
 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 1 

 
 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 

 

 ...زندگی باغ گلیست

 !که از آن باید چیشد      

 ....وبه گلدان دل خویش نهاد!عاطفه را!عشق را

 

 ..الکل هشتاد درصد

 ..چیزی که امکان ندارد

*** 

 .به عمویش نگریست!پاییز با سردرگمی چشم گشود.صدای گیتار روحش را نوازش میکرد

 !ق گذاشتگوشه اتا "پدر پاییزو"عمویش با بغض گیتار برادرش را

از دست دادن !انقدر که گریه کرده بود چشم هایش باز نمی شدن!پاییز با دست چشم هایش را مالید
او عزیزش را پدرو مادرش را تکیه گاهش را همدمش را زندگی اش را ساده از دست !عزیز سخت است

 !داده بود

 !تی؟سردخونه رف!عمو:فین فین کنان لب زد.دمپایی های رو فرشی اش را پا کرد

 !عمویش که حاال برایش مانده بود دست بر زمین گذاشت و بلند شد

 ..همه چی تموم شد!آره دخترم رفتم تموم شد:

 !و پشت بندش از اتاق بیرون رفت

http://www.romankade./
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 !پاییز این تموم شدن را دوست نداشت

 .به خودش در آینه خیره شد زیر چشم هایش گود رفته بود

 !نفسش را آه مانند بیرون داد

 !فکر چطور مردن مادرش و پدرش تنش به لرزه در میومد هنوزم از

 

 !عموی عزیزش با نگرانی بهش خیره شده بود.پاییز فنجون هارا از قهوه پر کرد

 !او خوب می دانست پاییز خیلی پدرو مادرش را دوست داشت و دارد

 !انقدر نگران نباشید!عمو من خوبم:پاییز 

 !ادعموی پاییز سری به نشانه افسوس تکان د

 ..پاییز دفترچه مخصوصه اطالعاتش را ورق زد

 .مادرش الکسا انریکه.اهل روس!ساله23پاییز اِدوارد 

 !پدرش سهراب اِدوارد

 .وضع مالی متوسط.تک فرزند

 !پاییز بی حوصله دفترچه را گوشه ای پرت کرد حس می کرد چند قدم تا افسردگی فاصله دارم

 .که ازش بر میومدتنها کاره مفیدی .روی تختش دراز کشید

نه مثل اینکه نمی خواست دست از سرش !بغض لعنتی باز هم مثله همیشه بر گلویش چنگ انداخت
 !بردارد

 .سرش را محکم بر بالشتش کوبید

 !عمویش سپهر اِدوارد.عمویش از بیرون تماشایش می کرد

 !باید یک کاری برای دخترک بیچاره می کرد!نگاهی به ساعت انداخت

*** 

از این زندگی کسل کننده حرصش گرفته .صبح شده بود !ر باعث شد پاییز چشم هایش را باز کندصدای د
 .بود
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نجا فقط دلیل ای!دوسته چندین و چند ساله اش.با لیلی روبه رو شد.پا تند کرد و با شتاب در را باز کرد
 !آمدنش را نمی دانست

ببینتش ولی مگر لیلی حرفش را گوش یادش آمده بود یک ماه پیش بهش گفته بود دیگر نمی خواهد 
 !کرد؟

 !نمی خوای تغییر اسم بدی عزیــــزم؟!اومـــ پاییز خانوم زمستونه ها:لیلی شیطون نگاهش کردو

 ...پاییزِ !تو همیشه یک فصل جلویی؟:گفت !پاییز حوصله این لحنش را نداشت

 !کنار رفت تا لیلی داخل شود

 

ند هیچ وقت از لب هایش کنار نمی رفت برعکس پاییز که ماننده لیلی دختر شادو سرزنده ای بود که لبخ
 !اسمش همیشه بارونی و دلگیر است

 !لیلی جوراب های خیسش را از پاهایش کند و با دو سمته شومینه انتهای سالن رفت

 !سردش شده بود

 !!پاییز نگاهش سمته آینه قدی تاب خورد با دیدن خودش جا خورد

 .ای پف کردهموهای برهم ریخته و چشم

 !پوفی گفت و سمته سرویس بهداشتی قدم برداشت

 !آب سرد باعث شد نیمچه لبخندی بزند

 .وارده اتاقش شد الکی الکی موهایش را بست وکناره لیلی نشست

 !اِم خب پاییز بهتر نیست از این کشور برید؟:لیلی  تک سرفه ای کردو

 !مادرت!پدرت!زا بندازهشاید اینجا تورو یاده خیلی چی !آخه می دونی چیه ؟

 !لیلی من این خاطره هارو دوست دارم:پاییز آهی کشیدو

 .لیلی می فهمید دوستش چه می گوید پس ساکت شد

 ..پاییز متفکر از جایش بلند شد و سمته اشپز خانه برای تهیه صبحانه رفت

*** 
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 .ه قبلمثل!ه بری دانشگاهدخترم باید از هفته دیگ!پاییز:عمو سپهرش لیوان را به لب هایش نزدیک کردو

 .پاییز نفسش را پر سرو صدا فوت کرد بیرون

 !!پاییز باید می رفت!شاید لیلی راست می گفت

 !!البته فعال!فعال هیچ رفتنی نیاز نبود

 

 !ماننده اسمانی که هر آن منتظر یک تلنگره تا بباره ولی خورشید زود سر می رسد.پاییز دلش گرفته بود

 .موش کرد دستش را ستون سرش کردعمویش تی وی را خا

 !اونجا یک یسری از دوستامونم هستن!هفته دیگه می ریم ایران!پاییز دخترم:اروم لب زد

 !موافقی؟!هم اینکه روحیت عوض می شه، هوم

 .پاییز دستش را روی قلبش گذاشت چند وقتی بود بدجور داشت اذییتش می کرد

کتر پاشو حاضر شو د!قلبت چیزیش شده؟!دخترم پاییز:وعمویش نگران نگاهش کرد سریع کنارش زانو زد
 !بریم

شب !اوم راجبه پیشنهاد ایرانتون فکر می کنم!خودش خوب میشه.عمو نگران نباش:لب زد.پاییز تلخ خندید
 !خوش

ه باالخره امشب نه یک شب دیگ!پاییز چرا نمیفهمی نگرانتم:سپهر دیگر صبرش لبریز شده بود با اخم گفت
 !دکتر می برممن تورو پیش 

