردن شما..اخه مامانم ب دایپ یبرا رانیهست که اومدم ا یبودم..چندسال کای..منم امرکاستیمامان شکوفه امر-

 دلتنگ شماست.. تینها

 با لبخند گفت: بابا

 ..رانیا ادی..بهتره ازش دعوت کنم که بنمشیهمه سال بب نیخواد بعد ا یدلم م یلیچه قدر خوب..خ-

 ها باخبر شدم.. زیچ یلیانقدر صحبت کردند و من هم از خ خالصه

 بود.. ینعمت یهم وجود عل واقعا

 

*** 
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زدم..سرم را  نهیفرستادم..دستانم را به س یرا به مشامم م سیو خ یپاک و باران یزدم و هوا یآرام در باغ قدم م آرام

 به گوشم خورد.. یشکوه یگرم مهد یرا در گوشم محکم تر کردم..صدا یبلند کردم..هندفر

 نم نم.. بارون

 ..ابونیخ چترا

 بارون ریدلم هواتو کرده ز بازم

 شهیمن کمتر نم یدلتنگ

 ..شهیهم شمیپ یبمون یایب یکاشک

 ..دونمیم

 راهه یتو یخوب یروزا

 گاهه هیمن فقط عشق تو تک واسه

 یخون ینگفته از چشمهام م حرفامو

 ..یمونیتو دلم م شهیهم خوشحالم

 

 

 شونه ام خورد با ترس برگشتم عقب.. یکه رو یدست با

 به گوش یخنده مردونه ا یبه گوشم برسه..صدا ییاز صدا یبودم تا مگر رد رهیخ میخاموش رو به رو یبه فضا شوکه

 خورد..

 ..دمیکش یآسودگ یاز سو ینفس ناخودآگاه

 بود.. یاسطوره وار عل ی..صداصدا
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 بسپرد؟ یمعشوقه خود را به فراموش یصدا یشد عاشق یم مگر

 محال ممکن بود.. نیممکن تر ریغ نیا نه

 خودش غرق شده بود.. یاو هم د حال و هوا یلحن ممکن زمزمه کرد..انگار نیو آرام تر نیبا نرم تر یعل

 عاشقاست..! یهوا..هوا-

 در دل گفتم: قیعم یآه با

 خبر است.. یکه از عشق خود ب یچه سخت است عاشق و

 زدم: یکردم بحث را منحرف کنم..خانوم وار لبخند یسع

 ن؟یینجایا یاز ک -

 قصد عوض کردن بحث را داشتم گفت: دیکه فکر کنم فهم یو با ته مانده خنده گفت جور دیکش یقیعم نفس

شرکت  رفتم ی..رفته شرکت..داشتم مستیخونه ن یکار داشتم..اما انگار ییکه اومدم..با دا ستین شتریب یربع کی-

 ..ییدختر دا دمید نجایکه تو رو ا

 انداختم.. نییسرم را پا ینیلبخند شرمگ با

 یخطاب کردن من با نام باستیپوشانده باشد و چه ز دیسرخ تب دارم را با یبعد باران گونه ها سیخ یکنم هوا فکر

 زند. یم ادیرا فر نمانیرا ب یکیکه نزد

 شود.. لیتبد چیبا نام عشق تمام شود و به ه کیفاصله نزد نیکاش ا و

 متفکرانه گفت: یعل

 باهات صحبت کنم.. یخوام راجع به موضوع یسارا..م-

 کردم.. لیمتما شیسرم را سمت صدا کنجکاوانه

 ؟یدر مورد چ-
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 مهربان گفت: یبا لحن یعل

 تفکر داره.. یبرا یدنج یبه جا ازی..صحبتم نمیداخل صحبت کن میبهتره بر-

خبر زودتر اقدام کردم..سرم را به  دنیفهم یافکار را مهار کردم و برا نیبه هزاران جا رفت و بازگشت..اما ا فکرم

 ..میرفت الینشانه باشه تکان دادم و همراه هم به داخل و

 

 

 ام. یمادام زندگ یاهیبودم.س رهیخ میرو به رو یاهیرو محکم به بالشت نرمم فشردم. متفکرانه به س سرم

 شدم. یاز دوباره مرور کردنشان هم دچار لذت م یکردم.حت یفکر م یعل یصحبت ها به

 گفت؟ یچه م یعل

 گفت؟ یمن چه م یزندگ اسطوره

 شور طعم در چشمانم حلقه زد که اشک نام داشت. یآب

 سردم.. یگونه ها یروان شد بر رو شیشور

 زد؟ یم یدم از خوش یعل

 دم؟یرا ند یرنگ خوش یکه حت یمن یبرا

 دم؟یرا د یزندگ نیا یمن کجا اصال

 نم؟یتوانم بب یگفت م یم یعل

 

 کرد.. یسخت م میرا برا دنیشد..نفس کش یبزرگ تر م میگلو بغض
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رعد  یاشک ها لیبه خرج داد و رها شد..روان شد س یفشارش دادم تا مهربان یگذاشتم..کم میگلو یرا رو دستم

 ..میآسا

 

 نم؟یتوانم بب یم

 را؟ ماه را؟ درخت را؟ ترنم را؟ دیخورش

 از اشکم خفه کردم..  سیهق ام را در بالشت خ هق

 نامهربانم را؟ یبابا

 نامرد را؟ ینایس

 دهد؟ یدر سرم اکو م شیها یتق تق یاش تنها مهربان یکه از خواهر یا ستاره

 ..و

 ام؟ ینجات بخش زندگ اسطوره

 را؟ یعل

 شوند؟ یم لیتبد قتیدارند به حق میاهایرو میبگو توانستمیم ایآ

 شود؟ یگفت م یعل

 کنم.. یم نیگفت خودم تضم یعل

 کنم! یم تینایگفت با کمک خدا ب یعل

 شوند؟ یم لیتبد قتیگفته ها به حق نیا ایآ

 با خود به گور ببرم؟ ستین ازیاطرافم را ن یایدن دنید یآرزو ایآ

 .دمیرا از شدت درد گز نمییپا لب
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 شدت درد قلبم.. از

 خانواده ام.. یها یام..خسته از نامهربان یمطلق زندگ یکیخسته ام..خسته از مرور تار قلب

 تر شروع به کار کرد.. یقو ییرویتارم ..با ن یدر زندگ یبا حضور عل قلبم

 مانعش است.. چیکه ه بیعج یروین

 ..خوشحالم

 لبم مهمان شد.. یرو یلبخند خسته ا انیپا یب یآن بغض و درد و اشک ها انیم

 کردم.. ییرایازش پذ اقیکه با اشت یمهمان

 

 گرفتم.. میرا در حصار پنجه ها قلبم

 زد.. یم آرام

باتالق که روز به روز  نیمن بود..آمده بود تا مرا از ا یفرشته نجات زندگ یاندک اندک کم شد..عل میپنجه ها فشار

 ..اوردیب رونیب بردیفرو م ییدر اعماق تنها شتریمرا ب

 وار نجاتم دهد.. اسطوره

 کنند.. یپزشکان معالجت م نیو در آنجا بهتر کایبرمت به امر یکه م گفت

 حکم جک سال را داشت.. میبرا یسخن عل نیته خنده بود..ا یذره ا یعل شنهادیعکس العملم نسبت به پ نیاول

 در دلم روشن شد.. یدیام یگفت..کور سو یکار م یاز عاقبت و انتها تیبا جد یوقت اما

 وقفه و بدون تفکر قبول کردم.. یب

 راه بودم.. نیکه خسته ا یمن یبرا

 بود؟ یادیز ایآ یمکث گفتم آر یب نکهیشدن..ا ریحقارت و تحق نیاز ا خسته
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 گفتم؟ یم دینبا

 ده؟یکش یمنه سخت یبرا

 کرد.. یروشن م نایرا در دله منه ناب دیبود که ام یتنها جواب قطعا

 ..دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 راحت بود.. المیخ گرید

 کردم.. یآماده م دیجد یایدن کیورود به  یخودم را برا دیبا

 زند.. یرقم م میرا برا یدانستم چه سرنوشت یکه نم ییایدن

 وقفه در حال گذر است.. یکه ب ایکار و افسار دن نیاز ا افسوس

 !افسوس

 

*** 

 

 کند.. یریرا شماره گ یشماره عل میخانم خواسته بودم تا برا ی..از صغردیلرز یدر دستم م لیموبا

 که خورد قلبم به تپش افتاد.. یبوق نیاول با

ا به اوج برسد مر نیدلنش ییبه گوشم مانند نوا یکیجسم کوچک و پالست نیدر ا شیقرار است صدا نکهیتصور ا یحت

 کرد.. یم شتریرا ب اقمیبرد و اشت یم

 فشردم. یرا محکم تر در حصار انگشتانم م جسم

 شمردم. یوقفه م یها را ب بوق

 انداخت.. نیدر گوشم طن نشیریش یشدم که صدا یم دینا ام یعل ییکم داشتم از پاسخگو کم
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 لبانم نقش گرفت.. یبر رو یلبخند

 : دیچیمردونه اش در گوشم پ یصدا

 الو ؟! -

 کیجنبه شده بودم که با  یقلبم به شدت شروع به تپش کرد..چه قدر ب..ضربان ختیسست شدم..قلبم فرو ر ناگهان

 رمق شده بودم.. یب نگونهیا یکلمه سه حرف

من با ارزش است چرا که خواننده و  یسود باشد اما برا یارزش و ب یب گرانید یبرا دیشا یکلمه سه حرف نیا اما

 بود.. ینوازنده اش عل

 سالن برخورد کرد.. واریگشتم که دستم با د یگاه م هیدستم در هوا دنبال تک با

ام عزمم را جزم کردم  یافتادن ناگهان الیو آسوده شدن از خ واریکردن به د هیهم فشردم و بعد از تک یرا به رو لبانم

 لب گفتم: ریو با تمام قُوا ز

 سالم!-

 کرد برداشته شد.. یم ینیدوشم سنگ یکه رو ینیحبس شده ام را رها کردم.بار سنگ نفس

 کرد گفت: یم دادیخنده در آن ب یکه رگه ها یبا لحن یعل

 سالم خانـــــــــوم! احوال شما؟!-

ا شد..ب میمهمان لب ها قیعم یسر خوردم و لبخند واریاراده گوشه د یکالم و لفظ خانوم گفتنش ب تیمیصم نیا از

 لب گفتم : ریآرام و خشنود ز یلحن

 !ن؟یخوبم! شما خوب-

 که در کالمش مشهود بود گفت: یکنجکاو با

 !مییحرفا نیتر از ا یمیکردم صم یشما؟ فکر م -

 دادم سکوت کنم! یم حیرا دوست داشتم..اما نه االن.ترج تیمیصم نیا
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 خجول وار گفتم: یو با لحن نییرا انداختم پا سرم

 صحبت کنم! شنهادتونیخواستم راجع به پ یم -

من  یبه خاطر عوض کردن بحث. اما االن عوض کردن بحث برا دی. شانیمردونه و دلنش ی! خنده ادیخند یکم

 نبود. یموضوع مهم

 !دمیکش یبود که انتظارش را م یزیمهم چ موضوع

 انتظار را داشتم. نیکه ا سالهاست

 !دیریالبته سارا خانوم! منم منتظر بودم تا باهام تماس بگ-

 داد.  یبهم دست م یکرد. کاش سوم شخص نبودم. احساس دور . مرا سوم شخص خطابدمیکش یدل آه در

 خواست او هم متقابال عمل کند. یکردم اما دلم نم یخطابش م نگونهیبود که خودم ا درست

 یادیز دیکردم.مردد بودم.شا سیام را با زبانم خ ینییفشردم. لب پا یسبابه دست چپم را محکم به زانو ام م انگشت

 فکر آرام گفتم : ی! بیلیمنه ل یبود اما نه برا

 خونمون ؟ نیایم -

 رفتم. شیاز پشت خط که آمد در دلم بار ها قربان صدقه تک تک نفس ها قشینفس عم یصدا

 وارم را لرزاند گفت: یلیمهربان که دل ل یلحن با

 من در خدمت شمام خانوم! ام؟یچرا ن -

 مثل تو! ییآقا یخانوم بودن برا باستیچه ز و

 تر گفتم : فتهیمهربان تر و ش یلحن با

 منتظرتونم !-

 .نبود ندیخوشا میبرا یکند. سخت بود..خداحافظ یخواستم خداحافظ یمکث دکمه خاتمه تماس را فشردم. نم یب و
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 کند و برود و برنگردد.. ینداشتم خداحافظ دوست

اش را تحمل  یتوانستم دور یممعقول بود اما ن ریغ دینکند. شا میخواستم بماند و رها یکه م ی. کسیهم عل آن

 کنم.

 برسم. یحضور عل یاز کارها برا یکسریبرخاستم تا به  میشکرت از جا ایتازه کردم و با گفتن خدا ینفس

 

*** 

 

ت به نسب یچه واکنش دیدانستم با یمقابلم بود..نم یفشردم..عل میپنجه ها انیو لعاب دار قهوه را م یسفال فنجون

 حضورش بدهم.

 !میو چه نگو میکرده بودن که چه بگو نیکه تا قبل از آمدنش بارها با خودم تمر یمن

 .میبگو یدرست و حساب یتوانم واژه ها را سرهم کنم تا جمله ا یمبهم شده.نم میتمام واژه ها و جمله ها برا حاال

 را خواسته بودم؟ یعل چرا

 نجا؟یا ادیخواستم که ب چرا

 .یسخت زندگ طیهمدم در شرا کیبه  ازیشدت ن دمی. شا ییشدت تنها دمی. شا یشدت وابستگ دیشا

 مبارزه کردم و لب از لب باز کردم و گفتم: یبا تمام افکار منف بالخره

 !ن؟یگفت شنهادیپ نیبه بابا در مورد ا -

 مبل به گوش خورد.. یجا به جا شدنش رو یصدا

 آره! -

 تعجب گفتم : یباز از رو یسرم رو بلند کردم و با دهان متعجب
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 گفت؟! یآره؟!خب اون چ-

 یبود اما صدا نمانیفاصله که ب نیشد..هرم نفسهاش آه مانند از دهانش خارج شد. با وجود ا نیصداش غمگ لحن

 آهش به وضوح مشخص بود.

 دوباره تکرار کردم : ینگران با

 گفت ؟! یخب چ -

 گفت : نیهمان لحن غمگ با

 داد ! تیرضا-

 ؟ دیرس یانقدر آشفته به نظر م یداده بود و عل تیداده بود؟ رضا تیماندم..رضا وا

احت ر نگونهیدهد که ا تیکردم رضا یوقت فکر نم چینباشم. اما ه ایباشم  ششیبابا مهم نبود که من پ یچند برا هر

 بروم. ششیاز پ

 نگران و دلواپس گفتم : یلحن با

 ؟ نیرس ی!آشفته به نظر من؟یپس..پس چرا شما ناراحت-

مثل سابق  میخون در رگ ها انیمهربانش که به گوش خورد خون منجمد شده در تمام تنم را ذوب کرد و جر یصدا

 شد.

 و دلبرانه گفت : آرام

 سارا!-

 را به زبان بایجمله ز نیا یممکن بود زمان ای.آمیبگو یبه عل شهیبود که دوست داشتم هم یجمله ا نیسارا؟! ا جان

 د.تلفظ نکرده بو میاسم سارا را برا بایانقدر ز یکه تا حاال کس یبه راست ؟یعل یبایدر جواب سارا گفتن ز اورمیب

و  کنم و چه سخت شیخواست جانا صدا یبله ام به گوشش برسد. دلم م یصدا یخواستم حت یگفتم بله! نم یآرام به

 ! بایانتظار ز نیدور است ا
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 کالم گفت : تیبا جد یعل

 !؟یایبا من م-

 ! فقط باش!ی! تا هرجا که بخواهیعل امیتا جهنمم با تو م من

 مطمئن در جوابش گفتم : یلحن با

 آره!-

 تر از قبل که در لحنش مشهود بود گفت : یجد

 !میهفته بر نیتا هم مینه و بتون دمیشا میطول بکشه که بر یمدت کی دیشا -

 گونه گفتم: پرسش

 ؟یمادرتون چ-

 از مهر و محبت داد..آرام گفت: یرا به رگبار شیاش جا یجد لحن

عمرش رو در کنار برادرش  ی.قصد داره باقرانیگرده ا یبر م میبرگرد نکهیاوال مادرم نه..عمه تو..دوما مادرم بعد از ا-

 کنه. یو خانواده اش زندگ

 سوال ذهنم را مشغول کرده بود.با شرم از سوالم گفتم: نیانداختم.مدت ها بود ا ریرا ز سرم

 کا؟یامر نینباشه. چرا رفت یفضول-

 سرتا سر اتاق را در برگرفت.. شیپر صدا نفس

قبول کرد و با  ستیاوضاعم خوب ن دیبمونم. مادرم هم که د رانیخواستم ا ینم لیدال یسر هیراستش به خاطر  -

ا رو اونج میپرداختم و مدرک پزشک کایدانشگاه امر نیدر بهتر لیبه ادامه تحص . اونجاکایامر میمن همراه شد تا بر

 کردم. افتیدر

 را باال دادم و گفتم : میابرو یتا کیسرم را بلند کردم.  متعجب

 ن؟ی! شما پزشک؟یپزشک-
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 ! یلیاز منه ل بردیدل م شیکه آهنگ صدا یی. از آن خنده هادیخند

 آره. من پزشکم. -

 گفتم : یبچگانه و بامزه ا یکنجکاو با

 ؟یچه رشته ا-

 یشنق شیدلربا بخندد حاضر بودم تمام روز برا نگونهیشد تا ا یباعث م میرفتار ها نیاز ا کی. اگر هر دیهم خند باز

 کنم تا باز هم بخندد. یباز

 گفت: زیآم طنتیش یلحن با

 چشم پزشکم! -

 !؟یینایخوردم. ناباور به او نگاه کردم. پزشک آن هم از نوع ب کهی

 ممکن بود. ریغ

 مهربان گفت: یلحن با

 دونن که پزشکم.جز مادرم! یدونه که من چشم پزشکم. اصال نم یکس نم چی! هیحق دار ؟یتعجب کرد-

 لرزان ومتعجب گفتم : یلحن با

 منتظره بود. ریغ یلیخوردم. خ کهیبله.من واقعا -

 شد. کمینزد یکردم کم احساس

 خودم کرد. یگوشم از خود ب یکیدر نزد شیانداختم. هرم نفس ها ریرا ز سرم

 گفت : رایگ یلحن با

 کنم سارا! ناتیکنم که ب یبا کمک خدا من تمام سعم رو م -

http://www.romankade.com/


   )WWW.ROMANKADE.COM خرید از سایت رمانکده )                                                                      نگاهت یآوا

 
49 

 

ون لرز ی. با صدادیکس تاحاال انقدر مطمئن در مورد بهبودم صحبت نکرده بود. چانه ام لرز چیاراده بغض کردم. ه یب

 و بغض آلود گفتم :

 گفتن که.. یم شهی. اونا همنمینبودن که امکان داره بب نیوقت به فکر ا چیخانوادم ه -

 خراب بشود. یعل یخواستم چهره خانوادم جلو یرا خوردم. نم حرفم

 گفتم : یآرام یخندد. با صدا یکردم م حس

 رستگار؟ یآقا-

 گفت: یتند یجا خوردم. با کم یناگهان رییتغ نیشد. از ا یو عصب یجد شیتن صدا ناگهان

 . میهمه از هم فاصله دار نیخواد فکر کنم ا ی. دلم نمیمن ییسارا من چه قدر بهت بگم تو دختر دا-

 سیانداختم. لبم را با زبانم خ نییغم پا یو احساس خوف بهم دست داد. سرم را از رو دمیترس یبند آمد.کم زبانم

 م:کردم و گفت

 !یچشم....آقا عل-

 ..دیق ی..بنی..دلنشدیخند

 از دست تو سارا!-

 زدم..آرام..خانومانه.. لبخند

 که به در خورد متعجب سرم را بلند کردم. یتقه ا یصدا با

خانوم که  یمقابل درب اتاقم هم قرار نگرفته بود چه برسد به در زدن جز صغر یحت یکس دیآ یم ادمیکه  ییجا تا

 آن هم وقت غذا!

 ه؟یک -

 پر ناز ستاره از پشت در بلند شد.. یصدا

 ؟یی! اونجایعل -
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 ینشان از بلند شدنش بود. در اتاق باز شد..دلم نم شیخش خش لباس ها یآمد و در آخر صدا یپوزخند عل یصدا

 را تصاحب کند.  یخواستم عل یآمد. نم یبر م یصحبت کند. از ستاره مکار هرکار یخواست ستاره با عل

 شان به گوشم خورد. مکالمه

 گفت: یمردانه و جد یعل

 ستاره خانوم؟ نیداشت یکار-

 داشت زمزمه کرد: ادیز یپر عشوه که جاذبه ا یبا لحن ستاره

 !یداشتم؟ اومدم رفع دلتنگ تی..دلم واقعا برات تنگ شده بود. کاریعل-

 خشونت در پاسخ به کالم مجذوب کننده ستاره گفت: یمردانه بدون ذره ا یعل

 رفع شد. تونی! فکر کنم دلتنگدیدیممنون. من و هم که د یلیخ-

 شد اما ضربان قلبم باال رفت. یدانم چ یشد. نم کیستاره نزد یقدم ها یصدا ناگهان

 خورد.  واریآمد. شوکه از جا بلند شدم. در اتاق محکم به د یکدام نم چیاز ه صدا

 افتاد؟ یاتفاق چه

 . دیکرد به گوش رس یکه زمزمه م یو جذاب ستاره خمار و پر عشوه طور دهیکش یصدا

 تو اتاق من! میبر ـایمن! ستاره فدات بشه. ب یعل-

 رو که خواهرم و عشقم در آغوش هم بودند. یصحنه ا دمید یو چه خوب بود نم دمید ی. نمستادیاز حرکت ا قلبم

 روونه یدر پ یپ میصدا بغضم شکست و اشک ها یقلبم گذاشتم و ب ی. دستم را رونییسر خوردم پا وارید گوشه

 شدند. میگونه ها

 آخ ستاره بلند شد. یبرخورد که و صدا نیمحکم به زم یزیچ ناگهان

 .دیچیاتاق پ یاژدها نبود در فضا یشباهت به صدا یکه ب ینیو خشمگ یعصب ینفس ها یصدا
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 شد. یم دهیکش یدر پ یبود که پ یعل نیخشمگ ینفس ها یصدا

 ..داد زد:دیق ی..بمحکم

تونم بهت  یقائلم نم مییکه به دا یو به خاطر احترام یمییکه دختر دا فی..حفیبرات متاسفم دختره احمق. ح -

 که ازت متنفرم..ازت متنفرم ستــــــــــاره! دونهی..خدا میخواهرش اقتیل یب یستاره که تو چارهیبگم..ب یزیچ

 پر بهت ستاره و بغض آلودش به گوش خورد. یصدا

 .شمیسست م نمیبیآروم باش..به خدا دست خودم نبود..تو رو که م ی..علیعل-

 زد: ادیفر یعل

 خفـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــو !-

 و از اتاق خارج شد. دییستاره آمد که به سمت در دو یقدم ها یو در آخر صدا هیگر یصدا

ود منظم خ تمیبه ر یعل یبودم. نفس ها رهیخ میمطلق روبه رو کیتار یحس گوشه اتاق نشسته بودم و به فضا یب

 برگشت.