 .دختـــر!انقدر لج نکن بامن

 .چشمی زیر لب گفت و سمته اتاقش رفت.پاییز حق را به عمویش می داد

*** 

 .به نظرش یکم بعضی نکاتشون رو از خاطر برده بود.کتاب هایش را ورق زد

 .پاییز را با هزاران فکر تنها گذاشته بود.سپهر از صبح کالفه از خونه بیرون زده بود

 .سپنتا!عاشق یک عکاس!سال بود عاشق شده بود۵ز حدوده پایی

 .که به ایران آمده بود آن پسر را دید2011پاییز  سال.او یک عکاس ایرانی بود
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 .خنده دار بود پاییز عاشق یک عکاس شده بود.از همون اولم عکاسی می کرد

 !سال دلباخته خود کرد۵دو نگاه که پاییز را .دو نگاه که پاییز را عاشق کرد!آن هم در دو نگاه

 !و پاییز قرار بود به زودی صاحب آن دو نگاه را مالقات کند

 

 !ماننده اسمانی که هر آن منتظر یک تلنگره تا بباره ولی خورشید زود سر می رسه.پاییز دلش گرفته بود

 .عمویش تی وی را خاموش کرد دستس را ستون سرش کرد

 !اونجا یک یسری از دوستامونم هستن!یم ایرانهفته دیگه می ر !پاییز دخترم:اروم لب زد

 !موافقی؟!هم اینکه روحیت عوض می شه هوم

 .پاییز دستش را روی قلبش گذاشت چند وقتی بود بدجور داشت اذییتش می کرد

ریم پاشو حاضر شو ب!قلبت چیزیش شده؟!دخترم پاییز:عمویش نگران نگاهش کرد سریع کنارش زانو زدو
 !دکتر

شب !اوم راجبه پیشنهاد ایرانتون فکر می کنم!خوب میشه خودش.نگران نباش عمو:لب زد.دپاییز تلخ خندی
 !خوش

امشب نه یک شب دیگه !چرا نمی فهمی نگرانتم پاییز:سپهر دیگر صبرش تمام شده بود با اخم گفت
 !باالخره من تورو پیش دکتر می برم

 .دختـــر!انقدر لج نکن بامن

 .چشمی زیر لب گفت و سمته اتاقش رفت.پاییز حق را به عمویش می داد

*** 

 .به نظرش یکم بعضی نکاتشون رو از خاطر برده بود.کتاب هایش را ورق زد

 .پاییز را با هزاران فکر تنها گذاشته بود.سپهر از صبح کالفه از خونه زده بود بیرون

 .سپنتا!عاشق یک عکاس!سال بود عاشق شده بود۵پاییز حدوده 

 .که به ایران آمده بود آن پسر را دید2011پاییز  سال.بوداو یک عکاس ایرانی 

 .خنده دار بود پاییز عاشق یک عکاس شده بود.از همون اولم عکاسی می کرد
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 !سال دلباخته خود کرد۵دو نگاه که پاییز را .دو نگاه که پاییز را عاشق کرد!آن هم در دو نگاه

 !قات کندو پاییز قرار بود به زودی صاحب آن دو نگاه را مال

 

 .خورشت را در ظرف ریخت و مقابله میز نشست.پاییز با خستگی زیر گاز را کم کرد

 .در پی کار های ایران بود.سپهر گفته بود نمی آید

 .این چند وقت اشتها نداشت.پاییز با ولع شروع کرد به خوردن

 .سمته در پاتند کرد.با صدای زنگ دست از خوردن کشید

 .لبخنده جعلی زد و در را گشود.اینبار مادر لیلی هم بود ولی..ولی!وباز هم لیلی

 !سالم پاییز دخترم خوبی مادر؟:مادر لیلی با خوشحالی

سالم سها جون به لطف احوال پرسی :پاییز از جلوی در کنار رفت گونه مادر لیلی سها خانوم را بوسیدو
 !خوبم!های شما

چندروز سرم با اون گرم !د می رفت خونه مادر بزرگشخودت می دونی که سولماز بای!پاییز:سها اخمی کردو
 .بود

 .سولماز خواهر کوچکه لیلی بود

 .پاییز هردو میهمان را به خانه دعوت کرد و خود روی تک صندلی نشست

عزیزم مرگ آدم به دنیای آمدن آدمیزاد :یکم راجبه مسائل الکی گفت و گو کردن ودر آخر سها خانوم گفت
 .این بود حتما صالح!دست خداست

 .وبه لیلی اشاره کرد پاشن برن

 !!ولی انگار نه انگار.پاییز خوب می دانست از وقتی مادرو پدرش مردند این جمله رو هزار باز تکرار کرد

 !دیر یا زود می رفتن.پاییز خسته از روز کسل کننده اش سمته چمدانش رفت

 

 .سردگی برادر زاده اشبعدم هم اف.مرگ برادرش بدترین کابوسش بود.سپهر آهی کشید

 .لبخندی زدو تقه ای به دره اتاق پاییز زد.بلیط ها آماده بود
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 !بفرمایید:پاییز قاب عکس مادرو پدرش را روی میز گذاشت و

 .شاید دوست نداشت لبخند از روی لب های پاییز برود.سپهر با لبخنده جعلی وارده اتاق شد

 !آماده باش.ه پرواز داریمبرای دوروز دیگ!دخترم بلیط ها آماندن:لب زد

 !آیا او هنوزم بود؟.پاییز در فکر سپنتا بود

از به پاییز ماننده فصلش نی.سپنتا مردی که با همان یک عکس توانست پاییز را عاشق و دلداده خود بکند
 .معشوقه داشت

او .نهسر بز وقتی رفتن ایران باید در اولین فرصت بهش .کارت مغازه عکاسی اش را هنوزم که هنوزه داشت
 !لحظه دیدار.خیلی وقت منتظره این لحظس