 شد..آرام..مردانه.. یم کیبه سمتم نزد شیها قدم

 در من به وجود اومد.. کبارهی..همه به یدر آخر کنارم نشست...گرما..عشق..دلتنگ 

 .دمیرا گز نمییرا زدود. از خجالت و غم لب پا میصورتم حس کردم که اشک ها یرد انگشتانش را رو ناگهان

 لبم را فشار ندهم. نیاز ا شتریتا ب دیچانه ام قرار گرفت و چانه ام را کش یدستش رو 

قف س یشد یاگر مانعش نم شیپ یقیبود که تا دقا یعل یهمان یعل نیا یکرد یکه اصال باور نم یآرام طور یصدا با

 کرد کنار گوشم زمزمه کرد: یم رانیرا هم وخانه 

 ؟یکن یم هیسارا!..تو چرا گر -

 را با دستانم پوشاندم..با تاسف گفتم : صورتم

 که ستار..... دی. ببخشدیمنو ببخش-
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 دستانم را کنار زد و دستش را مماس لبم گذاشت.وادارم کرد به سکوت. محکم

 تر از قبل گفت: آرام

شه. تو  ی. هرکس به خاطر اشتباه خودش مجازات میرو پس بد گرانیتاوان اشتباهات د شهیهم دینه سارا. تو نبا-

 ؟یناراحت یاونوقت تو که انقدر پاک ستیباشه ن دیکه با ی. اونیمتاسف و شرمنده باش دینبا

 ییایمن و قلبم دن یباشد اما برا یعاد دیکه شا ییجمله ها نیا دنینگفتم. فقط گذاشتم تا قلبم با شن یچیه

 بود..آرام شود.

 

*** 

 

گنگ و نامفهوم اطرافم که مانند مته سرم  یو صداها میمطلق زندگ یکیرفت..من ماندم و تار یشده بود که عل شب

 کردند. یرا سوراخ م

 نیا یداشتم افکارم را فقط رو یخودم رو در مورد سفر بهش بگم..سع یقطع میازم خواسته بود تا زودتر تصم یعل

 سفر متمرکز کنم.

 بودم. ییایدن نیبشم و من عاشقانه طالب همچ یدیجد یایشد وارد دن یکه باعث م یسفر

 زند. یرا برام رقم م یا دهیچیچه سرنوشت پ دیجد یایدن نیدانستم که ا ینم و

 

 

 خوردم. یآب م وانیل کیرفتم و  یقبل خواب م میشگیخواب بود که طبق عادت هم موقع

 کار را انجام دهم. نیخودم خواستم که ا شیدرد پا لیاورد اما به دل یآب م میخانم برا یصغر البته

 محکم با من برخورد کرد.. یرفتم..پله ها که تمام شد ناگهان جسم یم نییکمک نرده ها از پله ها پا به
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 .نیتعادلم را حفظ کنم و محکم خوردم زم نتوانستم

 آرام گفتم: ییآمد..با من من و صدا یستاره م یعصب یها نفس یزده سرم را بلند کردم..صدا رتیح

 ش..شده؟ یسـ..ستاره..چ-

 ام حبس شد.. نهیخورد نفس در س میرحمانه به پهلو یکه محکم و ب یبرخورد لگد با

 داشت تا پرده گوشم را پاره کند..داد زد: یستاره که جسورانه سع یعصب یصدا

 ؟یکور...آخه تو رو چه به جنده بازــ یآخه عوضـــــــــــــــ -

 رحمانه اش.. یرحمانش..بلکه به خاطر حرف ب ی..بغض کردم..نه بخاطر لگد بدیام لرز چانه

 :دمیشد نال یم دهیکه از ته چاه هم به زور شن ییصدا با

 !؟ی..زنـــی..حرف میاز چـ.. یدار.. -

 پوزخند داشت گفت: یکشدار که رگه ها یلحن با

 ی! تو رو خدا جک نگو دختر..منم که هر روز با عل؟یچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز -

 شم.. یو عروسکش م ارمیدر م یکنم؟ منم که جلوش جنده باز یم کسرهیو کار و  زارمیقرار م

 ها. یبد یبه تمام شمیمتهم م شهیرحم که من هم یب یایدن نیرفت..از ا جیگ سرم

 دم؟یشن یم یچ

 نامرد؟! یایدن نیچرخه چرخ ا یدونست چگونه م یو نم دهیرو ند ایدن یکه حت ییسارا من؟

د رو که انقدر پاک بو یخاطر که عل نیخطاب کرد..بلکه به ا نگونهیستاره من رو ا نکهیداغ کردم..نه به خاطر ا ناگهان

 ملقب کرد.. فیقدر کث نیا

 :دمیبار هم در عمرم به آسمان سر نداده بودم..داد کش کی یکه حت غیتمام توان و ج با

 یارزن..حق ندار یتو م یو امثال اون به صدتا یشرف..عل یب یساکــــــــــــــــــــــــت باش...عوض -

 !فیکث یدختره پر رو یطور خطاب کن نیرو ا ینه من و نه عل
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 م از حق خودم و امثال خودم دفاع کردم..بار در عمر نیاول یخشم..نفرت..برا یزدم..از رو ینفس م نفس

 نکرده بود.. دایقلبم آرامش پ نگونهیبودم.. سالهاست که ا یراض

 کردن ستاره بلند شد.. هیکف زدن و گر یآمد..ناگهان صدا ینم رونیجا ب چیاز ه ییصدا

 از من و ستاره هم حضور داشت؟ ریغ یکس نجایشدم..مگر ا لیکف زدن متما یبه سمت صدا شوکه

 !یینایناب نیکند ا یم چه

 من شکرت! ی..خداآه

 شد..بابا بود.. یتر م کیو نزد کیکه نزد ییقدم ها یبود..صدا یمردانه ا یقدم ها یصدا صدا

 ادالنه بود.ناع یضینامعلوم..و باز تبع یا نهیشد نشانه..نبرد..ک یم یکم منته یکه اندک اندک به فاصله ا یکینزد نیا

 قورت دادم. یدهانم را به سخت آب

 .دیچیپوزخند داشت در سالن پ یبابا که رگه ها یمحکم و عصب یصدا

بون ..حاال زیکرد یو واق واق نم ینشست یتوله سگ گوشه اتاقت م کی! سالها بود که مثل یزبون باز کرد نمیبیم -

 ؟آرهــــــــه؟یکن یم یاحترام ی..به دختر منم بیباز کرد

 کوتاه..سکوت بود و سکوت! یکلمه ا یگفتن حت یبرا دیچرخ یدر دهانم نم زبان

 مگر من نبودم؟ دخترش؟

 خنده. ریکند..زد ز ینم افتیاز جانب من در یسکوت کردم و پاسخ دید نگونهیا یوقت

 ..دندیچک یم میگونه ها یبر رو یدر پ یمن هم پ یاشک ها دیهمان مقدار که خند به

 !؟یتاوان نیپس دهم چن دیکدام گناه با به

 بودن؟! نایگناه ناب به

 ندارند؟! ایدن نشیبه ب دیام انینایناب مگر
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 کن! یخودت عدل و انصاف را برابر ایخدا

 خطاب به بابا گفت: یبغض آلود ساختگ یکنان با لحن نیف نیف ستاره

 !نیدیبه من گفت..خودتونم که شن ییزایچه چ نیدون یبابا.به خدا نم-

 حواله من کرد و خطاب به ستاره گفت: یپوزخند بابا

فقط وقت ارزشمندت رو حروم  اقتیل یب نیو حرف زدن با ا یستاره جان..برو بابا..برو که خسته ا دمیآره دخترم د-

 کنه! یم

 از پله ها باال رفت.. نیف نیگفت و با ف یهم مظلومانه چشم ستاره

 نابرابر اطرافم.. یایماندم و دن من

 ..یو عذاب وجدان یحس شرمندگ چیه یاز جانب بابا و در آخر رد شدنش ب یگریپوزخند د یصدا

 ..گریاشک به حراج گذاشتم..بست است د تینها یآب هم زهرم شد..امشب ب خوردن

کردم مانع لرزش بدنم شوم و از پله ها باال رفتم..وارد اتاق که شدم همانجا در را بستم پشت در  یتمام قوا سع با

 نشستم..

 داشتم.. ییآشنا یگوش یبا دکمه ها گریگرفتم..د یرا حفظ یبرداشتم..شماره عل واریتلفن را از گوشه د یگوش

 کردم لحن و گفتارم قاطع و محکم کنم.. یتازه کردم و سع ینفس

 شدم.. موفق

 را گذراند..برداشت.. ییایدن میسه بوق پشت سر هم که برا با

 ..دیچیپ یخواب آلودش در گوش یصدا

 د؟ییبفرما -

 موقع بهش ی.. لعنت فرستادم که بروقتیوقت د نینه..قطعا خواب بود..چه قدر به خودم و ا یخواب بود..انگار یانگار

 شوم.. مانیاگر االن نگم پش دمیترس یمصمم بودم که م ممیتصم یزنگ زدم..آن قدر برا
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 سالم..-

 داد.. بیعج یرا به کنجکاو شیخواب آلودش جا یصدا

 ؟ییسارا تو -

 شرمزده گفتم: یلحن با

 بله..خودمم..-

 دانم از کجا آمده بود گفت: یکه نم یراحت شد و لحنش مهربان..با سرحال الشیخ

 ؟یتماس گرفت یداشت یکار ؟یخوب-

 تینسبت به خانواده ام..اما باز هم دلم رضا لمیکردن دق و دل یخال یکرده بودم برا دایپ یمنبع ی..انگاردمیکش یآه

 داد.. ینم یبه خراب کردن خانواده ام در مقابل عل

 قبوله! -

 خنده گفت: یو با رگه ها متعجب

 ؟یقبوله؟ چ-

 گفتم: یخطاب به عل یمصمم و جد یلحن با

 ..هر چه زودتر بهتر..کایآمر میبر -

 شدم..حرفم را زدم. یفوت کردم..خال یحبس شده ام را به راحت نفس

 ..مطمئن..قاطع..یگفتارش عوض شد..جد لحن

 سارا؟ یمطمئن-

 گفتم: یتر و مطمئن تر از لحن عل قاطع

 ..نیکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریب-
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*** 

 

و ستاره هم از موضوع سفرم  نایزدم..س یقدم م یو بلند یدر باغ سرسبز و پر از پست میاسترس و اضطراب با عصا با

رام که آ یهر از گاهشان قلبم را سوراخ کنند..کم یها کهیداشتن با طعنه ها و ت یبا خبر شده بودند و سع کایبه امر

ره ستا یرفتم که با صدا یکردم..داشتم از پله ها باال م رکتاستفاده کردم..به طرف سالن ح عتیطب یشدم و از هوا

 چارهیباش گفته بودم..قلب ب دارش آماده کردم..به قلبم آماده شینبرد با سخنان ن یمتوقف شدم..باز هم خودم را برا

 حسابسه آدم هستند که به  نیا یها شیدختر..آه که تک تک تنم در معرض ن نیام کم زخم زبان نخورده بود از ا

قلب و روحم  شیکند..ستاره که با طعنه ها یجسمم را هالک م شیکه با ضربه ها نای..سندیآ یخانواده ام به حساب م

 ینسبت به من..مرا روز شیها یتفاوت یب نیاست..و بابا..با ا یرینظ یب یشکارچ که یکند..به راست یرا شکار م

 کند.. یکشاند و ازاد م یهزاران بار تا مرز مرگ م

 !ییکارا نیتو کال تو خط ا ؟گفتمیباش یدختر فرار یخوا ی..نکنه میدم دراز شد نمیب یم-

قلب من  یاش که تنها رو هودهیپوچ و ب یانداخت بر قلبم..باز هم به سخن ها یکه رعشه م یی..از آن خنده هادیخند

 اثر داشت ادامه داد..

آشغالِ کهنه و  کی ده؟مگهیند ایاصال دن ده؟یآره خارج ند ؟یخارج و درمان بش یبر یتون یم یتو واقعا فکر کرد-

 بشه؟ افتیتونه باز  یو به درد نخور م دهیپوس

 میبار هم برا نیا دمیترس یرا باال ببرم..م میجرئت نداشتم صدا یهم فشردم..حت یحرص به رو یرا از رو میها دندان

 آمد.. یبر م یباشد..از ستاره هرکار شیشاهد رفتار ها یحقه بافته باشد و کس

به درد  کی..یآشغال یتو یعل اقتهیرو هم..حقا که ل یختیر یبا عل دمی..فکر نکن نفهمییدختره هرجا یه-

 گدا گشنه کمک کنه..واقعا براش متاسفم.. یخواد به تو ینخور..خاک تو سر اون کنن که م
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پارکت ها قدم  یکردم..رو ینوبت به نوبت ط اطیپله ها را با احت یگوش دهم..باق شیحرف ها یکه به باق نماندم

درد  یاز رو یغیسخت برخورد کردم..ج یشد و محکم با پارکت ها دهیبه شدت کش میبرداشتم..ناگهان عصا

 سوزد قلب من! ی..چه مظلومانه مدیکش ریسخت برخورد کرد و ت نی..کتفم محکم با زمدمیکش

 دهد روح من! یمعصومانه جان م چه

 !؟یتاوان نیپس دهم چن دیکدام گناه با به

 داشت.. میرا برا نیاطیحکم خنده ش شانیو ستاره بلند شد..خنده ها نایتمسخرانه س یخنده ها یصدا

 خندند! یم انهیو چه وحش حانهیوق چه

 گناهان را؟! نیخواهند پس دهند تاوان ا یم چگونه

کمک  واریجلوه دهم..از د فهیخود را ضع طانیدو ش نیدر برابر ا دیرا قورت دادم..نبا میشده در گلو ریجاگ بغض

 تنم بود.. یشگینکردم..عادت کرده بودم..مهمان هم یگرفتم و بلند شدم..به درد کتفم توجه

 مدیبه سمت اتاق حرکت کردم..به اتاق که رس واریکردم مقاومش کنم به کمک د یم یکه سع یآرام با خونسرد آرام

هفته بگذرد و بتوانم رنگ  نیکردم هر چه زودتر ا یو وارد اتاق شدم..خدا خدا م دمیکش نییرا پا رهیدستگ

کنم..تجمع درد و انتظار  یبودن تحمل م یبا عل یلحظه ا یزجر ها را برا نی..تمام انمیبب یرا در کنار عل یخوشبخت

 لبم مهمان کرد..! یتلخ را رو یلبخند یخوش

 

*** 

 

 شماره ... پرواز

 بغض آلود ترنم برگشتم سمتش..با هق هق گفت: یصدا با

 شه؟ یدلم برات تنگ م یگ ینم ؟یخواهرت رو تنها بزار یخوا یآخه نامرد..م-

 بود گفتم: یاز حس دلتنگ یکه ناش یکنم..با بغض یکردم لرزش چانه ام را مخف یانداختم..سع نییرا پا سرم
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 خوشحال ینجوریا نم؟یصورت قشنگت رو بب نم؟قرارهیرو بب ایقراره دن یگ یگردم ترنم..زوده زود..نم یزود بر م -

 ؟یش یتر نم

 و گفت: دیصورتم را بوس هیبا گر ترنم

 نداره.. ی..فقط زود برگرد..زود برگرد که دل من طاقت دوریباشه آبج -

 ام بود.. ییتمام دارا یدختر بعد از خدا و عل نی..ادمیپر مهر گونه اش را بوس متقابال

 به گوش خورد.. یعل یصدا

 ..میبر دیشه ها..با یم ریسارا د -

 شدم.. مایسوار هواپ یبار هزارم همراه عل یبرا یا یترنم رو در آغوش گرفتم و بعد از خداحافظ دوباره

 بود.. دهیقفل کردم..استرس و اضطراب امانم را بر میپاها یکه نشستم دستانم را رو مایهواپ یصندل یرو

 گفت: یآشکار بود چرا که عل یادیز یانگار

 خوبه؟ ده؟حالتیسارا..چرا رنگت پر-

 آره تکان دادم..اما ول نکرد..مصمم تر گفت: یرا به معنا سرم

 ه؟یلرزش دستات نشونه چ نیپس ا-

 یخود را حفظ کنم..شانه ا یکردم خونسرد یلرزند..سع یرا که متمرکز کردم متوجه شدم دستانم به شدت م ذهنم

 باال انداختم  و گفتم:

 ..شمیبهتر م-

کردم که  یرد و بدل نشد و دعا م نمانیب ی..تا آخر پرواز حرفدیحوصله جواب دادن را ندارم..کنار کش دیفهم یانگار

 ..میزودتر به مقصد برس

 

*** 
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دور تنم حصار  شتریتا مغز سرم نفوذ کرد..پالتو ام را ب شهیش یدادم..سرد هیتک نیسرد ماش شهیرا به ش سرم

 کار گرم شوم.. نیخواستم با ا یکردم..م

 گفت: یجلو آمد که با سرحال یاز صندل یعل یصدا

 ..نجایبودم ا ومدهیوقت بود ن یلیکرده...خ رییتغ ابونایخ نیچه قدر ا -

 یم یزد..سارا..به زود بیدر دلم نه یکیخارج از کشورم را.. یایدن نمیتوانستم بب ی..کاش مدمیکش یدل آه در

 رو! ایدن نیتمام ا ینیب ی..مینیب

 سپردم.. نیظبط ماش یرانیا یشد و تا آخر مقصد سکوت کردم و گوشم را به نوا میمهمان لب ها یلبخند

 

و همراه  یشگیهم یگذاشتم..دستانم را به عصا نیزم یرا در آوردم و رو میشدم..عصا ادهیپ نیاز ماش یعل یصدا با

به  میدیکه رس میکرد یرا ط یریدانستم چه مس ی..نممیکرد یرا ط یسنگ یریمس یدادم..به همراه عل هیتک میزندگ

 ..یسالن یدرب ورود

گرم سالن به صورتم حس خوب و  یکرد..هجوم هوا ییگفت و مرا تا داخل سالن راهنما یبا لبخند خوش آمد یعل

 کرد.. قیرا به بدنم تزر ینیریش

 از مقابل آمد.. یزن یزهرا ای یصدا ناگهان

 فشرد.. یگرم که حس کردم مادرانه مرا به خود م یو  محصور ماندن در آغوش دنییدو و

 امواجش در سالن پخش شد.. یکه برخورد کرد صدا نیرها شد..به زم میکنار پا میشل شد و عصا دستانم

 و یر علشک ماد یبغض آلود زن که ب یزن را در بر گرفتم..صدا فیظر یرا با تمام قوا باال آوردم و شانه ها دستانم

 عمه من بود در کنار گوشم زمزمه کنان بلند شد:

 ایو خانوادش تنگ شده بود..خدا نیشاه یچه قدر دلم برا یوا ؟ینیقربونت بشم دختر گلم..تو دختر شاه یاله-

 شکرت!
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 محزون گفتم: یلبخند با

 عمه جان! نطوریمنم هم-

کردم درباره  یچهره ام بود..خدا خدا م دنیدرحال کاو یرا رها نکردند..انگار میمن جدا شد..اما دستانش شانه ها از

 دشوار بود.. میکه توان مقاومت و مقابله با عمه برا دینگو یزیچهره ام چ

نزد و کمک کرد تا  یبود چرا که حرف اریشانس با من  یاش..اما انگار دهیبرنجد از مهمان تازه از راه رس دمیترس یم

 شوم.. رینرم و گرم جاگ یمبل یرو

 کرد.. یرفع دلتنگ یهم حساب یاز من با عل عدب

 

ه ک یتقه ا یبودم که ناگهان با صدا دهیمن آماده کرده بود دراز کش یکه عمه برا یدیتخت دو نفره نرم اتاق جد یرو

 به در خورد متعجب سرم را بلند کردم..

 یبچه گانه و نازک دختر یشکل صدا نیباورتر ریاز سمت در به گوش برسد اما در غ یعل ایعمه  یداشتم صدا انتظار

 نشستم. میتخت برخاستم و سر جا یاز رو عیبه گوش خورد..انقدر شوکه شدم که سر

 نشسته بودم آمد که گفت: شیدختر کوچولو از فاصله در اتاق تا تخت که رو یصدا

 !ن؟یباغ نیا دیشما خانوم جد -

 زبانش لبم را به خنده باز داشت.. تیمعصوم ایکالمش  ینیریدانم ش ینم

 را از هم باز کردم و گفتم: میمهربان دست ها یلبخند با

 بغل خاله! ایسالم خانوم کوچولو. ب-

 که خودش را در آغوشم رها کرد. یو عروسک دیآمد به گوش رس یبه سمتم م دنییکه با دو یکوچک یقدم ها یصدا

عاشقش شدم که  یساختم و به قدر میاهایدر رو یالیعروسک خ کی نشیریدانم اما با همان اندک کالم ش ینم

 به خودم فشارش دادم.. یحساب
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که  ییشده بودم..با خوش رو یپر انرژ یکردم. انگار شیرها نیریحصار ش نیو از ا دمیآخش که در آمد خند یصدا

 بود گفتم: دیاز من بع

 اسمتو بدونم؟ شهیخانوم کوچولو. م-

 و کودکانه گفت: ناز

 !ایدر -

 لبخند زدم.. یشتریوسعت ب به

 ! چند سالته؟یچه اسم قشنگ یوا-

 و شاد شد..با خنده گفت: یمیدخترک صم لحن

 مدرسه! رمیساله و م7 شمیم گهیسال د کیسالمه..6هنوز  -

 ..پر از مهر..زهی..پر انگدیق ی..بدمیخند

 !یش یبزرگ م یپس دار -

و کوچکش گذاشتم و با  فیدست ظر یصورتم گذاشت و نرم نوازش کرد..دستم را رو یدست کوچکش را رو کف

 شصتم پشت دستش را نوازش کردم..

 کنجکاوانه گفت: نیهمان ح در

 ه؟یخاله..اسمت چ-

 ..پر مهر..پر از عشق..دمیرا برداشتم و بوس دستش

 سارا!-

 ..دیشد..خند خوشحال

 جالب خاله..اسم عروسک منم ساراست! زیچ هیچه قشنگه اسمت! -
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 لبم نشست..ناگهان گفت: یرو یکودکانه اش تنها لبخند یها یجواب شاد در

 !ناهاشیخاله..ا نشیبب-

 داد.. یاز تعجب و کنجکاو ییرا به رگه ها شیانداختم..لحن شاد و کودکانه اش جا نییو سرم را پا دمیکش یآه

 ؟ینیو عروسکم رو بب یکن یخاله.چرا چشمهات و باز نم-

د سرنوشت بو هی نیکوچولو را بشکنم اما ا ایخواستم دل در ی..نمدیلجوجانه از چشم راستم چک یقطره اشک ناگهان

 !گرید

دو دستم گرفتم و لباس  نی..جسم کوچک عروسک را بافتمشیهوا دنبال عروسک گشتم و  یرا بلند کردم و رو سرم

 را لمس کردم.. رشیحر یعروسک

 اش را.. یدکمه ا ینرم و چشمها یموها سپس

 کنجکاوانه سوالش را تکرار کرد: ایدر

 ؟یکن یخاله! چرا چشمهات رو باز نم-

و  یکردم در لحنم مخف یم یکه سع یکردم..سپس با غم لیمتما شیزدم و سرم را به سمت صدا یمحزون لبخند

 پنهانش کنم گفتم:

 ؟ینیب یعروسکت رو م یخاله..چشمها-

 گفت: کودکانه

 آره خاله..چرا؟-

 ..نیریزدم..از ته دل..ش لبخند

 ه؟یدکمه ا ینیبیم-

 ..از ته دل..دیخند

 !نمیبیآره خاله..معلومه که م-
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 !نمیبیاما من نم-

 در آغوشم وول نخورد..با تعجب نجوا کنان گفت: گرید یرا سرتاسر سکوت فرا گرفت..عروسک حت اتاق

..منم پلکام نهیبی..معلومه هرکس که پلک هاش بسته باشه نمینیخب خاله چشمهات رو باز کن تا بب-

 !نی..ببنمیبیکنم م یباز م ی..ولنمیبیبستست..نم

 ..محزون وار..نی..لبخند زدم..غمگدمیبافته شده بلندش کش یموها یرا رو دستم

 ..نمیبب تونمینم ی..چشم دارم ولهیمنم مثل عروسکته..دکمه ا ی..چشمهاایدر-

 ..نهیتو رو بب تونهینم ی..عروسکت چشم داره ولنیهم بب تو

 که قند در دلم آب کردن گفت: یبچه گانه به گونه ا یلحن با

 ؟یتو هم عروسک یعنی -

 ..دمی..بلند..محکم لپ نرم و تپلش را بوسدیق ی..بدمیخند

 آره خاله..منم عروسکم..-

 یزن یاز جانب من در باز شد و صدا یدییبه در خورده شد..با بفرما یتقه ا یبزنه ناگهان صدا یخواست حرف تا

 و محکم خودش را به من فشرد.. چاندیرا دور گردنم پ شیدستها ایآمد..ناگهان در

 ؟یکن یم کاریچ نجایمادر تو ا ایخاک بر سرم شه..در یوا یا-

 بچه گانه و تو دل برو خطاب به مادرش گفت: یبا لحن ایدر

 ..مونده مونیهنوز باز میهم رو بشناس می..فعال فقط تونستمیکن یخاله سارا تا با هم باز شیاومدم پ.من یمامان-

 گفت: یلبم آمد..زن با نگران یمهربان رو یلبخند

 کنجکاوه.. یـــــلینه خ کممیکنجکاوه.. یادیز کمیدختر من  نیا دیخانوم..تو رو خدا ببخش-

 ..دیبرمش تا استراحت کن ی..االن مدیخودتون ببخش یرو خدا به بزرگ تو
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 و لبخند رو به زن گفتم: یاخم مصنوع با

 ا؟یکنم مگه نه در یباهاش باز یخوامم تا شب کل یشدم..م ایعاشق در قهیچند دق نیاتفاقا من تو ا ه؟یچه حرف نیا-

 استغفراهلل مادرش خنده بر لبانم کاشت.. ی..و صدادیگردنم جدا کرد و بلند هورا کش یبا شوق دستانش را از رو ایدر

 ام بود.. یزندگ یروز ها نیاز بهتر یکیبگم  دیبودم و با ایآخر شب بود که کنار در تا

 

 

*** 

 

 

 ؟یهست یتو ک -

 کیشد..اما با همان فاصله نزد کمینزد دندیرقص یفرشتگان م یکه مانند بالها رشیحر دیآرام با آن لباس سف آرام

 قرار داشت.. اریبس یدهم چهره اش را که در مقابل پرتو نور صینتوانستم تشخ

 ..شروع کرد به عقب رو رفتن.. دستم را به سمتش بردم اما وسط راه خشک شد..لب زدم:ستادیاز حرکت ا ناگهان

 ؟یریکجا م -

 ..مهربان..دلتنگ..حیآرام..مل ییاز سرتاسر در گوشم اکو داد..صدا ییصدا

 ..یکن یم دایاز آن پ یکمتر نشان یبه دست آور یخواه یرا که م یزیچ نکهیا یابر یکن یهر چه تالش م -

 ...!یآور یبه دست نم ریکه بدون تفکر و تدب یرا از دست داده ا یزی..چیبه راهنما دار اجیاحت

به درون خود  ادیداغ سر باز کرد و من را با فشار ز یپر از گداخته ها یناگهان گودال ستیآن چ میخواستم بگو تا

 ...دیبلع
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 زدم.. ینشستم..نفس نفس م میکه از حنجره ام خارج شد چشمانم را باز کردم و سرجا یغیج  با

 ..دیبار یم میاز سر و رو عرق

 قورت دادم.. یقلبم را در حصار دستم قرار دادم..آب دهانم را به سخت 

 از فاصله در تا تختم به گوش خورد.. یکس دنییدو یباز شدن درب اتاق آمد و بعد از آن صدا یصدا ناگهان

 !یام..عل یام بود..اسطوره زندگ یشگیهم امداد

 داشت گفت: یخواب آلودگ یمردانه اش که رگه ها یصدا با

 ؟یدیشده؟ خواب د ی؟چیسارا..خوب -

 ..ختندیر میگونه ها یسرباز کردند و مانند قطرات باران بر رو میو دانه دانه اشک ها نییرا انداختم پا سرم

 نگران گفت: یبا لحن یعل

 ؟یکن یم هیسارا..چرا گر-

 و در دهانم خفه شود.. ردیهق هقم اوج نگ یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 خفه اش کرده بودم شکسته شکسته گفتم: بایکه تقر یهق هق با

 ..دم..ـی..من..ددمی..دم..دـید -

 متعجب گفت: یلحن با

 کنم ازت درست حرف بزن! یسارا؟ خواهش م یدید ویچ-

 یدهانم برداشتم و سرم را سمت عل یام بند آمد..دستم را از رو هینتوانستم سکوت کنم..گر گریرا بلند کردم..د سرم

 مضطرب گفتم: یکردم و با لحن لیمتما

 ..دمیانسان د کیبودن من  نایو ناب یبود..بعد از سالها زندگ دی..لباسش سفدمیرو د ی..من زندمید -

 کرد خونسرد باشه..گفت: یم یکه سع ی..با لحندیکش یقیعم نفس
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 ؟یدیچهره اون زن رو د-

 انداختم.. نییرا پا سرم

 !دمینه..ند-

که ادامه داد  نجایتا هم دی..انگار فهمدیتر کش قینفس عم یگرینوازش کرد..بار د یرا به آرام میموها

 گذاشت.. میتنها..گذاشت استراحت کنم و چه قدر ممنونش بودم که ستیکاف

 ..آن زن چه گفت؟دمیکش یاز سر خستگ یاتاق را که بست نفس درب

 ام گفت؟ یزندگ یها یرانیو و بتیمص از

 را از دست دادم؟ یزیچ

 ندارم که از دست بدهم! یزیکردد؟من چ الی..چه خهه

 نداد.. میداشتم با آن ها خودم را آرام کنم اضطرابم را ترم یحرف ها را که سع نیباز هم ا اما

 .نمیخواست بتوانم چهره آن زن را بب ی..چه قدر دلم مدمیغم سر دادم و دوباره دراز کش یاز رو یآه

 ممکن ها اضافه کنم..! ریغ ستیبه ل دیآرزو را با نیفکر کنم ا اما

 

*** 

 

 برد از آدم.. یدل م نشیریش ی..واقعا صحبت هادمیخند یم ایدر یها یباز نیریتاب نشسته بودم و به ش یرو

 دیگویبهش م کایو همراه عمه آمدن آمر رانهیبودم اسمش هماست و از ا دهیفهم یچه قدر هم مادرش که به تازگ هر

 از مادرش؟ دیشن یدختر حرف م نینکن..اما مگر ا تیبس کن انقدر خاله سارا را اذ ایکه در

خواند از  یشعر م میبرا ایخوردم و در یتاب م رنگ باغ عمه نشسته بودم و یتاپ فلز یرو ایکه همراه در همانطور

 بردم! یخنک لذت م یهوا
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تاپ  یاز داخل آغوشم خودش را به سرعت جدا کرد و از رو ایباغ آمد..در یباز شدن درب ورود یصدا ناگهان

 ..دییدو یباغ م یآمد که به سمت درب ورود یم شیتق تق یها ییبا آن دمپا دنشییدو ی..صدادیپر

 شده بود..گفت: لیتبد غیکه به ج یصدا با

 !انیعمـــــــــــــــــــــو ک -

 شد و گفت: یم کمیآمد که با ذوق نزد یدر م یپا یبرخاستم..صدا میاز سر جا متعجب

 اومده.. انیخاله سارا عمو ک یوا -

و تلخ مشامم را  نیمردانه دلنش یشده بود..چرا که عطر کمینزد یزدم..انگار حیمل یاحترام مهمان نا آشنا لبخند به

 گرفته بود.. یبه باز

 سالم کردم.. یآرام به

 لب اکتفا کرد.. ریز ینکردم..ناگهان شخص از کنارم رد شد و تنها به سالم افتیاز جانب شخص مقابل در ییصدا

 باشم.. یعکس و العمل نیهم که نداشتم که مستحق چن یباال رفتند..رفتار بد میابروها متعجب

 آمد.. یم ایدر یکه صدا یخم کردم..درست سمت نییآمد..سرم را به سمت پا ایدر زیخنده ر یصدا

 زد گفت: یکه خنده درآن موج م یبا لحن ایدر

 ..هینجوریا شهیهم انیعمو ک یلیناراحت نشو خاله ل-

را در دستانم قرار دادم و  ایباال انداختم و دست کوچک در یشد..شانه ا میلب ها یتعجب رو نیگزیجا یلبخند

 ..میهمراه هم به سمت سالن رفت

 !ست؟یمهمان چه کس نیبدجور به من فشار آورده بود که بدانم ا یکنجکاو

 

 شود ( ینوشته م یقسمت به بعد گفتار نی) رمان از ا
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 ..دمیفهم یشدن و پر شدن تشک م یرا از خال نیکرد..ا یتخت ورجه وورجه م یکودکانه اش رو یبا خوشحال ایدر

 ..ارومیخواستم به زبون ب یگرفته بود م یرو که بدجور افکارم را به باز یسوال

 ا؟یدر-

از تخت  ایرام کرد..در نطوریرا ا ایلحن کنجکاو من بود که در دینشد..شا یپر و خال گری..دستادیاز حرکت ا تشک

 :دیکنجکاو گونه پرس یبه من با لحن یکیچرا که در نزد ستادیا کمیآمد و نزد نییپا

 شده خاله سارا؟ یچ-

 یجا یکاناپه در آغوشم مانند عروسک یرو لیهم با کمال م ایباز کردم و در ایدر یزدم و آغوشم را به رو یلبخند

 گرفت..سوال را به زبون آوردم:

 ه؟یک انیجونم..عمو ک ایدر-

 دکانه گفت:کو یو با لحن دیکوچکش را به هم کوب یذوق دستا با

 !هی..اون پسرخاله عمو علنهیبهتر انیدوسش دارم..عمو ک یلیخاله سارا من عاشقشم..خ یوا-

آمد..به فکر فرو  رونیاز آغوشم ب یحرف چیبرسد..او هم بدون ه شیها یباز یکردم تا به باق شیگفتم و رها یاهان

به خودش زحمت  یبت ساخته بود پس چرا حت کیخودش  یکرد و برا یم فیمرد تعر نیهمه از ا نیا ایرفتم..اگر در

 شود؟ ایبا من سالم کند و احوالم را جو ینداد به گرم

 عکس و العمل را نشان داده.. نیشناخته ا یکه تو را نم نیبه خاطر ا دیزد که سارا شا بیدر دلم نه یکی

 نیورد ادر م شتریعمه شکوفه تا ب شیدر سالن پ میبرو ایگرفتم با در میتفکرات هرز و پوچ شدم..تصم نیا الیخیب

 مرد بدانم..

 فیکه عمه و مهمانش انجا حضور داشتند و آن سالن بزرگ که از تعر یبه سمت ایبه کمک در میامد نییپله ها که پا از

 ..میتک نفره نشست یمبل یو رو میرا داشت رفت ییرایام حکم پذ دهیشن ایدر یها

 گفت: یبا ذوق مملو از هر احساس یمقدمه ا چیمن بدون ه دنیبا د عمه

 جان پسر خواهر من ارغوان جان.. انیجوان رعنا رو..ک نیکنم ا یبهت معرف دیدختر گلم با یوا-
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 آرام و خجول خطاب به عمه گفتم: یجابه جا شدم..متعجب و با لحن میدر جا یکم

 پسر خواهرتون؟ مگه من جز شما بازم عمه دارم؟-

 و مهربان گفت: دیامده از شالم کش رونیفر درشت ب یبه موها ی..دستبایو ز نی..دلنشدیخند عمه

هم با هم  انیو ک یمن داره..عل یمنه که حکم خواهر رو برا یمیقربونت برم من..نه گل من..ارغوان دوست صم یاله-

 مثل برادرن..

 نشسته.. انیکه مطمئن بودم ک یگفتم و سرم را برگرداندم سمت یآهان یآرام به

 زدم و گفتم: حیمل یلبخند

 ..تونیی..خوشبختم از آشناانیسالم آقاک-

 گفت: شناختمیکه م یلحن نیتفاوت تر یدر کالم و ب یتیمیصم چیبدون ه یرسم یلیهم خ انیک

 ممنون..-

جمالت  نیبا کوتاه تر انیبودم که تنها ک انیعمه و ک نیو تنها شنونده مکالمه ب دمینگفتم و کنار کش یچیه گهید

 داد.. یپاسخ م

 ینشسته بودم و عمه رو انیو من درست کنار ک میسالن نشسته بود یچوب ینهار خور زینهار بود که پشت م موقع

 گفته بود که عمه امر کرده.. ایقانون را مادر در نینشسته بود..ا زیصدر م یصندل

 آمد که گفت: یبلند و خوشحال عل یمحکم اسطوره آمد..ناگهان صدا یقدم ها یسالن باز شد..و صدا در

 !انیکـــــــــــــ-

در آغوش هم  یاما صدا دمیرا ند شیبرخاست..باق شیاز رو انیشد و ک دهینشسته بود کش انیکنارم که ک یصندل

و  شینشست سر جا انیک دندیکرد..کنار که کش یمردانه ابراز خوشحال یلیهم خ انی..کدمیرا شن انیو ک یرفتن عل

 خوشحال گفت: یبا لحن انیمن نشست و خطاب به ک یهم درست رو به رو یعل

 بود؟ زیآم تیتموم شد؟ عمل موفق سیخوشحالم..کارت تو پار دنتیچه قدر از د یدونینم انیک یوا-
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 کامال خونسرد و کوتاه پاسخ داد: انیگذاشته شد..بعد از ان ک زیم یرو یآمد که به ارام انیقاشق ک یصدا

 آره..-

 کند قهرمان من.. ینادر..چه م یخنده ها ..باز هم هماندیخند یعل

 به عمه گفت: خطاب

 مهمون ماست؟! رانیبره ا یتا وقت انیکه ک یدونستیمامان م-

 مهربان گفت: یبا لحن عمه

 مادرش ارغوان جان.. شیپ رهیهم م یبه زود شاهللیما..ا شیآره پسرم..قدمش سر چشمم..افتخار داده و اومده پ-

 قیحسادت کردم که انقدر عم انیو غم داشتم و به ک یته دلم احساس دلخور یبود..کم دهیتازه من را د یعل یانگار

 را به سمت خودش جذب کرده بود.. یتمام توجه عل

 گفت: یبا مهربان یعل

 ..شهیداره رو به راه م ی..همه چیکم کم آماده ش گهید دیبا ؟ییدختر دا یخوب -

 یکند اما حت یموضع کنجکاو نیدرباره ا انیرا داشتم که ک نیزدم در پاسخ به خبرش..انتظار ا یمهربان یلبخند

 ایگفتم و به خوردنم ادامه دادم..واقعا دسپخت مادر در یلب باشه ا ریموضوع نکرد..ز نیهم راجع به ا یپرسش کوتاه

 خانوم افتادم.. یصغر یدسپخت ها ادیدسپخت  نیطعم ا دنیمعرکه بود..با چش

 یبه من گفت که همراهش به اتاقش بروم..ته دلم احساس شاد یعل میدر کنار هم خورد تیمیرا که با صم نهار

 حالم گرفته شد.. یهم همراهمان هست کم انیک دمیفهم یکردم..اما وقت

ستم تازه از نبود حضور که نش یمبل داخل اتاق عل ی..رومیکردم..وارد اتاق شد یط یکی یکیپله ها را  یکمک عل به

 را بخورد و بخوابد.. شیگفت که همراه مادرش به اتاقش رفته است تا قرص ها دمیپرس یاز عل یافتاد..وقت ادمی ایدر

اتاق در   گریمبل د یلرزاند وارد شد و رو یرا م نیزم یمردانه و محکم که مانند عل یهم با قدم ها انیاز من ک بعد

 ما.. یهم رو به رو یسمت راست من نشست و عل

 گفت: انیآرام خطاب به ک یبا لحن دیبگو یزیبه من چ یعل نکهیاز ا قبل
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 ه؟یچطور ایدر تیوضع -

 سر داده شده بود به گوش خورد.. یکالفگ یکه از رو انیک قینفس عم یصدا

 دونم.. ینم-

ند و صحبت کرد ایکنجکاو شدم که بدانم چرا از در یلیمخاطبش من شدم..خ نباریتازه کرد و ا یهم متقابال نفس یعل

 گرفتم سکوت کنم.. میبوده است اما تصم یماجرا چ

 گفت: یبا مهربان یعل

 سیهم مثل من تخصص چشم داره..االن تازه از پار انی..کیآشنا شده باش انیسارا جان..فکر کنم با ک-

 رو داشته و خوشبختانه موفق هم بوده.. شیعمل سخت رو پ کیبرگشته..اونجا 

 ..یاریرو به دست ب تیینایب یتا تو بتون میکن یرو م مونیتمام سع انیو ک من

 :من داشت..گفت یبرا قیعم یمردانه بود و جاذبه ا اریکه بس یبا لحن یخطاب به عل انیتمام شد ک یحرف عل یوقت

 ؟یکرد میتنظ یوقت عمل رو ک-

 و گفت: دیکش قیعم ینفس یعل

 ..رهیعمل صورت بگ نیا گهیماه د کیشد که  نیصحبت کردم..قرار بر ا مارستانیبا ب -

 بعد گفت: یسکوت کرد..اما کم یکم انیک

 رسم.. یکارها م یو به باق نجایگردم ا یبه مادرم بزنم..بعد از اون برم یسر دی..بارانیبرم ا دیهفته با نیا-

 ایاتاق اما ح نیماندم در ا یم شتریکوتاه از اتاق خارج شد..دوست داشتم ب یبا خداحافظ انیگفت و ک یباشه ا یعل

 آن اتاق لذت بخش را ترک کردم.. یدیشد و با ببخش روزیبر احساس قلبم پ

 بودم.. خوشحال

 اطرافم باشم.. ایشاهد دن گریماه د کیخوشحال..قرار بود تا  یلیخ
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 یکوچولو هم خواب بود..نم ایلذت ببرم..در عتیطب یتو باغ عمه قدم بزنم و از بو یشده بود که هوس کردم کم شب

 در اتاق را باز کردم و آرام آرام به کمک نرده ها از پله ها عبور کردم.. واری..با کمک درمیتوانستم از او کمک بگ

 یرو نجایرا بلد نبودم پس تا هم جانیا ادیخارج شدم..ز اطی...در را باز کردم و با احتدمیسالن که رس یدرب خروج به

 یم رونینشستم و دستانم را در آغوش گرفتم و تند تند بازدمم را ب یمرمر یپله ها یبود..رو یکاف الیو یپله ها

 فرستادم.. یم میها هیتازه به ر یفرستادم و هوا

 یاهیبر دلم انداخت..متعجب و نگران به س یترس یخش خش یکه گذشت خواستم برم داخل سالن که..صدا یمدت

 م؟یهم داشت یاهیبودم..مگه ترسناک تر از س رهیخ میمطلق رو به رو

 امد.. یخش خش از سمت راست م یبلند شدم..صدا میاز جا ینگران با

رفتم..که  یو عقب عقب م دمیکش یباال نرود..تند تند نفس م میدهانم گذاشتم تا صدا یترس رو یرا از رو دستم

 محکم برخورد کردم و نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و محکم سقوط کردم.. یزیناگهان با چ

بود چرا که خودم را  اریشانس با من  یاما انگار یباق اریرا داشتم و سفر به د یمرمر یبرخورد با سنگفرش ها انتظار

که...مال  ینرم..محکم...مردونه..و عطر یوشگرم..آغ یو آسمان حس کردم..و محصور ماندم در محل نیمعلق در زم

 باشد... یکیتوانست مختص  ی..و تنها مدعطر تلخ بو نیزد..ا یم نیریش ینبود..تلخ بود..عل یعل

 !انیک

بود که در آغوش او بودم اما خجالتم حاکم  یبیسرخ شدند..محکم در بر گرفته بودتم..حس عج میگونه ها ناخودآگاه

 از قلبم بود.. یشتریوسعت ب

 چیتقال کردم که بدون ه یکه به گردنم خورد مور مورم شد..آب دهانم رو قورت دادم...به آرام شیگرم نفس ها هرم

 کرد.. میرها یمکث

 خجول وار گفتم: یو با من من و لحن نییکه قرار گرفتم سرم را انداختم پا نیزم یرو

 و.. دمیبود که ترس نیبوته ها بود..ا یال یزیچ ی..گربه ا یفکر کردم سگ دیببخش یلی..خدیببخش-

 کنم.. فینتونستم ادامه بدم و ان لحظه خجالت اور را توص گهید

 خشک گفت: یلیخ
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 ...من بودم..ستیمهم ن-

کلمه  یمن را ترسانده بود و حت ینطوریاز کنارم رد شد..وا ماندم...دهانم از شدت تعجب باز ماند..او بود؟ او بود و ا و

 گفت؟سخن ن یا

 بشر..! نیاز دست ا یوا

 و به داخل سالن رفتم.. دمیکش قیکردم به خودم مسلط باشم..چند تا نفس عم یسع

که از پشت سر امد متوقف شدم..سرم را  انیک یکردم که با صدا یبه کمک نرده پله ها..به سمت باال حرکت م داشتم

 و گفتم: انیک یبرگرداندم سمت صدا

 بله؟-

 کنجکاو بود.. یکامال خونسرد و کم انیک لحن

 ؟یریبدون کمک به عصا راه م-

 زدم و گفتم: حیمل یلبخند

 .رمیبا عصا م رونیرفتن به ب یکنم..اما برا نیبدون عصا راه برم تا بتونم خوب تمر الیو یکنم تو یم یسع-

به  اطیباال انداختم و با احت یشانه ا الیخیرا از سکوت مطلق حاکم شده بر سالن حس کردم..ب نیگفت..ا یزیچ گرید

 طرف اتاقم حرکت کردم.