*** 

 .با اعالم شدن شماره پرواز پاییزو عمویش هم بسمت آنوره فرودگاه پرواز کردن

 .پس از تحویل چمدان ها سوار بر هواپیما شدن

 !ازدواج کرده؟!پاییز نمی دانست سپنتا هنوزم هست؟

 ...هم عشق پاییزآن .عشق است دیگر.فقط هرشب به یادش می خوابید

 .فکرو خیاله سپنتا نمی ذاشت خوابش ببرد.پاییز چشم هایش را بست

 .و همین باعث ترس شده بود.سپهر بدجور نگران وی بود زیرا او ساکت و گوشه گیر شده بود

*** 

 .وعمویش آدرس داد .پاییز خواب آلود پشته سره عمویش سواره ماشینی شدند

 .د خسته می شدشاید پاییز زو.پاییز خسته بود

 .بنویسد برای جانانش.خودش را خالی کند.دوست داشت نامه بنویسد

 !ولی باید اول می فهمید سپنتا دقیقا کجاست

 

 .سپهر آرام پاییز را صدا زد.ماشین جلوی ویالی شیکی نگه داشت

 .پاییز خواب آلود از ماشین پیاده شد
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 .سپهر در را باز کرد و چمدان هارا کنار در گذاشت

وقتی خوابه .خواب مرهمه درد های اوست.اییز تلو خوران خود را به اتاقی رساند و چشم هایش را بستپ
 !ولی انسان ها در خواب هوشیار ترن الی پاییز!یعنی خوابه نمی فهمه

*** 

 !باورش نمی شد ایران باشد.خمیازه ای کشید.با نور مستقیم خورشید چشم باز کرد

 !شاد کننده بود و زیبا.و زداتاق ساده با ترکیب نارنجی 

 .و لبخند بر لب پاییز می آورد.صدای پسر بچه ها از پایین میومد

 !کی عمویش آن را به باال اورده بود؟.به چمدانش خیره شد

 .به یک حمام نیازمند بود.نفس عمیقی کشید

شد بیدار باعث می .می لرزید ولی این لرزش را دوست داشت.زیر دوش آب سرد،در این سرما ایستاد
 ....از خواب غفلت شاید.شود

ا موهایش را دورش ریخت ولی ب.سریع لباس هایش را پوشید.حوله را دوره خود پیچید و مقابله آینه ایستاد
 چون نمی.چادری پوشید.نمی خواست همان روز اول در خانه بماند.فکره اینکه اینجا ایرانه شالی سر کرد

 .آن هم چادر مادر بزرگش.شیدتوانست درست حجاب بگیرد پس چادر پو

 .این چادر را همه جا با خود می آورد

 .صورتش خیلی معصوم شده بود

ود و سپهر میز صبحانه را چیده ب.پوفی کشیدو از اتاق خارج شد.صدای پسر بچه ها بلند وبلند تر می شدند
 .با لبخند در انتظاره پاییز نشسته بود

 !سالم عمو:پاییز

 

 !کجا به سالمتی؟!سالم دخترم بیا صبحانه بخور:ییز خیره شد لب زدسپهر با لبخند به پا

 !می رم دنبال یک دوست:پاییز تکه ای نان در دهان گذاشتو

 .سپهر دیگر سوالی نپرسید
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پاییز سوییچ ماشینم روی میزه با ماشین من برو تا فردا باهم بریم برات :خواست از جایش بلند شود گفت
 !ماشین بخرم

 .خیلی ممنونم!چشم عمو:موی خود را بوسیدوپاییز گونه ع

 .وبا سرعت سوییچو از روی میز برداشتو از خونه زد بیرون

 .پاییز دل گیر بود.بوی پاییز باعث میشد ته دلش بگیرد.نفس عمیقی کشید

 .سواره ماشین شدو طبق آدرس پاشو روی گاز فشرد

*** 

 "عکاسی پاییز"

رده بود و حال تغییر ک.ند سال پیش اسم این عکاسی گل یخ بودچ.پاییز با تعجب به اسم عکاسی خیره شد
 .شاید به خاطره پاییز این نام را گذاشته بودند.پاییز دلیلش را نمی دانست

 !شاید هم به خاطره فصل

 .لبخنده کجی زدو داخل شد

 !پس سپنتاش کجاست؟.مردی سن باال و دخترش فقط در عکاسی بودند

 !م دخترمسال:مرد زودتر به خودش آمدو

ببخشید چند سال پیش که من به این جا اومدم مردی به :لب زد.پاییز لبخندی زدو متقابال جوابش را داد
 !می شه بگید کجاست؟.اسم سپنتا صاحب این مغازه بود ولی امروز که اومدم اون نبود

 .برکننم دارم صولی من شماره سپنتا رو فکر می ک!دخترم اونا همون چند سال پیش رفتن:مرد لبخندی زدو

 .و به همراه این حرفش در کشویش دنبال شماره گشت

 !بیا دخترم  فکر می کنم خودشه:پس از مکثی شماره را سمته پاییز گرفت

 .پاییز لبخندی زدو با تشکر شماره رو گرفت

 دنم نم بارون بارون نم نم به شیشه می خورد و پاییز با تردی.از مغازه خارج شدو داخله ماشین نشست
 .شماره رو می گرفت

 .ولی هیچکس جواب نمی داد

 .تصمیم گرفت پیام بده
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 !آقای سپنتا؟!سالم:پس تایپ کرد

 .خدا خدا می کرد جواب دهد.گوشی اش را داخل کاپوت گذاشتو سرش را روی فرمون گذاشت

 .پاییز یک دختر مسیحی بود ولی این طرزه چادر سر کردنش مانند مسلمان ها بود

 .....در امید یک جواب.ن کرد و سمته خانه حرکت کردماشین را روش

 

 .نفس عمیقی کشید.پاییز روی اولین صندلی سره راهش نشست.سپهر رفته بود

 .با صدای پیام به طرف گوشی اش خیز برداشت

 .اسم سپنتا خودنمایی می کرد

 !"امرتون؟.بله خودم هستم!سالم"پیام را باز کرد

 .پاییز هستم!شه ببینمتون؟می :پاییز با خوشحالی تایپ کرد

 !نمی شناسم!پاییز؟:پاسخ داد

 !لطفا زنگ بزنید:پاییز کالفه تایپ کرد

اییز پ.سالم:کمی بعد گوشی اش در دستش لرزید با مکث اتصالو زد و صدای گرمی توی گوشی پیچید
 !خانوم؟

زش عکس من همون دختری هستم که چند سال پیش ا.سالم:خودش را کنترل کردو!چه صدای زیبایی
ورا ولی موفق می شوم نه ف"پشت قابم نوشتید.همون که به عنوان یادگاری بهترین قابو بهش دادید.گرفتید