شده بود و  ایام در یروزها تنها همدم زندگ نی..اکایگذشته بود و قرار بود امروز برگردد امر انیهفته از رفتن ک کی

 ..شیها یکودکانگ

..فقط هنگام دمشید یهم..نم یشد..عل یم یسپر رونیاکثر اوقات فراغتش در ب یول دیرس یبه من م یلیهم خ عمه

 از شب ها هم نبود.. یبعض یرفت..حت یامد و عصر هم م ینهار م

 :با ذوق گفت ایامد که وارد باغ شد..در ینیماش یکه صدا میدیخندیو با هم م میتاب باغ نشسته بود یرو ایدر کنار

 اومد.. یعمو عل -
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 با استرس گفتم: ایلبم نقش بست..خودم را جمع و جور کردم..رو به در یرو یلبخند

 جان..ظاهرم خوبه؟ ایدر-

 خوشحال گفت: یبا لحن ایدر

 .نیخوب یلیآره خاله سارا!خ-

ا اما فقط تنه ادیما به سمت ما ب دنیبا د ی..انتظار داشتم علدمینرمش را بوس یموها یزدم و رو یلبخند یمهربان با

 ..دمیاش را شن یمکالمه تلفن

 گرم صحبت بود که متوجه ما نشد.. یادیز انگار

 ..امیب تونمینه امرز نم-

-.. 

 ..شتیپ ادیب دمی..به مامان سپردم قول مزمیزهرا جان عز -

-.. 

 ..زمیآره آره..باشه عز-

-.. 

 خداحافظ..-

 

من بودند که در تنگنا قرار گرفتند..فقط به خاطر  یمن بود که سوخت..نفس ها نهیبودند که رفتند..و س شیقدم ها و

 ؟یسه جمله ا یمکالمه ا

 بود؟ یعل زیعز یخطابش کرد..چه کس زمیعاشقانه وار عز نگونهیزد؟ که ا یحرف م یبا ک یعل دم؟یشنیم یچ

 قهرمان من بود؟ زیعز یکس چه
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 قرار دادم و محکم فشردمش.. میگلو یسخت..دست لرزانم را رو میبرا دنیخشک شده بود و نفس کش میگلو

 کودکانه اش گفت: یبه حالم برد..با نگران یپ ایدر یانگار

 خاله سارا؟حالت خوبه؟-

ا که ت ی..مندمییبرخاستم و به طرف سالن دو میبا تمام سرعت از جا دیکه از چشمم چک ی..قطره اشکدیام لرز چانه

 میدانم چه گذشت که پا یدانم چه شد...نم ی..نمدمییدو یکردم و م ینداشتم..هق هق م دنییجرئت دو یبه حال حت

ا ر میکه معصومانه گلو یغیو ج دیکش ریدرد ت شدتاز  میبرخورد کردم..زانو نیکرد و محکم با زم ریگ یزیبه چ

 خراش داد..

 ..ختیمن اشک ر ی..نشست..همپادیکنارم که رس ایدر

 چه؟ یو من برا دیبار یچه م یبرا او

 با بغض و هق هق گفت: ایدر

 ..ادیخاله سارا..از زانوت داره خون م-

 بود! زیمن عز یدختر برا نیرا محکم در آغوش گرفتم..چه قدر ا ایو کوچک در فیو تن ظر دمیرا گز نمییپا لب

 شانه ام قرار گرفت.. یرو ی..ناگهان دستمیکرد ینگفتم و هر دو در سکوت هق هق م یچیه

 مطمئن شدم.. انیکه بغض مانند گفت عمو ک ایدر یآشنا امد..با صدا یعطر یتعجب سرم را بلند کردم..بو با

 گفت: ایخونسرد خطاب به در یبا لحن انیک

 اتاق من.. ارهیب ینگو..فقط به مامانت بگو دو تا باند و ضد عفون یزیهم چ یجان..برو تو اتاقت..به کس ایدر-

گرفت و بلندم  میاز بازو یحرف چیهم بدون ه انی...کدییدو الیامد و به سمت و رونیگفت و از آغوشم ب یچشم ایدر

 قدم از قدم بردارم.. یتوانستم به خوب یکرد و نم یدرد م میانداختم..پا نییغم و خجالت پا یکرد..سرم را از رو

اتاق از عطر تلخش پر شده  یکرد..فکر کنم اتاق خودش بود چون فضا تیهدا یکمکم کرد و من را تا اتاق خودش

 بود..
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پر صالبتش بود که به سمت در رفتند و در باز شد و باز بسته  یکه به در خورد..قدم ها یلبه تخت نشاندم..تقه ا یرو

 نشست.. میپاها یجلو کمیپر صالبت برداشته شد و نزد یشد..قدم ها

 بردم و گفتم: شیدستم را پ نیشرمگ یبود..با لحن یادیبکند..توقع ز میبرا یکار نینداشتم چن انتظار

 ..زنمیخودم م-

ت خجال ادیپاچه شلوارم را باال زد..فقط مطمئن بودم از فشار ز یحرف چیه یدستم را پس زد و ب متیو با مال یارام به

 بودم.. میحالت ها یبود که آشنا نطوریکرد..ا یبازگو م میرا برا میترنم حالت ها شهیو شرم مثل لبو شده ام...هم

لبم آخم را در  دنیبا گز یگفتم..ول یاز شدت درد آخ ختیزخمم ر یرا رو یضدعفون یداغ کرده بودم..وقت یحساب

 گلو خفه کردم..

چرا  دانمیشد..نم یکرد مورمورم م یکه تمام شد گره باند را محکم کرد..دستش که با پوست پام برخورد م کارش

صدم  دمی..شایا هیثان یپوستم نشست..اما فقط برا یلحظه انگشت شصتش نوازش گونه رو هیحس کردم 

 ..دانمی..نمهیثان

 سرم را بلند کردم: شی..با صداستادیا یداد..انگار نییشلوارم را پا پاچه

 ...من دکترم..و دکترم هنگام طبابت محرمه..یبش دیسرخ و سف خوادینم -

 از کنارم رفت.. یا گهیحرف د چیه یب

رخورد ب یرفتار کردم اما من واقعا تا حاال با پسر نگونهیکه ا دمیخجالت کش یبود و حساب یکه زد کامال منطق یحرف

 بود که.. یبه من دست بزند و پوستم را لمس کند..تنها عل نگونهینداشتم که ا

 ..ختمیبغض کردم و دوباره اشک ر یعل یاور ادی با

 سوخت به حال دل عاشقم.. یدلم م دانمیقرار بود تمام بشود فقط م یاشک ها ک نیدانستم ا ینم

 شوکه سرم را بلند کردم: شیکردم..اما با صدا یو هق هق م ختمیر یراحت اشک م نطوریکردم رفته بود و من ا فکر

 ؟یزیر یچرا براش اشک م-

 زم؟یریاشک م یک یبود که برا دهی..او از کجا فهمنییاز حرفش سرم را انداختم پا متعجب
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 شناخت؟ یناشناخته من را م یها اریتمام مع نگونهیمرد که بود که ا نیا

 کرد که جوابش را بدم.. یوادارم م یزیچ هی یدانم چرا ول ینم

 دونم.. ینم -

 و خونسرد تر از قبل گفت: دیکش یقیعم نفس

 ؟یغمباد گرفت نطوریو ا یدون ینم -

 میدشوار بود..باختم..باختم و گفتم..گفتم و هرچه گفتم کم گفتم..از عاشقانه ها میمرد برا نیدر برابر ا مقاومت

 یمهر یشد گفتم..از ب یافزوده م شیکه روز به روز به ترک ها میگفتم..از دل کوچک و تنها میها ییگفتم..از تنها

ند مان میشدم..گفتم و حرف ها یو برادرم گفتم..گفتم و خال رپدرم گفتم..از نبود مادرم گفتم..از نداشتن خواه یها

 نشست.. یم یبوکس سهیک یبود که رو ییمشت ها

ته تخت نشس نیا یبود..فکر کنم ساعت ها بود که رو سیخ سهی..خدمیبه صورتم کش یکه تمام شد دست میها حرف

 گفتم.. یام م یفرد ناشناخته کنارم از قصه زندگ یبودم و برا

ا دو کردم و ب یلب تشکر ریکردن منه تشنه را داشت..ز رابیبود که قصد س انیشد..ک دهیبه لبم چسب یانویل لبه

 هم در سکوت بود.. زشیناچ یمحبت ها یرا در حصار دستانم قرار دادم..حت وانیدستم ل

که  یرا زدودم و با دستمال میاز کنارم برخاست..با نوک انگشتم اشک ها انیک نکهیشد و نشان از ا نییباال پا تشک

 ام را پاک کردم.. ینیاز قبل به من داده بود ب انیک

 ؟یدیوقت ازش نپرس چیچرا ه -

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

 انداخت.. یدونستنشم به وحشتم م یحت -

 زد..صدادار..تلخ.. یپوزخند

 ..یفتیروز ب نیتا که به ا یافتاد یبهتر بود به وحشت م-

 تکان دادم.. یرا با سردرگم سرم
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 دونم.. یدونم..نم ینم-

 به زبون اوردم: ی..سوالم را به سختدمیکش یقیعم نفس

 چند وقته ازدواج کرده؟-

 سال..2-

 داد.. یحد امکان پاسخ م نی...به کوتاه ترگریبود د انی..کدمیکش یپوف

..بهتره به فکر به دام انداختن یخام نکن یاون ازدواج کرده بهتره فکر ها یدونی..حاال که میش خالشیب گهیبهتره د-

 ..یداداشم نباش

 ؟یکنم به همسر عل انتیخ توانستمیدانست از من؟ مگر م یگفت؟ او چه م یسرم را بلند کردم..او چه م متعجب

 نبودم.. یآدم نیهمچ من

 گفتم:  نیغمگ یلحن با

ر کا انتیدارم..خ ای..من حستمین یشرف یوجدان و ب یآدم ب نجوری..من ادیدرباره من نکن یفکر نیهمچ انیآقا ک-

 ..ستمیهم ن

 .نامعلوم. یا ندهی..من ماندم و آزیسکوت برانگ یاتاق را ترک کرد..من ماندم و اتاق یحرف چیه یمکث ب یاز کم پس

 ؟یینایناب نیکند ا یم چه

 دل نبندم.. نگونهیو ا نمیحلقه در دستش را بب توانستمینبودم حداقل م نایناب اگه

 کردم.. یام خداحافظ یاز عشق قهرمان زندگ شهیهم یو برا دمیکش یآه

 

*** 
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موفق  ی..تا حدودرمیبگ دهیرا ناد یکردم وجود عل یسع یلیخ انیماه مثل برق و باد گذشت..بعد از ان جر کی

من  ثابت کنم انیخواستم به ک یبه قلب همسرش..م زنمیفکر کنم ضربه م یهر چه قدر به عل دانستمیبودم..چون م

ان وجود قهرم توانستمیکردم..نم یرفتار م قبلمتفاوت تر از  یلیخ ی..از ان هفته به بعد با علستمیکار ن انتیخ

 بهش فکر نکنم.. توانستمیم یفراموش کنم ول یو به کل رمیبگ دهیبود ناد یرا که عل میزندگ

  

 تختم شد و گفت: کینزد زانیپا امد..عمه بود که اشک ر یصدا

 ..یشیقشنگ عمه..زود زود خوب م یدرد و بالت بخوره تو سرم..نگران نباش یقربونت برم عمه جون..اله یاله-

 مهربان خطاب به مادرش گفت: یبود که با لحن یعل یسمت چپ تخت صدا از

 ؟یزاره..اوک یم ریسارا تاث هیتو روح یکن یرفتار م یکه تو دار نطوری..نگران نباش..ازمیمادر عز -

 گری..قرار بود تا چند وقته دیلیخ یلیسخت بود..خ یلیرا به هم فشردم..خ می..لب هادیبا هق هق عقب کش عمه

 مجهول را.. یایدن نی..انمیبب

کرد..عطر تلخش که  یبرخورد م مارستانیب یامد که با کف پارکت ها یپر صالبت و محکم یپا یسمت راست صدا از

 ..انهیک دمیفهم دیچیپ کمینزد

 بلند شد..محکم..مردونه..مجذوب کننده.. شیصدا

 به من گفت: خطاب

 ؟یآماده ا-

  ینفس م ینیرا مشت کردم..از ب میدهانم را قورت دادم..دست ها آب

ام  یشگیمطلق رو به رو و هم یکیتار یایفشردم..سخت بود..سخت بود که از دن یرا به هم م میو لب ها دمیکش

 خارج بشوم..

 بود.. سخت
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 لب زمزمه کردم: ریز یسخت به

 آره..-

 یادستگاه..فض یپرستارا..صدا ی..صدامی..وارد شدیبه اتاق میدیرفتم..رس یرفتم و م یشروع به حرکت کرد..م تختم

 بود.. یخفقان آور

نرساند..انگار  میبه گلو یا یاریشوک بهم وارد شده بود..دست اولم  نیزدم..خشک بود..باز هم ا میبه گلو یچنگ

و پر  قیعم یدست اولم شتافت..نفس ها یاریرا داشت..دست دومم به  میدر خفه کردن گلو یمحکم سع یسالخ

کرده  ستیا یزدم به قلبم..انگار یمبرداشتم و مشت کردم و محکم  میگلو ی..دستم را از رودمیکش یم یعمق

 ..دمیشن ینم یچیاطرافم نامفهوم بود..ه یبود..صداها

پوش  دیسف ینبود...زن یخبر یکیاز ان تار گریشده بود...د دی..همه جا سفایان دن رمیکردم که دارم م یم حس

 شد.. کمینزد

 شد.. یتر م کیو نزد کی..زن نزددمشید یرا حصار صورتش کرده بود..نم شالش

 برداشت.. هیو با طمان یحصار صورتش را به آرام ناگهان

 ..دمی...ددمشید

 ..دمیاش را د چهره

 بود؟ ی..او چه کسدمیکه د یچهره ا نی..اولستمیزده به چهره مقابلم نگر شوک

 دارد؟ یزن به من نقطه اتصال نیکردم ا یحس م چرا

 زد و.... یلبخند

 زدم... ادیکردم..نبود..فر یشد...متعجب اطراف را نگاه م کیشد...همه جا تار دیناپد ناگهان

 گذاشته بود.. مینبود...رفته بود... و باز تنها اما

 ..رفته بود..نبود
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 سشیو خ دمیاطرافم..گنگ بود اما بود...لب خشکم را به داخل دهان کش ی..زمزمه هادمیشن یاطرافم را م یصداها

 مفهوم دار شد.. میکردم..صداها برا

 زد.. یقلبم گذاشتم..م یرو یرا تکان دادم..حس داشتن..دستم را به ارام انگشتانم

 بودم.. زنده

 زد.. میلحن ممکن صدا نیباتریبود..که به ز یمرد ی..صدامینجوا بود برا نیباتریز دیکه به گوشم رس ییصدا

 سارا..-

 ..یسوخت..از شدت تشنگ یم می..گلومیو مطلق بود رو به رو کی..باز هم تاردمید ینم

 زمزمه کردم.. یسخت به

 آ..ب..-

 لبم نشست..لب خشکم را به نرم تر کرد.. یرو یمرطوب دستمال

 توانستم..پس زدم.. یاز ان نم شتری..بدمینوش یلبم قرار گرفت..جرعه ا کینزد یآب وانیاز ان ل بعد

 زمزمه کردم.. نباریا

 چشـ..مام.-

 بود.. یتلخ یبود..بو را حس کردم..بو یمردونه ا یا صداامد..خوب که دقت کردم..صد صدا

 گفت: یمردانه خطاب به کس یصدا

 ..نیباند هاش رو باز کن -

صورتم نشست..مشغول باز کردن  یرو فیظر یشد..دست کمینزد ییگفت..قدم ها ینازک چشم ییبا صدا یزن

 کامل باز کند محکم مچ دست زن را گرفتم.. نکهیشد..قبل از ا میچشمها
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 را... دیجد یایدن نیا نمی..ببنمی..قرار بود ببدنیلرز یداشتم..دستانم م استرس

خون  میشدند..طعم خون را در دهانم حس کردم..اشک ها میروانه گونه ها یدر پ یپ میو اشک ها دیام لرز چانه

 ..دندیغلت یم میگونه ها یوارانه رو

 شد..چسب را برداشت.. میدستم را نوازش گونه کنارم گذاشت و دوباره مشغول باز کردن باند چشمها پرستار

 مردانه اومد.. یصدا

 پلک هات رو باز کن..-

 ام بود.. یلحظه زندگ نیرا محکم به هم فشردم..سخت تر میتند شدند..پلک ها میها نفس

بودن بس بود..تمام خاطرات  فیمطلق بس بود..ضع یکیبس بود..تار گری..مشتشان کردم..اما ددندیلرز یم دستانم

 یجا یجا یکه مهان نوازانه رو نایس یشدنم..کتک ها ریچشمانم گذشتند..تحق یاز جلو لمیگذشتم مانند نوار ف

ه نرحما یستاره که ب یها یزد..تق تق یم ضربهقلبم  یبابا که مانند خنجر رو ینشست..حرف ها و کتک ها یبدنم م

 رفتند.. یرو قلبم راه م

 بردم.. یو م دمیجنگ یم دیبردم..با یم دیها بس بود..با نیبود..همه ا بس

 ..دمیکش یقیعم نفس

 من بود.. یدوباره برا یآغاز و شروع نیا

 یپلک زدم..همه جا خاکستر شتریمطلق..ب یدیبود..سف دیاز هم باز کردم..همه جا سف یرا به ارام میها پلک

مقابلم  یشد..پلک زدم..فرد یرنگ میایشد..پلک زدم..رنگ گرفتند..پلک زدم..دن یمشک دیشد..پلک زدم..سف

 ..بایمجذوب کننده..ز یبود..پلک زدم..چهره ا

 بود؟ انی..کنی..انیا

 دم؟ید میایکه در دن یفرد نیاول

 ..ختندیفرو ر میگونه ها یبر رو  میاشک ها لیشکست و س میشده در گلو ریجاگ بغض

 دم؟یدی..چه مدمید ی...مدمید یم
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 ...هزاران بار..هزاران باز شکرت..ی...بار الهایانسان...خدا کیرو؟... انیک

 نقش بست.. انیک یمحو کنج لب ها ی..لبخندی...از سر خوشحالدی...از سر شوق...از سر عشق..از سر امدمیخند

وارد شد..لبخند بر لب و خوشحال وار  گرید یشد..مرد..در باز دمیخند یو م ختندیر ی..مختندیر یم میها اشک

 گفت:

 ؟ینیبیســــــــــارا...تو م-

بود..بعد از  یکلیبود؟...قهرمان من؟...حقا که قهرمان براندازه اش بود..استوار و ه یعل نیشدت گرفتند...ا میها اشک

دار شده  نیپوست صورتش چ ی..کمشد..مطئن بودم عمه بود یم دهیمهربان د اریوارد شد..صورت زن بس یاو زن

 بود.. بایبود..اما ز

 شیرو به رو واریبود که متفکر به د انی..تنها کدندیخند یو م ختندیر یمن اشک م ی.همپاختندیر یاشک م یهمگ

 زل زده بود..