 ..همون جمله ای که به من آرامش داد"حتما

 !آهان یادم اومد خوبید؟:جواب داد

 !خب می تونم ببینمتون؟...ممنون:پاییز لب زد

 !شما کجا هستید دقیقا؟فردا چطوره؟االن .منتظرتون بودم!البته:سپنتا

 !تهران:پاییز

 .خیلی خب آدرس و براتون می فرسم:سپنتا

 .خدانگهدار!حتما:پاییز دست و پایش را گم کرده بود سریع گفت
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 .خوشحال بود.نفس عمیقی کشید تا از هیجانش کم کند.قلبش بی رحمانه می کوبید.وقطع کرد

*** 

 .روی صندلی نشستو به مکالمش با سپنتا فکر کرد.م دادبا صدای در لبخندی زدو بلند سال.میز شامو چید

 .صدای عمویش رشته افکارش را پاره کرد

 !!خوبی؟سرحالی!سالم پاییز دخترم:سپهر

 .امروز تهرانو کمی گشتم دلم تنگ شده بود.سالم عمو خوبم:پاییز کمی دوغ ریختو

 .سپهر ابرویی باال انداخت و پشته میز نشست

 !ذشت؟در سره پاییز چه می گ

 

پاییز فردا صبح می ریم برای :سپهر روزنامه را جلوی گذاشتو گفت.پس از خوردن پاییز میز را جمع کرد
 !خرید ماشین

 .باید آگاه می شد کی باید سپنتا را ببیند.پاییز با تردید سری تکان داد

که خواب میهمان طول نکشید .خودش را روی تخت رها کرد.از پله ها باال رفت امروز خیلی خسته شده بود
 ..چشم هایش شد

*** 

با دیدن گوشی اش روی میز کالفه سمتش رفت آدرسو یک بار دیگر .با عصبانیت دنبال گوشی اش گشت
 .نگاه کرد

 !پاییز دخترم زود باش:صدای سپهر را از پایین شنید

 .دسواره ماشین شدند حرکت کردن.پاییز سریع کیفش را برداشت و بادو از پله ها پایین رفت

*** 

 .فعال یک بنز به کارش میامد.نگاهی سمته ماشین ها تاب خورد

 !همین عمو:پس با مکث گفت

 !سپهر لبخندی زدو برای حساب وکتاب به دفتر رفت
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 !من اینو میارم.سوییچ ماشینم دستته دیگه!پاییز اگر عجله داری برو:سپهر ارام گفت

 .پاییز لبخندی زدو تشکری کرد پشته ماشین نشست

 .لبخنده مصنوعی زدو با سرعت از آنجا دور شد.راب به سراغش آمده بوداضط

 .با دیدن اسم کافی شاپه الله با جیغی نگه داشت.چشمش روی کافی شاپ ها می چرخید

 .از توی شیشه موهایش را کج ریخت و خونسرد از ماشین پیاده شد

 .با قدم های استوار وارده کافه شد

 !زیبا بود.شیک و ساده

با دیدن مردی شیک پوش که قهوه میل می کرد باخود اندیشید شاید .با کنجکاوی دنبال سپنتا گشت پاییز
 .شبیهش بود!خودش باشد

 !سپنتا؟:جلو رفت و آرام گفت

 

 !پاییز؟:لب زد.روی لب های مرد لبخند جای گرفت

 .پاییز لبخندش عریض تر شد

 !بشین:سپنتا

 .ی صندلی نشستپاییز گوشه چادرش را در دست مشت کرد و رو

 .هیچ کدام حرفی نمی زدند

 !راستی شماره منو از کجا پیدا کردی؟!حاال چیشد برگشتی؟:در آخر سپنتا این سکوت را شکست

 .رفتم مغازه عکاسی تون از یک آقایی گرفتم:پاییز با خجالت گفت

 !حاال چرا انقدر به چادرت چسبیدی؟نمی خورمت که:سپنتا تک خنده ای کردو

 !خب نمی تونم درست حجاب بگیرم برای همین چادر پوشیدم:اخم گفتپاییز با 

 !چی میل داری؟:سپنتا سریع تکان داد وگفت

 !فقط یک لیوان آب.مرسی:پاییز درحالی که با انگشت های دستش بازی می کرد گفت

 .نمی دونستم انقدر تعارف می کنی:سپنتا نیشخندی زدو
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 !قهوه سفارش می دم

 .پاییز سری تکان داد

 !یکم از خودت بگو.خب:سپنتا دستی الی موهایش کشیدو

 حال به همراه.نزدیک یک ماه می شه که مادرو پدرم رو از دست دادم:پاییزلبان خشکش را با زبان تر کرد
 !تو چخبر؟.عموم توی خونه ای ویالیی ساکنیم

 .ینفروش ماش کارم.منم فعال که هیچی...منم.خدا رحمتشون کنه.متاسفم:سپنتا صورتش گرفته شدو

 ..یک مرد فانتزی شاید.وی پولدار بود!کاره اصلیشو.پاییز می دانست کاره سپنتارا

فردا قراره با بچه ها بریم :در آخر سپنتا پاییز را رساندوگفت.آن ها ساعت ها از هر دری حرف زدن
 !بیای.خوشحال می شم.کوه

 ...و پاییز به تکان دادن سر اکتفا کرد

 

 "ت بخیرشب!شامتو بخور.امشب دیر میام خونه!سال پاییز دخترم."تنها یک نامه از او بودسپهر خانه نبود و 

 .حس می کرد دیگر زیادی تنهاست.پاییز پوفی کشید

 .فنجانی چای میهمان خود می کرد

 .ورق می زد و این خاطره ها بودن که زنده می شدن.آلبوم عکس های کودکی هایش را اورد

 .اخل کشو گذاشتپاییز با آه آلبوم را د

 .کمی فیلم نگاه کرد وبعدم کوله اش را آماده کرد برای کوه.اشتها نداشت

 .صبح تنظیم کردو سر،روی بالش گذاشت4خسته آالرام گوشی اش را روی ساعت 

 !به امید روز هایی زیباتر از زیبا.به امید فردایی بهتر و فارغ از غم

 ..پاییز با تمام باران های دلگیرش زیبا بود

*** 

 .با صدای آالرام چشم باز کرد

 .همیشه این ساعت معموال خانه سرد است.اتاقش سرد بود
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 !که؟ یا بهتر بگم برای!شتاب برای چه؟!خواست کمی بخوابد ولی با فکره کوه با شتاب از جایش بلند شد

 !براشبهتربود .باید یک امروزو چادر نمی پوشید.هرچی دمه دستش بود پوشید.دوشه آبه گرم گرفت

 .شلواره و مانتوی ارتشیشو پوشید

 .نفس عمیقی کشیدو با کوله از اتاق خارج شد.شالی هم سر کرد

 .باید بیدارش می کرد وبهش اطالع می داد.مطمئنا عمویش این ساعت خواب بود

 ...صدایش کرد آرام.تقی ای به در زدو داخل شد

قراره .دیشب دیر اومدی نتونستم بهت بگم!وعم:پاییز لب زد.سپهر چشم باز کرد وبا نفهمی نگاهش کرد
 .خواستم بدونی.امروز با چندتا از دوستام بریم کوه

 !کدوم دوستت؟!ماشین داری دیگه؟:سپهر سره جایش نشستو

 !برم؟.میان دنبالم.تازه باهاش آشنا شدم:پاییز جنس این سوال هارا می دانست پس لب زد

 برو عزیزم:سپهر لبخندی زدو

 از اتاق سپهر خارج شد پاییز بالبخند

*** 

 ....ساندویچ و فالکس چای و.دیگر همه چی تکمیل بود

 ..پس با لبخند از خانه خارج شد.با روشن خاموش شدن گوشیش فهمید سپنتا اومده

 

 .سپنتا با چند تن از دوستانش هرکدوم در ماشین روبه روی منزل پاییز ایستاده بودند

 .ادپاییز جلو رفت و با لبخند سالم د

 !سوار شو پاییز:سپنتا کالفه گفت

 ..پاییز با تعجب سوار شد و ماشین در این لحظه پرواز کرد

 !؟"سپنتا خوبی"پاییز دوست داشت بپرسد

 !شاید سپنتا باید خالی می شد از هر کالفه گی.ولی او سکوت کرد

 .از این جا تا کوه شاید یک ساعت راه بود.پاییز به بیرون خیره شد
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 ...ن زیاد باشداگر سرعتشا

 خب..یعنی اینکه!پاییز دلیل اینکه بامن راه میای چیه؟:سپنتا کالفه تر لب زد

 !ایرادی داره باهات راحتم؟.من اینجا دوستی ندارم..خب!منظورت چیه سپنتا؟:پاییز با تعجب گفت

 !چه چیزی او را این گونه کالفه کرده بود؟.سپنتا کوبید بر فرمان

 !!نه راحتی!!به این می میگن مهربونی.اونایی که براشون مهمی مهربونیت پیش کشه:غرید

 !دلیلش چه بود؟!چرا یک دفعه سپنتا فوران کرد؟.پاییز دیگر صبرش لبریز شده بود

 !شاید این سکوت اجباری الزم بود.تا رسیدن به کوه هیچ کدام حرفی نزدن

*** 

 ..هارا گرم می کرد این چای آن.پاییز فالکس چای را برداشت و مقداری چای ریخت

 

 ..پاییز خانوم چهرتون خیلی زیباست:دوسته دیرینه ی سپنتا با لبخند به پاییز نگاه کردو

 .پاییز از این تعریف ناگهانی تعجب کرد

سپنتا دست های خود را مشت کردو با اخم به صحبت های دخترک جیغ جیغو که نامش یسنا بود  گوش 
 .فرا داد

 !نظرتون چیه اخره هفته ها بیایم کوه؟:دهان گذاشتو  امیر علی تکه ای نان در

کار هایش که روی  غلطک بیوفتد دیگر فرصت سر خاراندن هم نخواهد .پاییز مسلما قبول نمی کرد
 ...داشت

 .دپاییز شکه به خود لرزی.سپنتا انگشت سبابه خود را از زیره شاله پاییز رد کرد و روی گردنش کشید

 ...عوضی ها به گردنتم نظر دارن:ییزو جلو کشیدوسپنتا با خشونت شال پا

 !سپنتا چش شده بود؟

و رو هم ت!رفتی خونه استراحت کردی بعد از ظهر اماده باش می خوام ببرمت تولده یسنا:سپنتا ارام لب زد
 !فهمیدی؟.دعوت کرده

 .باید برم یسری کتاب بخرم!نه:پاییز سریع گفت
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 !الو می ترکونید؟:امیر علی ریز خندیدو

 !نه اینطور نیست:پاییز سرخ شدو

 ..و به همراه امیر علی برای روشن کردن ماشین ها به پایین کوه راه افتادند.سپنتا لبخندش را قورت داد

*** 

 .در ماشین سپنتا،پاییز و نرگس  و جواد نشسته بودند

 نرگس و جواد عاشقانه هم را می پرستیدند

 

 !هوای آن شیرینی های خانه گی مادرش.ش را کرده بوددلش هوای کشور .پاییز به بیرون خیره شد

ولی باید این هوس را این دوست داشتن هارا قاب گرفت و با میخ بر سره دیوار زد تا همیشه یاد آورش 
 .باشد که دیگر هیچ چیز و هیچکس مثل قبل نمی شود

 .بودشده "عاشق"کالفگی اش هویدا بود و همین باعث تعجب پاییزِ ِ ِ.سپنتا دودل بود

 ..پاییز ماننده اسمش زیادی عاشق بود

 .سپنتا پس از رساندن نرگس و جواد سمته خانه ی پاییز حرکت کرد

 .حس کردم تو خودتی!سپنتا امروز چت شده بود؟:پاییز لب زد.این سکوت لعنتی باید شکسته میشد

 !چرا هارو بدی؟ میشه جواب این!چرا برات مهمه؟!چه فرقی به حال تو می کنه؟:سپنتا پوزخندی زدو

و سپنتا منو ت.جوابه این چرا هارو خودتم می دونی:پاییز درحالی که با دسته کیفش بازی می کرد لب زد
 .خواهشا درکم کرد.نمی تونم درک کنم!این همه صمیمیت؟.شاید دو روز بیش تر نیست همو دیدیم

 !ی فهمی چی میگی پاییز؟م!درک نمی کنی بعد ازم می خوای درکت کنم؟:پوزخند سپنتا غلیظ تر شد