 خنده و بغض گفتم: با

 ه؟یرنگ نیه؟اینجوریا ایپس دن-

 با لبخند گفت: یعل

 سارا! یخوش اومد ایبه دن-

 بند و بار..تند و تند.. ی..بختمی..بلند..پر ذوق..اشک ردیق ی..بدمیخند

 رفت.. یمدام قربان صدقه ام م عمه

 را.. یرا...همه چ ای..دندمید یبود..م یعال یخوب بود..همه چ یچ همه

 بود...! انیپا یب یخوشحال نیکاش ا و
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..درخت شانیرا به من نشان دادند..آدم ها..ظاهرها زیو عمه همه چ یعل الی..تا خوده ومیامد نییپا انیک نیماش از

 ها..و.. ابانیها...سنگفرش ها..خ نی..خانه ها..ماشدیها..بوته ها...آسمان..خورش

 را.. زیچ همه

 ..دمشونید یبود که دوست داشتم م گرید یها زیچ یلیهنوز خ اما

 یباغ بزرگ عمه راه م یسنگفرش ها ی..رونمیوقت خانوادم را نب چیبود که ه نیخواستم ا یکه م یزیچ تنها

 برده بودم.. یپ شانیکه قبال تنها به برجستگ ییرفتم..همان سنگفرش ها

 یلیرنگ و وارنگ..خ ی..به بوته ها..به گل هاستمیباغ نگر دهیسر به فلک کش یلبم نشست..به درختا یرو یلبخند

 بود.. بایز تینها یبود..ب بایز

دهنم باز ماند..چه قدر بزرگ بود..همه  الیسالن و دنیشدم..با د الی..از همه زودتر وارد سالن ودمییدو الیسمت و به

 و مجلل بود.. بایز یلیبود..خ ییو طال دیسالن سف

 ادامه دادم.. ستنمیشدم و به نگر الشیخ ی..بومدین انی...اما کیپشت سرم وارد شد..بعد از ان عل عمه

 ..ختمیو اشک ر دمی..ددمیرا د زیها..همه چ ی..صندلیو یها..ت زیها..م روایها..د مبل

 و جالب بود.. بایز یچ همه

ه با و عمه ک ی..با لبخند برگشتم سمت علنمیخوشگلم را بب یایخواست در یدلم م  یلیافتادم..خ ایدر ادی ناگهان

 کردند..با ذوق گفتم: یلبخند حرکات من را نگاه م

 ..نمیخواد صورت خوشگلش رو بب یکجاست؟ وروجک من کجاست که دلم م ایعمه..در-

وارد  یحرف چیه یانداخت و به سمت پله ها حرکت کرد..و ب نییو عمه در هم رفت..عمه سر پا یچهره عل ناگهان

 اتاقش شد..

http://www.romankade.com/


   )WWW.ROMANKADE.COM خرید از سایت رمانکده )                                                                      نگاهت یآوا

 
86 

 

 شدم.. کشی..نزدیبه رفتنش نگاه کردم..برگشتم سمت عل متعجب

 کجاست؟ ایپسرعمه..در-

 انداخت.. یخط م نیزم یشلوارش برد و با نوک کفشش رو بیرا داخل ج دستانش یعل

 پسرعمه..-

 زد؟ ینم یحرف چیشدم..چرا ه ینگاه کردم..عصب سشیخ یرا بلند کرد..شوک زده به چشما سرش

 را بلند کردم: میصدا

 شــــــــــــــــــــده؟ یچ گمیم-

 آب دهانش را قورت داد..همانطور که نگاهش در سقف در تالطم بود گفت: یعل

 رفت..-

 یدر باغ حرف م ایصبح بود که با در روزید نیزد؟ هم یچه؟ چرا انقدر نامفهوم حرف م یعنیزدم..رفت؟  یپوزخند

 کجا رفته بود؟ م؟یزد

 پسرعمه؟ هیمنظورت چ-

 از پشت سرم من را تو شوک برد.. انیک یصدا ناگهان

 !ایاون دن -

 کرد؟ یم ی..شوخکیریستی..هدمیگفت؟..خند یسمتش..چ برگشتم

 لرزان گفتم: ی..با صدادیکردم..پلکم پر بغض

 ؟یکنیم یشوخ ا؟یاون دن -

ه و پر نفوذ ب میفرو برده بود و مستق بشیرا در ج شیکرد..دست ها یم تیمخم بود..اعصابم را اذ یتلخش رو پوزخند

 کرد.. ینگاه م میچشمها
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 ؟یتا حاال به چهره ات نگاه کرد-

 تر از قبل گفتم: لرزان

 چرا؟-

 تلخ تر زد.. یپوزخند

 ؟یبه چشمهات نگاه کرد-

 گفتم: تیرا گرفت..با عصبان میچشمها یلحظه خون جلو کی

 ــــــــــــــــــــــــــه؟یمنظورت چ-

بار داشتم چهره خودم  نیاول ی..برامیچشمها یرا گرفت جلو نهیشد..آ کمیشت و نزدکنارش بردا زیم یاز رو یا نهیآ

 کردم.. یرا نگاه م

 من بودم؟ نیباز ماند..ا دهانم

 چهره؟ نی..انیبود..ا بایز تینها یاعتراف کنم ب دیبا

 چهره... نیچهره چه قدر آشنا بود...ا نیا

بردم..ان چهره در خواب من بودم..ان زن  یپ زیملکه در خواب به همه چ یآور ادیدر خواب...با  یچهره  یادآوری با

 من بودم..

مم به به پوست نر ی..دستیخوش فرم و نازک صورت یصورتم نگاه انداختم..لبا یجا یبه شماره افتاد..به جا مینفسها

 ...میهابود..و در اخر..به چشم فیو ظر یزدم..قلم مینیبود..با انگشتم به نوک ب دی..سفدمیکش

و بغض رو به  رتی..با حدی..چانه ام لرزنیچشمها آب نیدر خواب...سبز بودند...اما ا یان چشمها نبود..چشمها نی..انه

 گفتم: انیک

 ؟یکن یم یبگو که شوخ -

 فرستاد و پشتش را به من کرد.. رونیبازدمش را پر قدرت ب انیک
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 توعه.. یچشمها یاالن جا ایدر یکنم..چشمها ینم ینه شوخ-

 از پشت سرم امد..برگشتم سمتش..با بغض و اشک داد زدم: یهق هق عل یصدا

 ـــــــــــــــــــن؟ینگفت یزیچرا به من چ-

 داد زدم.. تی..با عصبانانی..برگشتم سمت کنییمتاسفم تکون داد و سرش را انداخت پا یسرش را به معنا یعل

 ن؟یچرا به من نگفتـــــــــــــــــــــــ گمیم-

 یشدند..با صدا یکرد به هم وصل م یاخم م یاش که وقت یکمان یبرگشت سمتم..با خشم..با ابرو ها انیک نباریا

 گفت: یبلند

 ستیقلبش ا شهیمثل هم ایبعدش در مارستانیب میکه تو رو برد ی..همون موقعفتهیاتفاق ب نیا میخواست یما نم -

 گهی..رفت به اتاق عمل...رفت و دشهیو خوب م شستیمثل هم نبارمیا می..فکر کردمارستانیب ارنشیکنه و م یم دایپ

...گفت که خاله سارا چشمهاش مثل عروسکم دکمه سارابه خاله  نیبه من گفت که چشمهام رو بد ادمهی...فقط ومدین

 ..هیا

 رو.. شیییایدر یبه خاله سارا..چشمها نی..چشمهام رو بدننیبیکه چشمهاش نم گفت

 گفتن.. یم دیگفتند..با یبه من م دیبود..با یانصاف یب تینها نیزدم به قلبم..ا یهق هق مشتم را م با

هم مشتش را محکم به  انیبه سرعت از سالن خارج شد..ک ی..علدیچیپ یم الیساکت و یفضا یهق هقم تو یصدا

 زدم: یو داد م دمیکوب یزانو زدم..مشتم را محکم م نیزم یزد..رو وارید

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه....

 من را بشنوه...؟ یکه صدا ایکو در یول

 بشم..رفت تا.... نایتا من بکرد به من...رفت  هیرا هد شیمن رفت..رفت و چشمها یایدر رفت

 

*** 
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عروسک  کیمن مثل  یایکه در حصار دستانم قرار داشت نگاه کردم..در یبه عکس یلبخند تلخ با

 کرده بود به من.. هیرنگش که هد یآب یچشمها نی..با ابای..زیبود..خواستن

 ...یکوچولو دختر

 و با انگشت سبابه ام اشکم ر زدودم.. دمیعکس..لبم را گز یرو دیاز چشم چپم چک یاشک قطره

 شدم.. رهیخ میرو به رو کیتار واریهدف و ماتم زده به د یعکس را در آغوش گرفتم و ب قاب

 کردم.. یاستفاده م یبه خوب یزندگ نیاز ا دیکرده بود..پس با هیبزرگ را به من هد یزندگ کی ایدر

 ..دمیتخت دراز کش یو رو دمیچهره اش را بوس یو قاب عکس را از آغوشم جدا کردم..رو دمیکش یقیعم نفس

 را بستم.. میفرستادم و پلک ها رونینامعلوم و مجهول..بازدمم را محکم ب یا ندهیفکر فرو رفتم..به آ به

 ..ستین گریهمدمم بود االن د روزیمطلق که تا د یکیتار نیشد..ا میتلخ مهمان لب ها یلبخند

 مطلق من! یکیتار خداحافظ

 ناز! یدخترکوچولو یمن..خوب بخواب یایدر خداحافظ

 

*** 

 

 و محکم به خودم فشردمش. دمیاشک عمه را بوس با

 واقعا شرمنده ام که نتونستم جبران کنم.. نیکه شما در حقم کرد یهمه محبت نیعمه جون..از ا یمرس-

 را پاک کرد و گفت: شیاشک ها یبا اخم مصنوع عمه
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شد  یم ی..کاشکیریم ی..گلکم دخترکم..من هنوز ناراحتم که تو دارشمیناراحت م یبزن یحرف نیهمچ گهید کباری-

 ..یبمون شمیتو پ

 رو بهش گفتم: یرا بستم و با مهربون میچشمها

 ...یمادرانه شما..محبت ها ی..محبت هادمیرو چش یزندگ نیریبودم طعم ش نجایمدت که من ا نیعمه تو ا-

 شیرنگ رو دیسف یتر امدم..به انگشتش که حلقه ا نیینگاه کردم..به لبخندش..پا یرا باز کردم و به عل میچشمها

 گفتم..خداحافظ قهرمان من.. المیزدم و در خ یکرد..لبخند یم ییخودنما

 سمت عمه و ادامه دادم: برگشتم

 ..زمیعز یایو...در ایخوشمزه مادر در یغذاها نطوریم..و هیبرادرانه داداش عل یو محبت ها-

 شد و محکم بغلم کرد.. کمینزد یعل نباری..ادمیو با دوباره عمه را بوس دمیکش یقیعم نفس

که کنجکاوانه  انیک یسخت بود...نگاهم رفت سمت چشمها یلیبود...خ یدر تنم حبس شد..چه کار سخت نفس

 نظر داشت.. ریحرکات من را ز

 یحسم را باال اوردم و رو یلرزان و ب ی..دست هاستمیکار ن انتیدادم من خ ینشان م انیبه ک دیباختم..با یم دینبا

 گذاشتم.. یکمر عل

 مهربان گفت: یبا لحن یعل

ازشون  یباش..به درست یهم باش..امانت دار خوب ایدر ییایدر یمراقب خودت باش ساراکوچولو...مراقب چشمها-

 استفاده کن..باشه؟

رفت  یم ی..نفسم به راحتدمیلرز ینم گریتمام استرس و اضطراب از تنم خارج شد..تنم مانند پرکاه شد..د کبارهی به

قهرمان  کیقبل را بهش نداشتم..فقط به عنوان  یان حس ها گریکرده بود..د یامد..واقعا برادرانه در حقم خوب یو م

 کردم.. یبهش نگاه م

 زدم و گفتم: یلبخند

 !یعلچشم داداش -
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 رو به من گفت: عیامده باشد سر ادشی یزیزد و از من جدا شد..انگار چ یلبخند

 ی..خودش بهتر مادیهم همراهت م انیپدر هوات رو داره..تازه ک کیمسئول آپارتمان سپردم..مثل  یمظفر یبه آقا -

 کنه.. کاریچ دیدونه که با

 گفتم.. یممنون

 :دیادامه حرفش پرس در

 ؟یسارا..مطمئن یول-

 در کالمم گفتم: تیلبم نقش بست و با جد یمطمئن رو یلبخند

 ..یمطمئن تر از هر موقع-

 یبار به چهره عل نیاخر ی..برادمیمطمئن تر از او زدم..دوباره عمه را بوس یزد و منم متقابال لبخند یمطمئن لبخند

 گ..رن یقهوه ا یینازک..و چشمها ی..لب هایاستخان ی..دماغدیسف ینگاه کردم..پوست

 کل خوب و مردانه بود..و قد بلند.. در

 گفت: انیخطاب به ک یعل

من و مادرم مهمه..پس  یکه چه قدر وجود سارا برا یدونی..مثل چشمهات هواشو داشته باش..مانیداداش ک-

 به تو.. سپرمشیم

 حرکت مایو با بلند شدن شماره پروازمان به طرف هواپ میکرد یتکان داد..با لبخند ازشون خداحافظ یهم سر انیک

 ..میکرد

 ی..با لحنمیدیکه رس مانیها یما کنار پنجره بود..به صندل یها یها را داد..صندل طیبل انیک میکه شد مایهواپ وارد

 خجول و شرمنده گفتم:

 ..؟نمیمن کنار پنجره بش شهیم-

 تفاوت گفت: یو ب خونسرد
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 ..نیبش-

م که کرد ینگاه م یصعود کرد..با لبخند به آسمان یبه آرام ماینشستم او هم کنارم نشست..هواپ یحرف چیه یب منم

ته ارتفاع اوج گرف نیکه تا ا ییشد..و پرنده ها یم دهید بایز اریبس یکیکه از نزد ییبود..ابرها دهیما را در خودش بلع

 ن؟یلشک نیکردند..پس پرنده ها ا یو بودند و پرواز م

 زدم.. یکردم که کاش پرنده بودم و پر م یآرزو م یگاه

 نشسته بود انداختم.. انیبه سمت چپم که ک ی..نگاهمیها و کودکانه ها ی..به آرزودمیدل خند در

 هم گذاشته بود.. یرا رو شیکرده بود و پلک ها هیاش تک یبه صندل یکمال خونسرد در

 چهره اش.. دنیکاو یبود برا تیموقع نیبهتر

 یقلوه ا یداشت..لب ها یخوش فرم و استخوان یبود..دماغ یمشک یِداشت..موهاش مشک یمشک یو ابرو چشم

 همسرش.. یبود..خدا ببخشد برا بایجذاب و ز تینها یشد گفت ب ی..در کل میصورت

شده بودم دوست داشتم نخوابم و تا ابد به همه  ایدن ینایچند روز که تازه ب نی..ایدادم به صندل هیسرم را تک الیخیب

 ..رانیا دنید یداشتم برا اقیاشت تینها یجا نگاه کنم..ب

 اطرافم شدم.. یایشد و فارغ دن میرفته رفته خواب مهمان چشمها اما

 

*** 

 

ها..خانه  ابانیبه خ اقی..با اشتمیکرد یو به طرف آپارتمان مورد نظرمان حرکت م میبود انیک یسوزوک سوار

 کایاز امر شتریرا ب رانیبود...ا یعال یبود..همه چ بایز یکردم..همه چ ینگاه م رانیها..آدم ها و..سرتا سر ا نیها..ماش

 امده بودم..وطنم بود..پاره تنم بود.. ایبود که به دن ییجا نجایدوست داشتم..ا

شدم..با لبخند به برج مقابلم نگاه  ادهیو منم پشد..با اشاره ا ادهیپ انینگه داشت..اول ک کیبزرگ و ش یبرج یجلو

 بود.. بایو ز کیش یلیکردم..خ
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 شیرا به نگهبان داد تا برا چشییسو انیرفت..ک یرفت که نم یبه گوشش نم یخرج نکند ول ادیگفته بودم ز یعل به

 داشتم.. یپشت سرش قدم بر م یحرف چیه یپارک کند..به سمت داخل برج قدم برداشت..ب

 ..25طبقه  یعنیبرج  نیطبقه ا نی..دکمه طبقه آخر را زد...اوه..آخرمیآسانسور شد سوار

 ..کرده بود هیآسانسور تک واریرا بسته بود و به د شیکردم و او هم چشمها ینگاه م میآسانسور من به کفشها داخل

 شد.. یشکست که از آسانسور پخش م یم یآهنگ نرم یسکوت حاکم بر آسانسور را صدا تنها

 ..پشت سرش حرکت کردم..میبه طبقه مورد نظر هردو از آسانسور خارج شد میدیرس یوقت

 در سمت راست قرار داشت.. یدر سمت چپ و واحد یواحد یشد یآسانسور که خارج م از

 بود.. یمتر2 یهم فاصله ا نشانیب

به در واحد سمت چپ اشاره  یحرف چیه یکه کدام واحد مال من است..او هم ب دینگاهش کردم تا بگو یسوال

 را به داخل دهانم بردم و متفکر به سمت اتاق قدم برداشتم.. نمییکرد..لب پا

که برگشتم محکم خوردم به او..درست پشت سرم قرار داشت..در کمال  نیندارم..هم دیافتاد که کل ادمی تازه

و  یخانه نقل دنیباز شد..وارد شدم..با درا داخل قفل گذاشت و چرخاند..در  یدیاز من فاصله گرفت و کل یخونسرد

 بیکنشست..تر یبود..به دل م یو نقل کیش شییبایز نیبود..در ح بایز یلیلبم نقش بست..خ یرو یلبخند کیش

 بود.. دیو سف یا روزهیاساس خونه ف

 خانه اشاره کرد و گفت: یجا یبه جا بیاز پشت سرم امد..برگشتم سمتش..دست در ج شیصدا

 ..رمیبه خونه خودم برات بگ کیرو نزد ییمجبور شدم جا یخونه متعلق به توعه..به دستور عل نیا-

 اشاره کرد و در ادامه حرفش گفت: ییپشت سرش به در اتاق رو به رو به

 ..یو به من بگ یایب یتون یم یداشت یهم خونه منه..هر وقت مشکل نیا-

 را سمتم گرفت و گفت: لیبود..موبا لیموبا کیدر اورد..داخل دستش  بشیگفتم..دستش را از ج یممنون ریبه ز سر

 یداشت ی..شماره منه..اگه مشکلیانداختم رو گوش سیم کیتوش داره..قبال  مکارتیهم مال توعه..س لیموبا نیا-

 ..یبه شماره من زنگ بزن یتونیم
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 یتتا وق یکن یکار م یمنش یتو مطب من به جا یایخواسته بود م یکه عل یبگم که همونجور دیبه شغلتم با راجع

 ؟ی..اوکیدرست رو تموم کن

 زدم.. یرا گرفتم..لبخند لیرا به هم فشردم و موبا میها لب

 ..نیبه زحمت افتاد یلیممنونم..خ-

که سمت چپ خانه قرار داشت  یآشپزخونه نقل یتو خچالیتکون داد و عقب رو رفت..لبه در را گرفت و به  یسر

 اشاره کرد و گفت:

 الزمت اومد بگو..فعال! یزیهم پره..چ خچالی یتو-

 در را بست و رفت.. و

 دمیکش یخفه ا غیکنم ج یخانه زندگ نیقرار بود در ا نکهیو به قلبم اجازه سکته دادن دادم..از شوق ا دمیکش یپوف

و  یا روزهیف یو عسل دیتخت سف دنید اتاق که شدم با دخانه شدم..وار یهمه جا دنیو با ذوق مشغول کاو

 به وجد امدم.. یا روزهیف وارکوبید

 ..دمیکش یا روزهیف یبه مبل ها یکوچک شدم و دست ییرایخوب بود..وارد پذ زیچ همه

داشتم مزاحمشان  میخواستند من هم تصم یخانواده ام من را نم ی..وقتدمیشیاند ممیمبل نشستم..به تصم یرو

 نشوم..

ان ها با خبر  نکهیگرفتم بدون ا میتصم لیدل نی..به همنمیانها بب ونیموجود اضافه م کیخواستم خودم را  ینم

 کنم.. یبشوند مستقل زندگ

 ویرا س انیبردم..اول شماره ک ورشی لیتنگ شده بود..به سمت موبا شیدلم برا یلیترنم افتادم..خ ادی ناگهان

 یبود ول یسخت یلیکار خ یلمس لیموبا نیشماره ترنم شدم..کار کردن  با ا یریکردم..و بعد از ان مشغول شماره گ

 شد.. یم

موقع شب به او زنگ  نیمحکم زدم بر سرم که ا یگوش یتو دیچیخواب آلودش که پ یبوق برداشت..صدا نیدوم با

 زدم..

 الو؟-
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 !یسالم آبج-

 ادی..باز جدمیبود دهیرو نشن شیچه خبرا؟آبج زمیکه بگه سالم عز میبود دهیسرکار دجـــــــــــــــــان؟ -

 مد شده اه..

 را فراموش نکرده بودم.. شیها یباز وونهی..ددمیته دل خند از

 چرا که با شک گفت: دیاز سرش پر یخواب آلودگ یخنده من انگار یصدا با

 سـ..ارا؟-

 ذوق گفتم: با

 ؟یجونم...آره منم سارا..خوب یجانم آبج-

 نگذاشت.. یباق میبرا یپرده گوش یپشت گوش غشیج یصدا

 یهمه مدت من از نگران نیا یگیو زهر حالحل...تو نم یو زهرمار..آبج یو کوفت..آبج یو مرض..آبج یآبج-

 داشتم؟ها؟ یشمارت رو م دیاز کجا با ؟منیزنگ نزد کیمرگت چرا  رم؟خبریمیم

 گفتم: نیغمگ یمنم سخت بود..با لحن یشد..حق داشت..برا لیبه بغض تبد شیکه صدا دمید

 زیحاال همه چ یکنم..ول یم دایبهت زنگ بزنم اون موقع هنوز مطمئن نبودم که بهبود پ دمیترس یباور کن ترنم م-

 خوب شده..

 ؟یخونتون-

 نه..-

 از تعجب داد: یرا به کوله بار شیجا نشیغمگ لحن

 ؟ییپس کجا-

 و گفتم: دمیکش یپوف

 ..ایب دمیرو که بهت م یآدرس نی..به انمتیبب دیبا-
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بلند شدم..حوصله غذا درست  میرا خاموش کردم و از جا لیکردن آدرس شد..موبا ادداشتیگفت و مشغول  ییاوک

بود..ان هارا را خوردم و به سمت اتاق  خچالی یتو وهیم یاگر حوصله ام داشتم بلد نبودم..کم یکردن نداشتم..حت

شد و در خواب غرق  میمهمان چشمها خوابرا بستم..آرام آرام  می..چشمهادمیتخت دراز کش یخواب رفتم..رو

 شدم..