 !پاییز مانده بود چه بگوید.و در این لحظه ماشین به مقصد خود یعنی خانه پاییز رسید

 ..خدافظ سپنتا!بهتره چند روز همو نبینیم:و تنها گفت

 ...خیلی دور..و سپنتا مشتی بر فرمان کوبید و با سرعت دورشد

*** 
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 یک اشتباه باعث این.وس به چک و سفته ها نگریستبا افس.سپهر فنجان قهوه خود را روی میز گذاشت
 .کاشکی آن زمان به منصوری امضا نمی داد که حال به قول معروف در گل گیر کرده باشد.اتفاق افتاده بود

 

معنی  شاید او به.باید این خانه زیبارو می فروخت برای بدهیش!باید چه می کرد؟.کالفه تند تند ورق می زد
 ..شده بود"ورشکسته"کامل کلمه

 ..حال باید چه می کرد؟با پاییز؟با تنها یادگارش از خانوادش

 .برایش سخت بود.باید یک تنه همه مسائل را حل می کرد.تمام باره سختی روی دوش او افتاده بود

 !همیشه کتاب باعث لبخندش می شد.پاییز با لبخند به کتاب هایش خیره شد

*** 

 !اوهم مانده بود بر سر دوراهی.م آب می کردصدای فریاد های سپنتا دل سنگ را ه

 !به جرم عاشقی فیلم بازی کردن؟!چه چیزی اورا این گونه کالفه کرده بود؟

 .باز هم می خواهد ببارد.دستانش را در جیبش کرد و با پوزخندی به آسمان ابری خیره شد

 !ببار بشور تمام بدبختی های این مملکت را

 !هرکس به فکرِ خودش است

 .عکس پاییز ماننده نقاشی زیبا بر صفحه گوشی اش حک شده بود.ش به صفحه گوشیش انداختنگاه

 ..تحمل نداشت پس شماره پاییزو گرفت

 .سالم:با چند بوق صدای خواب آلود پاییز در گوشی پیچید

 پاییز بیام دنبالت؟:سپنتا با چشم های سرخ به دور دست ها خیره شدو

 

 !حالت خوبه اصال!این موقع شب؟!ی چی میگی سپنتا؟می فهم:پاییز با کمی مکث گفت

 ..عذاب دوست داشتن!از این همه عذاب.قبلش درد می کرد.سپنتا دستشو روی قلبش گذاشت

 ...مهمه برات دیگه!اگر ببینمت خوب میشم!خوب نیست!حالم؟می پرسی حالم؟:به سختی لب زد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 20 

آخه ..ی توکجای!چت شده سپنتا؟:ا زبان تر کردولبان خشک خود را ب.پاییز با ناباوری در جایش نیم خیز شد
 .این موقع شب درست نیست بیام

 !تو فقط آماده باش!رنگ آسمان مشخص نمی کنه چه چیزی درست است و چه چیزی غلط:سپنتا

 ..سپنتایی که درده قبلش نفس را بی نفس می کرد..سپنتایی که قلبش بیمار بود.و قطع کرد

 ..او شکسته بود..خواست او قلبی می خواست که باهاش راه بیاید در این خیال خام او دستی می

 ...به جانش.به نفسش..به سمِت هدفش.در تاریکی شب در خیابان های سوت و کور با سرعت می رفت

*** 

چطور باید به سپهر می گفت می خواهد این موقع .پاییز شاله گردن ضخیم خودرا به دوره گردنش پیچید
 .مطمئنن سپهر عصبانی می شد.بیرونشب با یک پسر برود 

 .راه افتاد سمته اتاق عمویش

با روشن .با دست کلید برق را پیدا کرد.اتاق در تاریکی خوفناکی فرو رفته بود.تقه ای به در زد و در را گشود
 .شدن اتاق چشمش روی تخت خواب خالی خیره ماند

شاید به دنبال حل این مشکل !ود؟یعنی سپهر کجا ب.با تعجب و نگرانی قدمی سمته تخت برداشت
 "!ورشکستگی.."بود

 

 .پاییز با نگرانی تند تند شماره عمویش را گرفت ولی بوق جوابش بود

پاییز دخترم من امشب "روی کاغذ نوشته شده بود.نگاهش به کاغذ سفید رنگ گوشه میز تاب خورد
 .."شبت خوش پاییز عمو!مجبورم کنارت نباشم

 .یگر نامه را خواندپاییز با نفهمی باره د

 !و کی میشود این تنهایی او را بکشد.حس می کرد هروز از دیروز تنها تر می شود

 ..چکمه های چرم خود را پا کرد و از خانه بیرون زد

 .باران ناجوان مردانه بر صورتش سیلی می زد

 .فتمیان راه ادرس را باره دیگر از سپنتا گر .به سرعت سوار ماشین خود شد و حرکت کرد

*** 
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دست هایی که دوره فنجان های قهوه برای گرم شدن حلقه شد  .یک کافه شیک در بلند ترین نقطه شهر
 .بود

 !نگاه های نفهم

 !این سکوت لعنتی کی شکسته می شد؟

 !پاییز اگر من یک روز بمیرم تو برام چیکار می کنی؟:سپنتا لب زد

سپنتا عزیز یک روزه او نبود او عزیز چند ساله او .ردقطعا او بار دیگر از دست دادن عزیز را تجربه می ک
 ..بود

 !منم میمیرم:فشاره انگشت هایش دوره فنجان بیشتر شد و تنها لب زد

 !شاید باید سپنتا با ذوق به چشم های او نگاه می کرد ولی او خود را به نفهمی زد

 !شد؟این کلمه تکراری پس کی تموم می .همش این واژه لعنتی تکرار می شود

 ...ولی خب یک روز همه میرن دیگه:سپنتا خنده ی تلخی کردو

 ..به خاطره یار یا عمرشون تا همین حد قد میده..آره می رن ولی بستگی داره چطور برن:پاییز

 !ولی اگر ما نذاریم یارمون بره مرگی اتفاق نمی افته

 

 !چه این گونه سپنتا را آزار می داد؟

 !اصال ببینم مهمه؟!یکی از همین روزا برمخب باالخره منم باید :لب زد

 !پاییز چطور می توانست جلوی لباب شدن چشم هایش در اثره اشک را بگیرد؟

 ...پاییز،ماننده اسمش بود!یک عاشق دیوانه!او عاشق بود

 .انگشت های سپنتا دوره انگشت هایش حلقه شد

 !میشه تمومش کنی؟!سپنتا:پاییز

باشه اگه اذییت می کنه تمومش می :ود را در دست  پاییز کردودستکش خ.سپنتا نفس عمیقی کشید
 !پاییز؟!کنم

 !جانم؟:و پاییز مستانه لب زد
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 !هیچی:سپنتا

 ...بگو!نه:پاییز

 !قورتش دادم:سپنتا

 !چی رو؟:پاییز با تعجب 

 !حرفمو:سپنتا

 !نکش!نکش!نکش!ای عشق لعنتی بمانو نکش

*** 

 !حرفش با سپنتاهم یادش نمیاد حتی  بقیه.پاییز با اشک سفره شام را چید

 !پاییز دخترم رها کن اون سفره را بیا کارت دارم:سپهر با غمی اشکار برگه های لعنتی را ورق زدو

 .باز هم ابرها باریده بودند.پاییز از پنجره به خیابان خیس خیره شد

 ..پنجره را بست و از اشپزخانه زد بیرون

 !اماده ای بفهمی چه اتفاقی افتاد؟!پاییز:ینه قرار دادوسپهر دست های سرده خود را مقابله شوم

 چیشده عمو؟:پاییز یک تای ابروی خود را باال دادو

 !فقط ورشکسته شدیم!هیچی:سپهر

 !من می ترسم:و فنجان قهوه از دست پاییز لیز خورد و به هزاران تکه تبدیل شد و تنها لب زد

آری درون بعضی کلمات یک !حرفی ترسناک بود؟یعنی انقدر این کلمه هفت  !او از چه می ترسید
 !شکست،یک عشق،یک پیروزی،یک بغض،یک تنهایی،یک ترس پنهان است

 !آخر این کلماته لعنتی هم کار دستمان می دهند

 !ماننده ورشکسته!سپهر هم شکسته شد

 ..به خاطره سپنتاو!به خاطره عموش!پاییز باید مقاوم باشه

 

 !یچ پاییز هم خسته شدسپهر گفت انقدر گفت که خود ه

 حال باید چه می کردند؟این همه بدهی را که جبران می کرد؟
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 !با گفتن اخرین جمله سپهر پاییز نفهم نگاهش کرد

 !جای کوچک تر شاید یک شهر دیگه ساکن بشیم!باید خونه را بفروشم:سپهر

 !!این همه عذاب!پس سپنتایش چه می شود؟

 !س دردیک آه از جن!یک آه از ته اعماق جان

 !پاییز لبخند زد باید در برابره مشکالت لبخند زد

 ...من و تو!ما می سازیم این دنیارو از اول!باشه عمو:لب زد

 .سپهر به این همه درک لبخند زد

*** 

ی از حاج قاسم یک!سپنتا اخرین خرید های ماشین را دسته بندی کرد تا فردا به دسته حاج قاسم برسونه
 .نتا بودخریدار های همیشگی سپ

 ..سپنتا دفتر دستک هایش را در کشو جای داد

*** 

 ..پاییز در را بر روی اولین خریدار باز کرد

 !سپهر با خریدار سالمی کرد و اغاز گفت و گوی آن دو شروع شد

آخر چرا ما به دنیا میاییم که تهش !کی این دنیای لعنتی تموم می شد؟.پاییز حال خود را هم نداشت
 !بمیرم؟

ه دلش غلط کرد....ولی راستش!دلش بدجور هوای سپنتا را کرده بود!خودش را روی تخت مچاله کرد پاییز
 !بود

 !صدای در نشان می داد خریدار رفته

 !پاییز تو باید بری روستای مروارید خانوم توی شمال:سپهر کنج در ایستادو

 ...ت می کنممی رسونمت بعدم کار های اینجارو درس!اماده باشه فردا حرکت می کنیم

 ..و عمویش وی را تنها گذاشت..قطره های اشک از گوشه چشم پاییز می چکیدن

 !بله؟:با لرزش گوشی اش زیره بالشت با چشم های پف کرده بدون دیدن شماره جواب داد
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 !چرا گریه کردی؟:سپنتا

 !تو از کجا فهمیدی؟!سالم:پاییز با هول سره جایش نیم خیز شد

 !میگهاین صدا به من :سپنتا

 

 خوبی؟!مهم نیست:پاییز

 !نه:سپنتا

 !اتفاقی افتاده؟!چرا نه؟:پاییز

 !آره..هوم:سپنتا

 !چیشده سپنتا؟:پاییز با دلهره

 !تو خوب نیستی:سپنتا

 !می خوام ببینمت!سپنتا میای دنبالم؟:پاییز در میان گریه خندید وگفت

 !من یک ربع دیگه اونجام عزیزم!باشه آماده باشه:سپنتا

 !وشی را به خود فشردپاییز گ

 ...شاید او نیز رفتنی باشد!باید امروز خوب به نظر بیاید

 .بارانی مشکی خود را با شال  پوشید

 !شلوار مخمل پا کرد و مقابل آینه ایستاد

بعد از یک ارایش مالیم کیفه خود را برداشت و در انتظار سپنتا .رژ قرمز را روی لب های خشک خود کشید
 .روی کاناپه نشست

 !!باید چمدانش را هم  می بست

 .با استرس از خانه خارج شد.صدای زنگ خانه او را به خود آورد

 امتحان کنیم؟!قدم زدن زیر بارون باید جالب باشه:سپنتا با چتری در دست مقابلش ایستادو

 .هرچی تو بگی:پاییز

 .نگه داشتسپنتا دسته پاییز را در جیبش کرد و نرم نوازش کرد و چترو باالی سرشان 
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 !الی پاییزو سپنتا که در کناره هم گرم گرم بودن.غرش آسمان تن هر عابری را می لرزاند

 .پاییز برگرد:سپنتا ایستادو

 .پاییز با کنجکاوی سمتش برگشت

 .و سپنتا شال گردن خود را دوره گردن پاییز بست

 !!سرما می خوری!هوا سرده سپنتا:پاییز با نگرانی گفت

 !اری دیگه؟تو نمی ذ:سپنتا

 !نمی فهمم:پاییز

 !بذار توی آغوشم بگیرمت:سپنتا به سختی پاییز را به خود فشردو

 !سپنتا انگار که دیگر پاییز را نمی بیند اورا می فشرد

 !انگار آن هاهم می دانستن قرار است چه شود.عابر ها با تعجب و عده ای با غم نگاهشان می کردن