 

*** 

 

ز بودم و خودم را براندا ستادهیا نهیکرده بود را تنم کردم..مقابل آ هیته میبرا انیکه ک یمشک یو شلوار رسم مانتو

 من! یایهستم در یزدم و در دل گفتم..امانت دار خوب یرنگم..لبخند یآب یم..نگاهم افتاد به چشمهاکرد یم

افتاد که اصال  ادمیکه خارج شدم تازه  نیام را برداشتم و از اتاق خارج شدم..هم یدست فیخوب بود..ک زیچ همه

 برم؟ یچجور دیمطبش کجا هست و با دانمینم

 بوق برداشت.. نیدر اوردم..شماره اش را گرفتم..با اول فمیرا از داخل ک لیافتادم..موبا انیو شماره ک لیموبا ادی

 بله؟-

 خواستم آدرس مطب رو بدونم.. یمزاحمتون شدم..م دی..سارام..ببخشانیسالم آقاک-

 منتظر بمون..-

 و به صفحه اش نگاه کردم..چرا قطع کرد؟ نییرا اوردم پا لیقطع کرد..متعجب موبا و

 به موضوع بردم.. یباز شد پ انیکه در خانه ک نی..اما هم

تنش  دیسف راهنیبا پ ی..از خانه اش خارج شد..کت و شلوار خوش دوخت کاربندهیو اتو کش کیش یبا ظاهر انیک

 دیبان یشده بودم ول نای..درست بود که بنییدرست شده بودند..سرم را انداختم پا یهم به حالت قشنگ شیبود..موها

 شدم.. یم ایح یکه ب
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لب سالم کردم..او هم آرام تر از من جواب داد..به طرف آسانسور حرکت کرد..منم  ریو ز یکه شد به آرام کمینزد

 پشت سرش حرکت کردم.. نیمت یلیخ

 ..میشد انیک یشدن از آسانسور و خارج شدن از ساختمان سوار سوزوک ادهیو بعد از پ میآسانسور شد سوار

 ..میشد ادهیپ نیبود..هردو از ماش نجایا انی..احتماال مطب کمیدیرس بایو ز کیش یساختمان به

به طبقه سوم که  می..سوار آسانسور شدمیبود..وارد ساختمان شد یزیو تر تم کی..ساختمان شمیساختمان شد وارد

 زیسمت چپ م یشد یرفت..از آسانسور که خارج م یجلوتر از من راه م انی..کمیاز آسانسور خارج شد میدیرس

 و گفت: ستادیا یمنش زیم کینزد انیبود و دو تا اتاق کنارش قرار داشت..ک یمنش

 بده.. ادیبهت  ادیب گمیم یمال توعه..کارهات رو هم به خانم نهاوند زیم نیا-

 رو به رو به در اشاره کرد و گفت: زیم به

 اتاق منه.. نمیا-

 اشاره کرد و گفت: یمنش زیبه در کنار م و

برگشت باهاش آشنا  ی..وقتیزی..االنم احتماال رفته دنبال چنجاستیمسئول ا یباقر یآشپزخونست..اقا نمیا-

 ه؟یاوک زی..همه چیشیم

وارد  یا گهیحرف د چیه یگفتم..او هم ب یلب باشه ا ریبودم ز رهیخ میو همانطور که به کفشها نییرا انداختم پا سرم

 اتاقش شد و در را بست..

 لفن..ت کیبرگه..و  یبود با تعداد شیرو توریمان کیرا دور زدم و پشتش نشستم.. یمنش زیانداختم و مباال  یا شانه

هم  یباقر یکار را بهم آموخت..آقا یبود و تمام روش ها انسالیم یزن ی..خانم نهاوندمیداخل مطب بود 2ساعت  تا

خسته شدم..هنگام برگشت با خودم  یخوب بود و من هم حساب زیبود که با او آشنا شدم..همه چ یمهربان رمردیپ

س گرفتم به آژان میکه من با او برم..تصم هیوئزشت و پرر یلیخ یهست ول یکی انیمن و ک ریفکر کردم که خب مس

را جمع کردم و سوار آسانسور شدم..از ساختمان خارج شدم..کنار  لمیزنگ بزنم..آژانس را که هماهنگ کردم وسا

 دلهره گرفتم.. ی..آژانس نبود..کمستادیا کمینزد ینیماندم..ماش نیو منتظر ماش ستادمیا ابانیخ
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 دییجو یزده بود و آدامس م یآفتاب نکیکه ع یپسر جوون دنیشد..با د دهیکش نییسمت راننده پا یدود شهیش

 کردم مقاوم باشم.. یسع یترسم چند برابر شد ول

 گفت: بیزشت و بدترک یبا لحن پسر

 رسونمت.. ی..مزمی..بپر باال عزیخانم-

کردم نلرزد خطاب به او  یم یکه سع یلحن نیو با محکم تر دمیرو در هم کش میرا مشت کرد..سگرمه ها میها دست

 گفتم:

 برو رد کارت..-

 امد؟ یقدم به چپ رفتم..چرا آژانس نم چند

م اما را عوض کن رمیداشتم مس یبار به او توجه نکردم و سع نیحرفا بود..دوباره کنارم توقف کرد..ا نیکنه تر از ا پسر

ا پسره بلند شد..ب نیاز پشت سر ماش ینیبوق ماش یصدا کدفعهیامد.. یرفتم او هم دنبالم بود..آژانسم نم یهر جا م

شاره ..با ادمیکش یاز تمام تنم خارج شد..نفس راحت کبارهیبه  سبود..استر انیانداختم..ک ینگاه نیتعجب به ماش

 رفتم..پسره مزاحم با پوزخند گفت: نشیبه طرف ماش انیسر ک

 !یکن یکه ما رو رد م یپس بهتر از ما دار-

 ..ستیگفتن جواب ابلهان خاموش میتفاوت باشم..از قد یکردم نسبت به حرفش ب یسع

 محکم گفت: یبا لحن انی..کنییو سرم را انداختم پا ستادمیسمت رانندش ا انیک نیماش کنار

 ..نیبش-

بدجور در هم بود..انقدر چهره اش پر جبروت بود که دهانم خود به خود بسته  شیسرم را باال اوردم..اخمها متعجب

 را دور زدم و سمت شاگرد نشستم.. نیماش یحرف چیه یشد..ب

 فرو بردم.. یپاره شد و خودم را مثل موش درون صندل میبلندش پرده گوشها یکه نشستم با صدا نیهم
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 یعنـــــــــــــــــــــیتـــــــــــــــــو رو سپرده به من.. یعلــــــــــــــــ یوقت-

بهتره که چهارتا از  نی..از ایایکه با من بـــــــــ یخجــــــــــــــــالت بکــــــــــــــش دینبا

 االفا مــــــــــــــــــزاحمت بشن... نیا

..فعال بهتر بود که حرف نزنم چرا که یخواستم برسانم یشدم اگر ازش م یخب شرمنده م یبود..ول یمنطق حرفش

 .رونیکه رگ گردنش زده بود ب یبود..جور یعصب یلیخ

وارد خانه شدم و پشت در سر  عیسر میدیرا روشن کرد و به طرف خانه حرکت کرد..به خانه که رس نیماش

 زند؟ یقلبم گذاشتم..چرا انقدر تند م یخوردم..دستم را رو

به  یآب وانیبلند شدم..وارد آشپزخانه شدم و بعد از خوردن ل میو مقنعم را از سرم در اوردم..از جا دمیکش یپوف

 یماده مآ یزیچ ییرایپذ یبرا دیپس با دیایسمت اتاقم رفتم تا وسائلم را حاضر کنم..امروز قرار بود ترنم به خانه ام ب

 کردم..

قار و قور شکمم آه از نهادم بلند  یخوب بود..با صدا زی..همه چدمیکش ینفس راحت یپر از خوراک خچالی دنید با

نت  انجیافتاد ا ادمیکه  رمیدرست کنم..خواستم برم از داخل نت سرچ کنم و دستور پخت بگ ستمیشد..نهار بلد ن

 نه؟ ای رمیان را بگیشماره ک ایداشته باشه..مردد شدم که آ دمیندارد..البته شا

 بده.. ادمی ایندارم..ب ادی یآشپز میتوانستم که بروم بهش بگو یکردم..نم یم یکار دیبا بالخره

 خوردن به سر وهیرا به م میتوانستم که همه زندگ یخب نم یشد به او زنگ بزنم..ول ینم میاتقاق امروز هم رو نیا با

 بهتر و مودبانه تر بود.. ینجوریگرفتم بروم خان اش..ا میببرم..تصم

در خانه اش که قرار  یسرم.. از خانه خارج شدم..رو به رو یانداختم رو دمیشال سف کیو  دمیبافت بنفش پوش کی

 به در زدم.. ی..دستم را باال اوردم و تقه ادمیکش یقیرا بستم و نفس عم میگرفتم..چشمها

شد..لبم را با زبونم تر کردم  یم دهید شیفرش یها ییانداختم..تنها دمپا ریدر ظاهر شد..سر به ز یبعد جلو یا قهیدق

 و گفتم:

 مزاحمتون شدم.. دی..بخشزهی..چانیسالم آقا ک-

 ..میاز خواسته ام بگو شیخواست برا یم یکرد..انگار یسکوت منتظر نگاهم م در
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گذشت  یباشد..مدت یآدم نیامد همچ یاصال بهش نم یرفتار امروزم قهر کرده ول لیرا نداد..فکر کردم به دل جوابم

 از هر یدرنگ سرم را بلند کردم..نگاهش خال یاش معذبم کرد..با کم رهینشان نداد..نگاه خ یعکس العمل چیه یول

 او گفت: میبگو یزیبود..تا خواستم چ میچشمها خیم یحس

 باشه.. نییسرش پا رهیگ یمقابلم قرار م یکس یوقت ادیخوشم نم-

 یقیرا بستم و نفس عم می..چشمهامیایمجبور بودم کوتاه ب یبود..ول نیدر هم رفت..خب ذات من ا میاخمها یکم

 ..شیها لهیبه ت مینگاه کردم..درست مستق شیبه چشمها نباریرا گشودم..ا می..پلک هادمیکش

 ساختمون نت نداره؟ نی..اانیآقاک-

 که گوشه لبش بود گفت: یپوزخند با

 رو بده.. لتیموبا-

 باهاش ور رفت.. یبافتم در اوردم..به سمتش گرفتم..از دستم گرفت و کم بیرا از داخل ج لمیحرف موبا یب

 فرو برد.. بشیرا در ج شیگفتم..دستها یلب ممنون ریکه تمام شد به سمتم گرفت..ز کارش

نوز که ه دمیکه خواستم در را ببندم د یمکث برگشتم و به سمت خانه حرکت کردم..وارد خانه که شدم موقع یکم با

باال انداختم و  یو شانه ا دمیکش یدر را بستم..پوف عیکند..سر یو به من نگاه م ستادهیر خانه اش ادر درگاه د

 شدم.. یمشغول نت گرد

را  زیخودم م یدرست شد..برا میغذا یگرفتم و مشغول پختن شدم..وقت نترنتیتا دستور پخت از ا چند

 نگاه کردم.. یگفت قورمه سبز یبه ان م دیبا بایکه تقر میجلو ینشستم و با تفکر به غذا زی..پشت مندمیچ

 حرف ها بود.. نیحرف ها شدم..االن شکمم مهم تر از ا نیا الیخیچرا انقدر شل و ول بود..ب دانمینم

 میشپزآ نیبهتر بود..بالخره اول یچیقابل خوردن بود..از ه یقاشق را به دهانم بردم..بد نشده بود..خوبم نبود ول نیاول

م از ترن ییرایپذ یتدارکات برا دنیرا شستم مشغول چ میظرف ها نکهیته بشقابم را خوردم..بعد از ا..تا گریبود د

 ..دندشب گذشته بود که زنگ خانه را ز7شدم..ساعت از 

را نگاه کردم..آب دهانم را قورت دادم..باز  رونیب یو با دو به سمت در رفتم..از داخل چشم دمیکش میبه موها یدست

 دختر با نمک ترنم خواهر من بود؟ نی..امیدر گلو نشست یهم بغض
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ان دختر که خواهرم ترنم  دنیمکث در را باز کردم..با د ی..با کمدمیکش نییسرد در را پا رهیلرزانم دستگ یدستها با

 گفت: یلرزان ی..با بغض و صداشیگونه ها یرو ختندیترنم ر ی..اشک هادیبود چانه ام لرز

 سارا!-

 تر از او گفتم: لرزان

 ترنم!-

 یسرخش م یگونه ها یبر رو یدر پ یاو پ ی..هق هقم بلند شد..اشک هامیرا در آغوش گرفت گریسرعت دو همد با

 یخال یکه گذشت و حساب ی..مدتمیشد یو از هم جدا نم میرا سفت گرفته بود گری..هر دو همدختندیر

 گفتم: بخندصورت نرمش گذاشتم و با ل یزدم و از او جدا شدم..کف دستم را رو یشدم..لبخند

 ؟یترنم؟دلم برات تنگ شده بود خواهر یخوب-

 با بغض و لبخند گفت: ترنم

 ؟ینیمن و بب یتونیم ؟ی..تو خوبزمیخوبم عز-

 در قلبم گفتم: یاز دلتنگ یآره تکون دادم و با بغض ناش یبغض سرم را به معنا با

 ..زمیعز نمیتونم صورت خوشگلت رو بب یآره م-

 را بست و صورتش را رو به آسمان کرد و گفت: شیچشمها

 شکرت..شکرت! ایخدا-

ورتش ص خیم یا قهیمبل کنارش نشستم..چند دق یکردم..در را بستم و با لبخند رو تشیلبخند به سمت خانه هدا با

 در امد. شیشدم که صدا رهیشدم..انقدر خ

 فکر نکنم شوهرم به من نگاه کنه.. یکن یکه تو نگاه م یبابا..اونقدر یا-

 و با خنده گفتم: دمیکش یقی..بلند..پر ذوق..نفس عمدمیخند

 کنم.. یم یرو سپر میزندگ یروز ها نیترنم دارم بهتر یوا-
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ه ..تا نصفندمیچ زیم یرو شیبودم اوردم و جلو دهید هیته شیشدم و از داخل آشپزخونه کل تدارکات را که برا بلند

و تلخ  دیخند نشیریش یگفتم..تمام ماجرا ها را..قسمت ها شیبرا ی..از همه چمیصحبت کردن شدشب مشغول 

و درد ها همدمم بود..چند مدل غذا  مشکالتبود که داشتم..در تمام  یدوست نی..بهترختیو اشک ر دیرا چش شیها

 برد..با لبخند خطاب به او گفتم: یدر خودش به سر م یکم دمید نکهیخوب بود تا ا یداد..همه چ ادیرا هم به من 

 شده ترنم؟ یزیچ-

 نبود چون که گفت: ایدن نیکه حواسش در ا انگار

 هوم؟-

 دهد.. یدارد و بروز نم ی..مطمئن شدم که مشکلدمیخند

 شده؟ یزیچ گمیم وونهید-

 اها..نه خوبم..-

 شده؟ یچ نمی..بگوببیدروغ بگ یتونیبه من نم-

 گفت: میبه چشمها رهیمکث خ یو با کم دیکش قیعم ینفس

 ادته؟یرو  ارشیک-

 با خودم فکر کردم.. یکم

 آها..پسرعمت؟-

 زد.. یلبخند

 ..میآره..همون..اومده خاستگار-

 دهانم گذاشتم.. یذوق دستانم را رو با

 ه؟یچ یبرا تیریدلگ نی..پس ایدوسش دار یلیترنم..مبارکت باشه..تو که خ یوا-

 و با نمک.. بای..زدیخند
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 دونم چرا استرس دارم.. ینم یهنوزم دوسش دارم ول آره-

 گفتم: یمطمئن زدم و با لبخند تلخ یلبخند

 یکه خودت کرد یوقت بد به دلت راه نده..مطمئن باش انتخاب چیدست نکش..ه یخوایکه م یزیوقت از چ چیه-

 ..هیانتخاب درست

 برخاست.. شیرا از کنارش برداشت و از جا فشیزد و ک قیعم یلبخند

 و اومد.. میخاستگار ادیهمه سال دعا کردم که ب نیدرسته حق با توعه..ا-

 ..به او اشاره کردم و متعجب گفتم:ستادمیا متقابال

 زوده! یلیکه خ ؟هنوزیستادیخب حاال چرا ا-

 ..به ساعت اشاره کرد و گفت:دیخند

 ..گهیبرم د دیدنبالم..با ادیشبه..طاها االن م12شده..ساعت رممید-

 گفتم: یو با مهربان دمیخند

 ..ننینوچه هاش من و بب ایوقت بابام  کیخونتون که  امیب دمیترسی..میاومد نجایکه تا ا یخواهر یمرس-

 اره تکان داد و به سمت در حرکت کرد..دوباره به چهره اش نگاه کردم.. یرا به معنا سرش

 شد.. یم دهید یبا نمک و خواستن یلیخ ..در کلینازک..دماغ معمول ی..لبادیسف یرنگ..صورت یقهوه ا یچشمها

 ستادیا دیپوش یتمام شود..وقت شیکفشها دنیبودم تا پوش ستادهیا نهیرا بپوشد..دست به س شیشد تا کفش ها خم

 و رو به من گفت:

 تو؟ رهیهنوزم چالت م-

 و متعجب گفتم: دمیخند

 چالم؟-
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 تر از من گفت: متعجب

 ؟یدینگو که هنوز چهره خودت رو ند-

 ..دمیبه لپ نرمم کش یدست متعجب

 چالم رو نه.. یول دمیچرا..چهره ام رو د-

 که در لحن و کالمش مشهود بود گفت: ینثارم کرد..با بامزگ یا وونهیو د دیخند

 به بعد دقت کن.. نیکنه..از ا یم ییدوتا چال رو لپت خودنما یخندیم یوقت-

 یبه خودم لبخند نزدم..نگاهم رفت سو نهییا یاست که تا به حال جلو نیبخاطر ا دیگفتم و در دل گفتم شا یاهان

 کرد و گفت: یاش نگاه یترنم..به ساعت مچ

 برم.. دیطاها االناست که برسه..با -

 و از اتاق خارج شدم.. دمیمانتو و شال پوش کیبه سمت اتاق رفتم و  عیخطاب به او گفتم صبر کند..سر 

 کرد و گفت:اشاره  میخنده به لباس ها با

 ؟یایباهام ب یخوا یم ؟نکنهیآماده شد یچ یبرا-

 و گفتم: دمیخند

 رو تا دم در بدرقه کنم.. زمیخوام مهمون عز ینه م یمن که از خدامه..ول-

 زد.. یمهربان لبخند

 ..رمیخودم م یخودت رو به زحمت بنداز یخوا یچرا م یخواهر یمرس-

 یراه پله ها ی..رومی..از ساختمان خارج که شدمیکردم که سکوت کرد..هردو از خانه خارج شد یمصنوع اخم

رنگ از سمت  دیسف ینیکه متوجه شدم ماش میرا بغلم زدم..هر دو منتظر طاها بود میو دستها ستادمیساختمان ا

داد و برگشت سمت من..با لبخند  تکان شیبرا یطاها دست دنی..ترنم با ددهیخلوت و روشن چراغ م ابونیخ گرید

 گفت:
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 خوش گذشت.. یلیدستت درد نکنه خ زمی..به خاطر همه چگهیطاها هم اومد..خب تو هم برو تو د-

ه ک نیطاها نداشتم..هم دنید یبرا یکوتاه اکتفا کردم..اصال شوق یا یجواب حرفش تنها با لبخند به خداحافظ در

 حرکت کردند.. یشد..با تک بوق نیترنم سوار ماش

در  نکهیو به داخل ساختمان رفتم..سوار آسانسور شدم..دکمه طبقه خودم را زدم و قبل از ا دمیکش یقیعم نفس

گرد شده دستم  یخودش را پرت کرد داخل آسانسور..شوک زده و وحشت زده با چشمها عینفر سر کیبسته بشود 

 قلبم گذاشتم.. یرا رو

 ندیمرموز سالم کرد..با د یرنگش نقش بست و با لحن یب یلب ها یرو یضیند عرمن لبخ دنیبود..با د یجوان مرد

 یظاهر شلخته م نیرا با ا یبارم بود آدم نی..اولنییجمع کردم و سرم را انداختم پا یظاهرش لبم را به حالت چندش

 یکه حالت پشم ششمیآب دهان بود..ر یهم پر از لکه ها راهنشیپ ی..رورونیاز شلوارش زده بود ب راهنشی..پدمید

 ساختمان بود؟ نیمرد مال ا نیداخل جورابش بود..اصال ا شیکرده بود..شلوارش هم پاچه ها دایپ

شد..البته عقب عقب  ادهیپ میدیکه رس 24شوم..طبقه  ادهیاش حالم را بد کرده بود..دوست داشتم زودتر پ رهیخ نگاه

 صورتم از رونیرفت ب ینگرفت..وقت میکه تا لحظات آخر بسته شدن درب آسانسور نگاهش را از رو یخارج شد..طور

در گذاشتم..چرخاندمش و  یرا رو دیو کل دمییدوبه سمت خانه  عیسر ستادیحالت چندش جمع شد..آسانسور که ا

 دارد.. ییها یکردنم چه سخت یزندگ ییداخل خونه..تنها دمیپر

 فرستادم.. رونیو نفس حبس شده ام را ب ادمستیپشت در ا همانجا

..به تمام اتفاقات امروز دمیتخت دراز کش یخوردم به سمت اتاق خواب رفتم و رو یآب وانیحالم جا امد و ل نکهیا بعد

 است؟ یبود و االن چه شکل یام چه شکل یزندگ میینایفکر کردم..تا قبل از ناب

ام  دهیچیافکار پ یکردم..و بعد از ان که کل میرنگم تنظ دیبالشت نرم و سف ی..سرم را رودمیو به پهلو چرخ دمیخند

 اطرافم شدم.. یایشد و فارغ دن میرا مرور کردم خواب مهمان چشمها

 

*** 
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سخت بود و  یلیخ گرید ی..امروز هم مثل روزهاامدندیم رونیرفتند و ب یم انیبه داخل اتاق ک یکی یکیها  ماریب

 یلیاورد..با لبخند ازش تشکر کردم..خ مویبا طعم به ل یچا میبرا یباقر یبه من فشار آورده بود..آقا یخستگ یحساب

 خوابم یدوست داشتم زودتر بروم به خانه و کسر ی..ولتدر رف میاز خستگ یرا خوردم کم میچا یخوشمزه بود..وقت

 را جبران کنم..

 انیرا انداختم سر شانه ام..ک فمیشد..ک شیدایپ انمیبه بدنم دادم..وسائلم ر آرام آرام جمع کردم تا ک یو قوس کش

 ..میحرکت کرد انیک نیو به سمت ماش میکرد یخداحافظ یباقر یهم آماده از اتاقش خارج شد..هر دو از اقا

 یلیمانطور که نگاهش به رو به رو بود خه میاز راه را که رفته بود یشد..کم یصدا مشغول رانندگ ی..بمیشد سوار

 گفت: یخونسرد و جد

 ..یمهمون داشت-

تا  چونمشیبپ یخواستم کم یحال م نیبود؟ با ا دهی..او از کجا فهمانیرا از سمت پنجره سوق دادم سمت ک سرم

 متعجب گفتم: ی..با لحندهیبفهمم از کجا فهم

 ؟یمهمون؟کِ-

 محکم تر شدند.. یفرمون کم یگوشه لبش نشست..انگشتانش رو یپوزخند

 ..روزید-

 کردم خنده ام را قورت بدم.. یسع

 روز؟ساعته؟ید-

داشتم خودم را لو  گریکند..د یکرد در درون مخف یم یانداخت..نگاهش پر از حرص بود که سع میبه رو ینگاه مین

 به دستانم زل زدم.. یحیهم قفل کردم و با لبخند مل یدادم..انگشتانم را تو یم

-12 

کردنش شدم..روز خسته کننده  تیاذ الیخیبود..ب دهیرا باال انداختم..پس موقع برگشت ترنم او را د میابرو یتا کی

 خونسرد و خانومانه گفتم: یو با لحن دمیکش یرا نداشتم تا سر به سرش بگذارم..نفس نیبود..حال ا یا
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 بله..دوستم ترنم بود..-

راحت شده  الشیدوشش برداشته شده بود و خ یاز رو ینیبار سنگ یفرمون کم شد..انگار یدستانش از رو فشار

 بود..

 رشت شدم.. یها ابونیمناظر لذت بخش خ یسوق دادم و مشغول تماشا نینگاهم را به سمت پنجره ماش خونسرد

خواستم به زبون  یکه م یحرف یدر اوردم..مردد بودم برا فمیک یرا از تو دیواحد خودم قرار گرفتم..کل یجلو

فتن گ یبرا دیکردم..پشتم بهش بود..فکر کنم خودش فهم یم یباز یباز دی..لبم را با زبانم تر کردم..با کلاورمیب

 از پشت سرم امد.. شیمرددم چرا که صدا یزیچ

 شده؟ یزیچ-

 ریرا در مشتم قرار دادم و برگشتم سمتش..سر به ز دی..کلمیگرفتم حرفم را بگو می..تصمدمیکش یقیعم نفس

 انداختم و گفتم:

 ..ایبرم کنار در شهیخواستم اگه م ی..منمیرو بب ای..من هنوز نتونستم درانیاقاک دیببخش-

را از  شدیمکث برگشت سمت در خونش..کل یشلوارش برد..متفکر به من نگاه کرد..بعد از کم بیج یرا تو شیدستها

 چرخاند گفت: یگذاشت و م یدر اورد و همانطور که ان را داخل قفل در م بشیداخل ج

 ..میریفردا م-

 زدم.. شیکه خواست در را ببندد صدا نیواحدش باز شد..وارد شد اما هم در

 در را نگه داشت..منتظر نگاهم کرد..مردد گفتم: لبه

 م؟یباهم بر یعنیم؟یریم-

 ابروش را داد باال.. یتا کیزد و  یپوزخند کمرنگ انیک

 ؟یدار ینظر بهتر-

در واحدش را بست..لبم را بغض مانند غنچه کردم و با مشتم آرام زدم  الیخیتکان دادم..او هم ب یمنف یبه معنا یسر

 به سرم..
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 تونه تنهات بزاره.. یمن رو به اون سپرده؟خب اونم نم یعل گهیسارا..خب مگه بدبخت نم یزنیاه..چه حرفا م-

 برج زهرمار را تحمل کنم؟ نیا توانستمیم یفرستادم..تا ک رونیا آه مانند بر نفسم

ا در ر نکهیدر گذاشتم و چرخوندم..در باز شد..وارد خانه که شدم بعد ا یحصار انگشتانم بود را رو یرو که تو دیکل

داده بود را پختم و خوردم..مزه اش  ادیکه ترنم  ییاینهار الزان یرا عوض کردم..برا میبستم وارد اتاق شدم و لباس ها

 خوب شده بود.. یلیخ

روشن بود..تنها نگاهم را جذب خودش کرده بود..بلکه افکارم  یو ینشستم..ت ونیزیتلو یکاناپه جلو یاز ان رو بعد

 کرد.. یم ریس یگرید یایدر دن

 یم هیالزم را ته یتمام کتاب ها دیکردم به درس خواندن..با یشروع م دیکنکور..با یشدم برا یآماده م دیبا گرید

 خواندم.. یکردم و درس م

را درمان  ایمثل در ییخواهم قلب تمام دختر کوچولو ها یقلب برسم..م یجراح یعنیبه رشته مورد عالقه ام  دیبا

 زدم و رو به آسمون گفتم: یداشتم ادا کنم..لبخند ایکه نسبت به در ینیتوانستم د یم نگونهیکنم..ا

 شه؟یم یعنی..ایخدا-

زدم و تا شب خودم را سرگرم  ی..لبخندشودیممکن م یزد و گفت..چرا نشود..تو بخواه..همه چ بیدر دلم نه یکی

 کردم.. یونیزیتلو یکانالها

 یلباس خواب نازک تر بپوشم..رفتم سراغ کمدم..به لباس ها کیگرفتم  میگرم بود..تصم یلیموقع خواب هوا خ شب

ه کرد هیمن ته یلباس ها را برا نیتمام ا یعل یعنی..دمیهام سرخ رنگ شدند و لبم را گزنازک که نگاه کردم گونه 

 بود؟

 هیته تیرا برا تیشخص یحرف عمه افتادم که در لحظات اخر گفت که خودم تمام لباس ها و وسائل ها ادی ناگهان

 ..رانیکردم و فرستادم ا

 یلیخ ابیجلب شد..تقر دیلباس خواب سف کیلباس ها را از نظر گذراندم..توجهم به  یکی یکیو  دمیکش یراحت نفس

هم  ی..پس مشکلمیبود..خدارا شکر من هم که تنها ریو باال تنه حر قهی یهم بسته نبود..قسمت ها یلیباز نبود خ

 ینم افتیبهتر هم در کمد  نیاز ا یول اورمیب رشلباس را بر تن کردم از خودم شرمم شد..خواستم د ی..وقتستین

دادم که سارا..نگران نباش..تو  یگرم بودند..به خودم دلدار یلیهم که خ ایبدتر بودند و  نیهم از ا شانیشد..باق
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بم را به ..لدیکش ریدلم ت ری..زدمیتخت خز یکه رو نیتنم نشست..هم پیلبم نشست..لباس ک یرو ی..لبخندییتنها

افتاد که امروز  ادمیروز ها..تازه  یگرد شده شروع کردم به روزشمار یباال نرود..با چشمها میکه صدا فتمدندون گر

 موقع ها نیا شی..همدیکش یم ریت یدلم کم ریروز عادتم بود..نفسم آه مانند از تنم خارج شد..بغض کردم..ز نیاول

 سیو آهسته آهسته به سمت سرو بلند شدم تخت یداشتم..به ناچار از رو جهیدادم و سرگ یخون از دست م یلیخ

خنک  یادیکه در تن داشتم خوشم امده بود..ز ی..از لباسدمیتخت دراز کش یرفتم..کارم که تمام شد دوباره رو

 شد.. میزدم و چشمهاام رو بستم و کم کم خواب مهمان چشمها یبود..لبخند

 ادمیخوب شد..چون موقع خواب  زیپلک زدم تا همه چ یاز خواب بلند شدم..کم زیر ییزمزمه و سرو صدا یصدا با

چشمم  یرا که به جلو میبالشت نرمم بلند کردم..موها یرفته بود چراغ اتاق را خاموش کنم روشن بود..سرم را از رو

 یم ییرایکردم..صدا از سمت سالن پذ زیت شتریرا ب میوشهارو تار کرده بودند با دست کنار زدم..گ دمیامده بودند و د

قلبم گذاشتم و از  یشد..ترس تمام وجودم را در بر گرفت..دستم را رو ی..ته دلم خالختیامد..ناخوداگاه قلبم فرو ر

 مدخو یتاسف بار بر رو ینبود..سر زیچ چیآمدم..ابر تخت که تکان خورد با ترس به ابر نگاه کردم..ه نییتخت پا

زمزمه چند نفر از پشت در و به  یصدا دنیخارج شدم..با شن..از اتاق ییرایتکون دادم..دوباره برگشتم سمت پذ

افتاد که قرص فروس  ادمیرفت.. جیشده باز کنن سست شدم..سرم گ یرا به هر نحو دیداشتن کل یسع یسخت

 یداشتن موفق م یشد..انگار حالخوش  شانیکنم..لحن زمزمه گو کاریچ دیدانستم با یسولفات نخوردم..نم

که  یهمان مرد دنیکه نگاه کردم با د یسمت در رفتم..از داخل چشم نیپاورچ نیدم و پاورچشدند..عزمم را جزم کر

و مشغول باز  دیکل یخم شده بودند رو گهیمرد د کیبودمش به قلبم چنگ انداختم..به همراه  دهیتو آسانسور د

ر چاره کنم و به فک افتیرا در تیتا بتوانم موقع دمیکش قیبودند..چند تا نفس عم دهتار ش میکردن در بودند..چشمها

 یرا به من دادند..با خوشحال ایانگار دن انیو شماره ک لیموبا یادآوریامدم..با  یاز پسشان بر نم ییباشم..تنها یا

و  مدییرا بهتر کنم..به سمت اپن دو دمیسرم را به چپ و راست تکان دادم تا بتوانم د یکردم مقاوم باشم..کم یسع

را به  انیبود شماره ک یو همانطور که نگاهم سمت در ورود دمییبرداشتم..به سمت اتاق خواب دو شیرا از رو لیموبا

 را مقابل گوشم گرفتم.. یسرعت گفتم..گوش

 اول..بوق دوم...چهارم..ششم..دهم.. بوق

رفتند..دوباره تماس  یم برهیزده بودند و و خی دیصفحه کل ی..انگشتانم رودندیلرز یم میداشت..پاها یبرنم

 داشت؟ یگرفتم...چرا بر نم

 اول..بوق دوم..بوق سوم.. بوق
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 الو-

 از حس خوب االن گفتم: یدر بر گرفت..با لبخند ناش ی..سرتاسر تنم را خوشدیچیپ لیخواب آلودش در موبا یصدا

و ر دیدارن کل یخونه من..زوده زود لطفا..دو تا مرد اومدند  پشت خونه من و سع نیایلطفا زود ب انی..آقا کانیآقا ک-

 بشکنن..

 ..رمیگ ینم دهیرا ناد شیعصبان یو محکم شد..البته برگه ها یجد شیصدا

 فرستاد.. رونیرا داد مانند ب شیصدا

 ؟ییاالن تو کجا-

 ..دیسپر یکه نم ییدهانم را قورت دادم...وقت تنگ بود..چه سوال ها آب

 ..نیایخونم..خونم..تو اتاقمم...تو رو خدا زود ب-

به داخل  دندیپر یکه با خوشحال یگشاد شده به دو مرد یآمد..با چشمها ییرایشکسته شدن در پذ یصدا ناگهان

و  دمیاز دستم رها شد..با سرعت تمام در اتاق را به هم کوب لی..موبادمیکش یغیوحشت ج یخانه  نگاه کردم..از رو

 یوشاز گ انیداد ک ی..صدادمیلرز یگرفته بود..م میشد..گر ینم شتریب نیبار..دوبار..سه بار...و از ا کیقفلش کردم..

 بلند شد..

 ســــــــــــــــــــــــــارا-

را برداشتم دو نفر همزمان محکم  لیکه موبا نیبرداشتم..هم زیخ لیخودم آمدم..در را رها کردم و به سمت موبا به

 داشتند در را بشکنن.. یمشت زدند به در و سع

 گفتم.. غیج با

 !ایبـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانیک-

 داشت آرامم کند گفت: یکه سع یبود..با لحن نیسوار ماش ینگران شد...انگار انیک یصدا

 شو.. میرسم..تو راهم...تو راهم  فقط برو قا یش..االن مسارا..ساکت با نیبب-
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 زد: داد

 شــــــــــو ! میبـــــــــرو قا-

داشتم بر زیتختم خ ریوصل بود به ز لیباشه تکون دادم و همانطور که اتصال تماس موبا یبه معنا کیستریرو ه سرم

 و خودم را آنجا پنهان کردم..

وقت شب کجا  نیا یخورد..آخر لعنت یبه گوش م شیعصب ینفسها یصدا یامد..حت نشیماش یبوق راهنما یصدا

 ؟یبود

 رفت.. یم برهیدر حصار انگشتانم و ی..گوشدمیلرز یکردم..م یکردم..هق هق م یم نیف نیامد..ف یبند نم میگر

م ..لبم را محکدندیکوب یکردند..فقط با تمام قدرت به در م یشد..داد و هوار نم شتریدر ب یبر رو شانیضربه ها شدت

امدند داخل من را  یشده بودم..حداقل اگر م یتخت مخف رینداشت که ز دهیبلند نشود..فا غمیج یتا صدا دمیگز یم

 در دستانم یعسل یرو به در همانطور که گلدان رو وارید وشهامدم..گ رونیتخت ب ریانداختند..از ز یم ریگ یبه راحت

 داخل.. ندیایمنتظر بودم تا هر لحظه ب دمیلرز یبود و م

رفت..اتاق دور سرم  جیام تار شد..سرم هم گ دهیاضطراب و ترس گنجاده شده در تنم د ادیبه خاطر فشار ز کدفعهی

 یبودند..رو میچشمها یرنگ..جلو اهیدو مرد تمام س کلی..هدمید ی..در اتاق شکسته شد..موفق شدند..نمدیچرخ

سر خوردم..گلدان از دستم  واری..گوشه ددیرس یخنده شان مبهم به گوشم م یسراسر خنده بود..صدا شانیلب ها

ار شد ت دگانمید یبر رو ی..و همه چانیک میلب بگو ریشکست..فقط توانستم ز یبد یرها شد و کنارم افتاد و با صدا

 ..دمینفهم یچیه گریو د

 

*** 

 

 را باز کردم..آرام آرام پلک زدم.. میصورتم پلک ها یرو سیشدن قطرات خ ختهیر با
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چند  یآرو ادیاتاق خودم هستم..با  یکردم متوجه شدم تو افتیرا که در تیبه اطراف خوب شد..موقع دمید نسبت

ت و نشس میگلو یبر رو قیعم یبغض میرو به رو انیک دنیتخت نشستم..با د یگرد شد و رو میقبل چشمها قهیدق

 ..ختندیر میگونه ها یقطرات اشک بر رو یتند تند گلوله ها

بازم وسط اتاق از حرکت  یچشمها دنیرفت..با د یدستانش را مشت کرده بود و در اتاق قدم رو م تیبا عصبان انیک

 :دیو خشن گونه غر دییهم سا یرا به رو شیدندان ها تی..به طرفم آمد..با عصبانستادیا

 !؟یفهمـــــــــــــــ ی...مدنی...ددنیوضع د نیتو رو با ا -

 انداختم.. یلباس خواب در تنم نگاه به

 ..دمیخون را در دهانم چش ی..آنچنان که شوردمیگرد شده ام را بستم..لبم را گز یچشمها

 کردم؟ یعوض م دیرا با میاز خاطر برده بودم که لباس ها چرا

 نیبودم..چه قدر خودم را لعنت فرستادم که ا ستادهینا یدر برابر مرد نگونهی..تا حاال ادیاز چشمم چک یاشک قطره

 لباس را در تنم منور کردم..

باز  شی..اخمهادیعقب کش دیسرخ شده ام را که د ی..شرم و گونه هاردیکرد نگاهش را از لباسم بگ یسع انیک

 کرد.. یم دادیدر چشمانش ب یمانیشدند..پش

 فرستادم: رونیب میرا از ته گلو میلرزان صدا یرا قورت دادم..با لحن بغضم

 ..کار کنم..ـی...چ دی..دونستم...باـیم..ن...من..نم-

به رعشه در  واریفرود آمدند..تن د وارید یمشت شدند و رو گریرا بست..دستانش بار د شیو چشمها دیکش یپوف

 آمد..

اش از اتاق خارج شد..با انگشتم اشکانم را زدودم و به سرعت از  یبه حال دستش سوخت..با همان دست خون دلم

 یاز لباسم آمد..نگاهم که به سمت تنم رفت بار ادمیبگذارم.. رونیرا از اتاق ب میتخت بلند شدم..تا خواستم پا یرو

 نیه تا آخرک یشالبلند و  یکمد رفتم و لباسم را با بافت تو به سم دمیگرفتند..لبم را گز یرنگ سرخ میگونه ها گرید

 را پوشاند از اتاق خارج شدم..به قفل در که شکسته بود و حال درست شده بود نگاه کردم.. میتار مو
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 رونیآرام و آه مانند ب ی..نفسدیرا سر کش یآب وانیل انیغم تکان دادم و نگاهم رفت سمت آشپزخانه..ک یاز رو یسر

 نتیو باند را برداشتم و در کاب یرفتم و ضدعفون نتیبه سمت کاب یحرف چیه یفرستادم و به سمت آشپزخانه رفتم..ب

 ..فتمرا سمتش گر یرا بستم..به سمتش رفتم و باند و ضدعفون

و باند  یانداختم..ضدعفون نییصورتم نگاه انداخت..معذب شدم..سرم را پا یجا ی..به جایاز هر حس یکرد..ته نگاهم

 .را از دستم گرفت و از آشپزخانه خارج شد.

 دستش شد.. یچینشست و مشغول باند پ ییرایمبل پذ یرو

 نشستم.. شیمبل رو به رو یبا خبر شوم..از آشپزخانه خارج شدم و رو اناتیگرفتم از جر میتصم

 !چیو ه دیکاو یسرش را بلند نکرد تا نگاهم کند..چشمانش تنها دستش را م یحت

 دست و آن دست کردم تا بالخره سوالم را به زبان آرودم.. نیا یکم

 افتاد؟ یچه اتفاق-

 کنار مبل گذاشت.. یچوب یعسل یباند را رو یو باق یو ضدعفون دیکش یقیسوالم بود..نفس عم نیمنتظر ا انگار

اراده..به  یشدم..ب رهیدر چشمانش خ اریاخت یب نباریرا به سمتم برگرداند و نگاهش در چشمانم قفل شد..ا سرش

 داشت.. یبیخواسته قلبم..نگاهش برق عج

 بازداشت شدند..-

 انداختم.. نییشدم..نگاه از نگاهش گرفتم و سر پا معذب

 ن؟یدیرس یک-

 به موقع!-

 کرد.. یفرق م زیاالن همه چ دیکرد شا یدرنگ م یلحظه ا یبود..اگر حت دهیچه خوب بود که به موقع رس و

 ممنون!-
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 اریاخت ی..بوردمیداغش طاقت ن ینگاه ها ریپا انداخته بود و زوم من بود..ز یصورتم بود..پا رو خینگفت..تنها م یچیه

 گفتم:

 شده؟ یزیچ-

 دانست و بس! یتلخش را خدا م ینبود..تلخ بود..و عمق معنا زیتمسخرآم نباریزد..ا پوزخند

بار آمده بود خانه ام و چه  نیارف کنم بماند..اول..جرئت نکردم تعستادمیبرخاست..به سمت در رفت..ا شیجا از

 رونیب یجد شیبرگردد سمتم..صدا نکهی..بدون استادیکرده بودم..خواست خارج شود که ا یخوب یمهماندار

 فرستاده شد..

مرد  نی..ایدیبه من اطالع م ی..به خاطر همه چیو برگرد یتا مغازه بر ییاز خونت به تنها یحق ندار یحت گهید-

کنه..پس به حرفم گوش  دیتو رو تهد یتونه هر خطر یازاد بشه م نکهیکنه..و بعد ا یم یساختمون زندگ نیهم یتو

 کن..

 زند؟ یامانت خودش را به اب و آتش م کی یگونه در دل گفتم..چرا انقدر برا متفکر

 یداشت..م گرید یکنم..دلم خواسته ا ریرا به خاطر امانت بودن تفس شیحرف ها نیخواست ا یدانم چرا دلم نم ینم

مگر جز  ؟یخواه یکند..در دل با خودم نجوا کردم که..سارا..چه م انیب گرید یها را به منظور نیخواست که او ا

 یتواند اجازه عبور به کس یکه قلبش نم یکس ان؟یکنسبت به تو داشته باشد؟او؟ یگریتواند حس د یم یامانت دار

 حس به تو دارد.. کیرا در خود دهد؟تنها 

 !تیمسئول حس

تشکر نکردم به خاطر کمک  یکه رفته بود..چه قدر در افکارم غرق بودم که حت دمیاز افکارم خارج شدم..د یوقت

 امشبش..

جلب  ابانیتوجهم را از سمت خ ییانداختم..صدا یمبل نشستم..به ساعت نگاه یو رو دمیکش یقیعم نفس

 بود.. میمسکن درد ها یینایناب یو آرامش دهنده که هر روزه در روز ها بایاذان بود..همان نغمه ز یکرد..صدا

لبم  یرو یبرج بود..لبخند نیهم کینزد ی..مسجدستمیرا نگر ابانیپنجره رفتم..پرده را کنار زدم و خ کینزد

 نکهی..بعد از ااورمیب یکمک به خودم به جا یبشمرم و شکر خدا را برا متیآمد..نماز صبح بود..بهتر بود فرصت را غن
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..به خاطر زیدر سه وقت شکر کنم..به خاطر همه چ مخود یداشتم مِن بعد از خدا مینماز را با لذت خواندم تصم

 ..و..ای..به خاطر زنده بودنم..به خاطر درمیینایب

 

 

*** 

 

 

 یاش خبر یشگیهم یاز آن سرما گرید یافتادم..انگار انیک یرفتار ها ادیآن روز که از مطب برگشته بودم  یفردا

ه و کتاب خان میرفت انیگشتم به همراه ک یکه از مطب بر م یاز آن سرما کاسته شده بود..هنگام یمنف ینبود..درجه ا

 نه؟ ایتوانم از او بپرسم  یداشتم م یخواستم که اگر سوال انی..از کمیدیکنکور را خر یمورد نظر برا یکتاب ها یتمام

 شدم.. ستیز یرا خوردم و باز مشغول حفظ کردن مبحث ها میاز چا یخونسرد گفت آره..کم یلیهم خ او

 ببرد.. ایافتادم..او قرار بود امروز مرا به در انیو وعده امروز ک ایدر ادیکه تمام شد ناگهان  درسم

 میافتادم..تصم شبیداتفاقات  ادیرا جمع و جور کردم و به اتاق رفتم و حاضر شدم..ناگهان  میسرعت کتاب ها به

همراه شال و  کیساده و ش یمانتو طوس کیاست بپوشم.. یرانیخانم ا کی تیمناسب که در شخص یگرفتم لباس

 و از خانه خارج شدم.. دمیام را پوش یشککالج م ی..کفش هالیو موبا دیو بعد از برداشتن کل دمیشلوار ست پوش

در  یا قهیبه در زدم..بعد از دق یو تقه ا دمیکش یقی..نفس عمدمیراه افتادم..پشت در که رس انیسمت واحد ک به

ش را بود که عضالت دهیپوش یریش نیاست مین دیگرمکن سف کیبا لباس خانه مقابلم ظاهر شد.. انیگشوده شد و ک

 کردم..جواب سالمم را که داد گفتم: سالملب  ریانداختم و ز نییگذاشته بود..سرم را پا شیبدجور به نما

 ..ایکنار در میبود برقرار -

شوق و  یادیلب گفت منتظر بمون و به داخل رفت...ز ریاره تکان داد و ز یبه معنا یمکث کرد..اما بعد سر یکم

 شوم.. رهیخ ایو ساعت ها به در ایکنار در نمیخواستم بنش ی..مایدر دنید یداشتم برا اقیاشت
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 یلیبود که خ دهیرنگ پوش روزهیف یجذب آب یشرتیانداختم..ت یدم در حاضر شد..به لباسش نگاه انیبعد ک یمدت

 شی..موهایمشک یو کالج ها یگذاشته بود..به همراه شلوار کتان مشک شیآمد و عضالتش را به شدت به نما یبه او م

 داده بود باال.. شهیهم مثل هم

شلوارش فرو برد و به سمت  بیانداختم..در خانه اش را بست و دستانش را داخل ج نییخجالت پا یرا از رو سرم

 آسانسور حرکت کرد..

 یانیبه رو به رو ام به ک نهییسرش حرکت کردم و سوار آسانسور شدم..داخل آسانسور تنها نگاهم از داخل آ پشت

 شیشده بودم که ناگهان چشمها خشیبود..مرا بسته  شیداده بود و چشمها هیآسانسور تک وارهیبود که سرش را به د

خجالت و شرم سرم را  یبه خودم آمدم..از رو کدفعهیگرد شدند.. میباز شدند و مچم را گرفتند..دست پاچه چشمها

ن داده بودم..اال یوجشتناک یبه هوا نرود..چه سوت غمیگرفتم تا ج یانداختم و محکم لبم را گاز م نییتا حد ممکن پا

 ریرا از شدت حرص به هم فشردم..تا خواستم ز میدختر دلباخته من شده است..دندان ها نیا دیگو یخودش م شیپ

 توجه من از آسانسور خارج شد.. یب انیلعنت بفرستم آسانسور توقف کرد و ک ودملب به خ

 و پشت سرش حرکت کردم.. دمیکش یراحت نفس

 

اشک در  یبود..حلقه ها ریاز اندازه نفس گ شیمنظره ب نیام حبس شد..ا نهینفس در س میمنظره رو به رو دنید با

 ایآرام آرام به سمت در قیعم یشدند..بغض کردم..با لبخند زانیچشمانم نقش بستند..دستانم شل شدند و آو

 ..ستینگر یهم دستانش را بغل زده بود و حرکات من را م انیرفتم..ک

توانست هزاران هزار انسان را در خودش ببلعد..خم شدم و  یبود..م میو عظ عیوس اریبود..بس داینا پ ایدر یانتها

..نشستم و زانوانم را بغل ستادمیا ایو به راهم ادامه دادم..درست کنار در ستادمیدر اوردم..ا میرا از پا میکفش ها

را بستم و گذاشتم  میداد..چشمها یبه من دست م یو حس خوب ندکرد یبرخورد م میبه پاها ایآرام در یزدم..موج ها

 تنها متعلق به من یخوش نیکنند..ا یکوبیآزادانه برقصند..بگذار پا میکند و موها شانیرا در هوا پر میموها مینس

 جسم و روحم بود.. یجا ینبود..متعلق به جا

 یایه درکه او هم ب دمیرا کنارم د انیکنارم نشست..سرم را که برگرداندم ک یرا باز کردم..حس کردم کس میچشمها

 بود.. رهیکران خ یب

 خجول وار و مهربان زمزمه کردم: یسوق دادم..با لحن ایزدم و نگاهم را به سمت در یلبخند
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 !باستیز یلیخ-

 صحبت کنم..باز هم بغض کردم.. یتوانستم من به راحت یم نگونهیزند..ا ینگفت..خوشحال بودم که حرف نم یچیه

 سخنم کرده بودم زمزمه کردم: یتلخ که چاشن یو بغض آلود و لبخند نیغمگ یلحن با

 نیا دونم ی..اما..اما نمنمیرنگارنگ رو بب یایدن نی..انمی..آسمون رو ببنمیرو بب ایتونم در یخوشحالم که م یلیخ-

 نه.. ایدارم درسته  شیرو که در پ یهدف

 یمعقول و نامفهومه..تنها به هدفم فکر م ریبرام غ ینه؟ همه چ ای رمیخانواده ام م داریدرسته که به د ایدونم ا ینم

 ادامه بدم؟ ییتنها نیخوام به ا یم یکنم..اما تا ک

 فمیظر یزانوانم قرار دادم..شانه ها یتکان دادم و رو نیو سرم را به طرف دیلرز فمیو اشک..چانه ظر یجیشدت گ از

 اشک ها بودند.. نی..نشانه ادندیلرز یم

 بود.. بیبلند شد..لحنش خونسرد و عج انیک یشدم..صدا یکه خال یحساب

 یتو هوا م شییطال یها سی..گدیخند ی..مدمشیتا چراغ سبز بشه..دوباره د میمنتظر بود ابونیسر خ-

 که... حیمل ی..باز هم از همون خنده هادیخند ی..مدندیرقص

برخاست..دستانم از  شیزد و از جا یپوزخند اینگاه کردم..به در انیزانوانم بلند کردم..به ک یرا متعجب از رو سرم

 گفت؟ یبرخاستم..او درباره چه م میبغلم رها شدند..از جا

 گفت؟ یچه م اصال

 نیکردم و همراهش به طرف ماش میرا پا می..کفش هانیرفت به سمت ماش یپشت سرش قدم برداشتم..م متفکر

 و به راهم ادامه دادم.. دمیکش ینامفهوم داشت..آه ییایدن یحرکت کردم..او هم انگار

 

*** 
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را در  کیزیو ف یاضیر بیو غر بیسخت و عج یکردم مبحث ها یم یاتاق مشغول درس خواندن بودم و سع یتو

 زیم یرو لمیکوباندم تا مگر در ذهنم گنجاده شود..ناگهان موبا یام م یشانیذهنم هک کنم..ته خودکار را مدام به پ

صفحه اش  یرو انیرا برداشتم..اسم ک لیوبازنگش بلند شد..خودکار را وسط کتاب قرار دادم و م یو صدا دیلرز

 دهید بایز میمرد برا نیا یروز ها رفتار ها نیدانم چرا ا یلبم نشست..نم یرو یکرد..ناخودآگاه لبخند یم ییخودنما

 جذاب بود.. میبرا شیاز رفتار ها کیشد..هر  یم

 را مقابلم گوشم قرار دادم.. لیاتصال را زدم و موبا دکمه

 الو؟-

 پر صالبت.. شهی..مثل همدیبه گوش رس یجد شیصدا

 گفت که بهت خبر داده باشم.. ی..علرانیا انیب گهیو عمه ات قراره دو روز د یخواستم بهت بگم عل یسالم..م-

خواستم هنوز  یخاتمه ندهم..م نجایمه ام را ادانم چرا دوست داشتم مکال یزدم..خوشحال شده بودم..نم یلبخند

 خجول گفتم: یشود..با لحن یطوالن

 ممنون..حاال کجا قراره برن؟-

 مانند به گوش خورد.. قیعم نفسش

 خونه پدرت رنیم-

 دهانم گذاشتم..چرا آنجا؟ یو شوک زده دستم را رو متعجب

 اها..-

 گرفتم به تماس خاتمه بدم.. مینتوانستم بحث را ادامه دهم..تصم گریشدت شوک د از

 ممنون از خبرتون..شبتون خوش! یلیخ-

 چه؟ یعنیکار عمه  نیرا در دستانم فشردم..ا لیگفت و قطع کرد..موبا یخداحافظ یآرام به

 خواهد من را با خانواده ام رو به رو کند؟ یخواهد به خانه مان برگردم..نکند م یدانست دلم نم ینم مگر
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دم و ام بلند ش یمطالعه چوب زیقرار دادم و کتاب را بستم..از پشت م زیم یرا رو لی..موبادمیکش یپوف یسر کالفگ از

 از اتاق خارج شدم..

 یسخودت ک یبرو..برو و با غرور راه برو و بگو برا دنشانیزد که سارا..به د بیدر دلم نه یکی..ستادمیا ییرایپذ وسط

 ند..فرض کن زی..نگذار که هنوز هم تو را ناچیهست

نشان دهم که من..سارا..همان  نایخواهم به ستاره و بابا و س یکنم..م یکار را م نیلبم نقش بست..هم یرو یلبخند

 هستم.. یخودم کس یفقط سطل زباله سر کوچه بوده است برا اقتشیکه ل

 

*** 

 

 پختمش.. یم ادیگرفته بودم و با شوق ز نترنتیدرست کردن آش بودم..دستور پختش را از ا مشغول

اجاق گاز قرار گرفتم و سر  کیبراق و سرد آشپزخانه گذاشتم..نزد یها کیسرام یبه آشپزخانه رفتم..پا رو دوباره

 نیزدم..ا ی..لبخنددیچیام پ ینیخوش آش در ب یقابلمه بردم..بو کیقابلمه آش را برداشتم..سرم را خم کردم و نزد

آش را  نیا یسوال درس دنیپرس یروم خانه اش برا یمطور که  نیخواستم هم یپخته بودم..م انیآش را با هدف ک

 هم ببرم..

نمک  یبرداشتم و کم نتیکاب زیم یبود را از رو یرنگ که طرح فلفل دلمه ا دیآماده شده بود..نمک دان سف آش

ده خوشمزه ش یلیخ یکه بار اولم بود ول نی..با ادمیاز آش را چش یبرداشتم و کم یآشم کردم..قاشق یچاشن

کردم..از شدت  نیشده و پونه داغ تزئ خردرا با کشک و گردو  شی..روختمیر بایو ز ینیچ یبود..آش را در کاسه ا

 خودم یفتگیبود که به عمق خودش نجایخواستم کاسه را درسته قورت دهم..ا یم صانهیشوق به وجد آمده بودم..حر

 بردم.. یپ

رم هم س ی..شال آبیآب نیرنگ تن کردم..با شلوار ج یریش یاپن گذاشتم و به سمت اتاق رفتم..سارافن یرا رو کاسه

خونه و  دیو کل لیقرار دادم..موبا ینیاز آشپزخانه برداشتم و کاسه را در س یا ینیانداختم و از اتاق خارج شدم..س

از خانه خارج  ینیو برداشتن س میکفش ها دنیو بعد از پوش مسارافنم قرار داد بیدر ج یبرگه سوالم را با خودکار

 شدم..
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 ستادمیا یدانم چرا هروقت مقابل خانه اش که م ی..نمدمیکش یقی..نفس عمستادمیدرب خانه اش که ا یبه رو رو

 به در زدم.. یگرفت..دستم را با مکث باال اوردم و تقه ا یاسترس تمام وجودم را در بر م

 یلبه در بود..منتظر نگاهم م یبود و دست راستش رو نشیشلوار ج بیدر باز شد..دست چپش در ج یا قهیاز دق بعد

 آش اشاره کردم. ینیکرد..خجالت زده به س

 براتون آش اوردم..-

 عقب رفت و در را کامال باز کرد..متعجب نگاهش کردم.. یمحو شخندیباال انداخت و با ن ییابرو

 ابرو به داخل خانه اش اشاره کرد و گفت: با

 تو! ای؟بیوردیمگه برام آش ن-

..منتظر ماند تا حرکت کنم..خانه اش مثل من بود..منتها ستادمیگفتم..وارد شدم..در را بست..ا یو اهان دمیورچ لب

و  یمشک شیرنگ خانه و وسائل ها بیکرد..ترک یتا آسمان فرق م نیمن زم یبا خانه فانتز دمانشیرنگ و چ بیترک

 بود.. بایبود..ز دیسف

 ونشیزیمبل رو به تلو یشکلش گذاشتم..رو رهیدا ینهار خور زیم یرا رو ینیآشپزخانه اش شدم و س وارد

 شدم..خواستم به سمت در بروم که گفت: مانیکه سوال دارم..پش مینشست..مردد بودم که بگو

 ؟یمگه سوال نداشت-

 بود؟ دهی..او از کجا فهمستادمیبود از حرکت ا شیشده همانطور که پشتم به روگرد  یچشمها با

 انداختم و گفتم: نییسمتش..سرم را پا برگشتم

 بله داشتم..-

 را تکان داد و با دست به مبل کنارش اشاره کرد و گفت: سرش

 .نیبش ای..ب؟یستادیخب چرا ا-

سارافنم در اوردم و به سمتش  بیرنگش نشستم..برگه سوالم را از ج یمشک یمبل نرم و چرم یگفتم و رو یا باشه

 قیدق یلیبعد به من اشاره کرد که به برگه نگاه کنم..خ یانداخت..کم شیبه رو قیدق یگرفتم..برگه را گرفت و نگاه

http://www.romankade.com/


   )WWW.ROMANKADE.COM خرید از سایت رمانکده )                                                                      نگاهت یآوا

 
121 

 

 ینشست رو یمتوجه شدم لبخند ی..وقتدمیمفه یداد..تمامش را به خوب حیتمام مراحل حل مسئله را توض

 ..یگرفت یم ادیرا  یزیبود که چ یحس خوب یلیلبم..خ

 به من نگاه کرد..نگاهش که کردم گفت: منتظر

 ؟یدیفهم-

بلند شد و به  شیو برگه را به دستم داد..از جا دیکش قیعم یاره تکان دادم..نفس یزدم و سرم را به معنا یلبخند

 اپن برداشت یآش راهم از رو ینیبعد با دو کاسه و دو تا قاشق و نمک و فلفل بازگشت..س یآشپزخانه اش رفت..مدت

 از آش پر کرد.. یبا مالقه کاسه ها را به مقدار کاف زیتم یلیگذاشت..خ مانیجلو زیم یو رو

ا جمع تمام شد..ظرف ها ر میغذا ی..وقتمیگفتم و مشغول خوردن شدم..هر دو در سکوت شاممان را خورد یممنون

 و ظرف آش را شستم.. ینیکردم..وارد آشپزخانه شدم و همان دو کاسه و س

 یحرف چیدر خانه ام را دوست نداشتم..اما ه ییکه تمام شد از آشپزخانه خارج شدم..دوست داشتم بمانم..تنها کارم

 متوقف شدم.. شیرا بردارم و بروم که با صدا ینینبود تا بمانم..خواستم س یبهانه ا نکهیا ایزد  ینم

 ..مینیب یم لمیبمون..هم من تنهام هم تو..ف یاگه دوست دار ؟یبر یخوا یکجا م-

همان مبل  یگفتم و دوباره رو یخانومانه باشه ا یکنم..با لبخند یکردم لبخند ذوق زده ام را مخف یسع

آه از نهادم بلند  یاره اشبکه ماهو دنیرا روشن کرد..با د یو یدسته مبل برداشت و ت ینشستم..کنترل را از رو

 نم؟یبنش انیکنار ک ینگاه کنم..چجور یو یبه ت یشود حت ینم میشد..من که رو

قرار داشت شد و  زیم یکه رو یمشغول خوردن تخمه از ظرف تخمه ا رکسیل یلیپا انداخته بود و خ یپا رو انیک اما

 لمیف دنیمشغول د یکاریب یماندم..به ناچار و از رو نجایکردم ا یمن هم مشغول خوردن حرص شدم..عجب اشتباه

م خوب بود که زبان دهیفهم انیبود..فکر کنم ک یرساکشن بود و دوبله فا لمشینظرم عوض شد..ف لمیف دنیشدم..با د

صحنه  دنیشده بودم که ناگهان با د لمیدهد..غرق در بحر ف یگوش م یکنم خودش زبان اصل الی..وگرنه خستین

نشان دهم..دختر و پسر آخر داستان عاشق هم شده بودند و  یواکنش چیمقابلم چشمانم گرد شدند و نتوانستم ه

 انیرا نداشتم که سرم را به سمت ک نیا ی..پوست لبم را کندم و دستانم را مشت کردم..روودندهم ب دنیمشغول بوس

 کنم.. لیمتما
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مال صحنه رو به رو  یخمار نیا یکرد..اما انگار ینگاه م یو یانداختم که خمار به ت ینگاه انیبه ک یچشم ریز

فرصت استفاده کردم و  نیبود..از ا یخواب یمال ب یخمار نیبود..ا یعاد شیبرا یادیصحنه ها ز نیا ینبود..انگار

 کرد.. لیسمتم متما بهمن متعجب سرش را  ستادنیا دنیبرخاستم..با د میاز جا عیسر

 شده؟ یزیچ-

 را جفت و جور کنم..با من من گفتم: میکردم حرف ها یسع

 ..میمطب..بهتره زود بخواب میهم من..فردا هم قراره بر ادی..فکر کنم هم شما خوابتون مزهینه چ-

 پوزخند گوشه لبش گفت: با

 .لهیفردا مطب تعط-

 ینیا خاراندم و به سمت آشپزخانه رفتم..سدادم..سرم ر یاز نهادم بلند شد..چرا فراموش کرده بودم؟ عجب سوت آه

 کیسرام یرا رو میکه پا نیبود..هم ستادهیا کمیبدرقه ام نزد یبلند شده بود و برا شیاپن برداشتم..از جا یرا از رو

برخورد کرد و  نیاز دستم رها شد و محکم با زم ینی..سدمیکش یغیخوردم..ج زیآشپزخانه گذاشتم ل سیسر و خ

و فرز به سمتم امد و من  عیسر یدر حرکت انیبرخورد کنم ک نیکه خواستم محکم با زم نیکرد..هم جادیا یبد یصدا

 را معلق در آسمان محکم در آغوش گرفت..

قرار گرفتم آرام شدم..از خطر مرگ  انیکه در آغوش ک نیرا از شدت ترس محکم به هم فشرده بودم..اما هم چشمانم

 یبود..سرم را که محکم رو شیها نهیس یبه مشامم خورد..دستانم رو انیعطر تلخ ک یبودم..بو افتهینجات  یمغذ

..قلب دیکوب یزد..قلب او تپنده تر م یتر م محکم..قلب من دیکوب یاش فشرده بودم بلند کردم..قلبش تند م نهیس

اش  یمشک یمهاچش خی..نگاهم مدمیکش یم یدر پ یو پ قیعم یزد..نفس ها یام را م نهیمن شالق وار قفسه س

 ام بود.. یآب یها لهیشده بود..نگاه او محو ت

 یشود..آرام آرام..ب یتر م کیکردم صورتش هر لحظه به صورتم نزد یدانم چرا حس م یدهانم را قورت دادم..نم آب

ها که تن نیرا بستم..اما هم میصورتش که قرار گرفتم چشمها یمتر یسانت کیشدم..در  یم دهیاراده به طرفش کش

گرد  ی..چشمهادمیرا باز کردم و عقب کش میهابه خود آمدم و به سرعت چشم میمتر با هم فاصله داشت یلیم کی

 کردم؟ یشده ام را باز و بسته کردم..داشتم چه م
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قورت دادم..به  یرا به سخت میآب خشک شده در گلو گریکرد..بار د یزد من را نگاه م یکه نفس نفس م همانطور

گفتم و به سرعت از کنارش رد شدم..از خانه اش که  یعیسر یلب خداحافظ ریخود که آمدم از خجالت سرخ شدم و ز

در اوردم و در خانه را باز کردم..وارد خانه که شدم..در را  بمیاز داخل ج عیرا سر دیخارج شدم..در را نبستم..کل

 کردم؟ یزدم..من داشتم چه کار م یبودم و نفس نفس مداده  هیمحکم بستم..دستانم را به در تک

 اراده شدند.. یگونه ب نیهم هم میسست شدند.پاها دستانم

قلبم گذاشتم..چرا انقدر  یاراده شده بودم؟دستم را رو یسرم گذاشتم..چرا ب یسر خوردم..دستم را رو وارید گوشه

 کوبد؟ یوار م وانهید

اش شده  یمسخ آغوش و چشمان مشک نگونهیدر حصار آغوشش داشت که ا یجاذبه ا گر؟چهیبود د یچه حس نیا

 بودم؟

چه بود؟..به داخل اتاق رفتم..با  یحس نیبود امشب..ا یبرخاستم..چه شب میمانند تکان دادم و از جا جیرا گ سرم

 ه خواب رفتم..ب نیریو البته ش دهیچیو پ دیافکار جد ی..بعد از دور کردن کلدمیتخت دراز کش یهمان لباس ها رو

  

 

 

 ادامه دارد ...

 نکده این رمان رو تهیه فرمائید .برای مطالعه این رمان زیبا میتوانید از داخل سایت رما

 لینک دانلود این رمان زیبا :

 لینک زیر کلیک کنید یرو
https://zarinp.al/164053 
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سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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