 !بریم:ا گذاشتوپاییز سره خود را روی شانه سپنت

 !بریم پاییزم:سپنتا آهی کشیدو شال گردنش را صفت کردو

 !لعنتی ها قدم زدن هایشان هم عاشقانه بود..آن ها ساعت ها در کناره هم قدم زدن

 !ولی چه در انتظاره آن ها بود؟

 

 !آن ها صادقانه می خندیدن..پاییز قهقه می زد!سپنتا قهقه می زد

 !ین آخرین دیدار باشدشاید ا.هردو خیس خیس بودن

 .سپنتا در یک تصمیم آنی لبان خود را روی پیشانی پاییز گذاشت

 !وسط خیابان و آن بوسه گرم

 ..بلکه از عشق بود!بوسه که از سره نیاز نبود

یکی کتاب بر سر می .هرکس به گونه ای سعی داشت خیس نشود.بارون از موهای سپنتا لیز می خورد
 !کشید ذاشت یکی شالش را جلو می

 !خداحافظ پاییزم:سپنتا ارام کناره گوشه پاییز گفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 26 

 .و با دست به تاکسی اشاره کرد

 !پاییز مات و مبهوت به سپنتا خیره شد

 !کجا میری سپنتا؟؟مگه تو نمیای؟:با تته پته گفت

 !مواظب خودت باش!برمی گردم:سپنتا پول را به راننده دادو

 ..و دوید

 !هرچند اگر دوست داشتنم غلط باشد!دوست دارم:ره شد و زمزمه کردپاییز با بغض به پشته سرش خی

  *** 

 !گل برگ های رز پر پر شده روی تخت زیبا بود

 !پاییز چمدان خود را گوشه ای گذاشت

 .دلش هوای سپنتایش را کرده بود

 !با بغض به بیرون از پنجره خیره شد

 ..هنوزم خیسی!هنوزم باران

 !و هنوزم آن گرمی بوسه

*** 

 !نسترن خانوم قرص های سپنتارو براش بردید؟:ماهی مادر سپنتا روبه مستخدم گفت

 !آقا گفتن نمی خوردن:نسترن جارو را روی زمین گذاشتو

 ..ماهی با غم سرش را تکان داد

 !!به چشم میدید که پسرش عذاب می کشد

 !سپنتا سیگار پشته سیگار روشن می کرد

 

 !ر دست گرفتماهی قابه عکس همسره مرحومش را د

 !عاشقانه نگاهش می کرد تنگ شده بود(همسرش)دلش برای آن زمان که سینا
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 !لعنت بر این زندگی که زمانو زمینو برای یک خاطره برهم می زند

 !سپنتا پنجره اتاق خود را باز گذاشته بود و بیرون را تماشا می کرد

 !کاش این قلب لعنتی بیمار نبود

 !ولی هر آمدنی رفتنی دارد

*** 

 .پاییز گونه عموی خود را بوسید

 !پاییز سواره اتوبوس میشی،اتوبوس تورو تا روستای  شوراب ساری میبره:سپهر گفت

 !رسیدی میری پیش مروارید بقیشم که می دونی؟!چند ساعت راه

 !خدافظ.شما برید!بله عمو:پاییز دسته چمدان را فشردو

 ..و سواره اتوبوس شد

 !ولی شاید دیدنش غیره ممکن باشد.کرده بوددلش بدجور هوای سپنتارا 

*** 

راننده در ماشین را گشود و .سپنتا جاکته مشکی رنگ خود را تن کرد و به همراه ماهی از خانه خارج شدند
 !سوار شدند

 .و ماشین به سمت  بیمارستان حرکت کرد

 .درده طاقت فرسای قلبش امانش را بریده بود

 .بارون زمین را خیس کرده بود

 .اینجا فقط و فقط خاطره بد داشت!سپنتا مادر خوب که بشی از اینجا میریم:اهی با بغض گفتم

 !یکی قلبه تو و یکی مرگ خاطره:وزیره لب گفت

 .خاطره دختره بزرگ ماهی وسینا بود

 !دختره کوچکشان پرستو در آلمان زندگی می کرد

 !خاطره دخترک زیبای ماهی توسط شوهرش بابک کشته شد

 !دی روانی که هیچ روانشناسی نتوانست او را مداوا کندبابک مر 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 28 

 .ماشین جلوی بیمارستان توقف کرد

 !از ماشین پیاده شدند و وارده بیمارستان شدند

 

 .باالخره پس از چند ساعت اتوبوس نزدیک روستایی توقف کرد

 .روستای سبز و زیبایی بود.پاییز نفهم پول را پرداخت کرد و پیاده شد

 !د بر روی لبان پاییز حک شدو نقش لبخن

 ..و دوید.عاشقانه خندید

 !عمویش گفته بود به هرکس بگویید خانه مروارید خانوم کجاست می شناسند و آدرس را می گن

 .خسته نباشید.سالم:پاییز با لبخند گفت.مردی آهنگر باالی سره سینی گردی ایستاده بود

 !سالمت باشی !ــ سالم دخترم

 !مروارید خانوم می شناسید؟ببخشید شما :پاییز

بله بله می شناسم یکم برو باالتر دختر جان می رسی به یک !هـــا مروارید خانوم؟:مرد با لهجه گفت
 !دوراهی خونش سره اون دوراهیه

 !خیلی ممنون:لبخند پاییز پر رنگ تر شدو

 .و به قدم هایش جان بخشید

 .مایی می کردخونه ی چوبی زیبایی خودن.مرد آهنگر درست گفته بود

 !کمی بعد در توسط خانمی باز شد.پاییز زنگ را فشرد

 .لباس محلی زیبایی برتن داشت

 !مروارید خانوم؟!سالم:پاییز گفت

 !پاییز؟!بله خودمم.سالم دخترم:مروارید

 !بله:پاییز با لبخند گفت

 .خیلی خوش اومدی دخترم بفرما داخل:مروارید

 .پاییز زیر لب تشکری کرد و داخل شد
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 .خانه زیبایی بود که به سبک زیبایی تزیین شده بود

 .خبری از کاناپه های آنچنانی و آباژور های رنگین  و فرش های ماشینی و کابینت های امی دی اف نبود

 به جای کاناپه پشتی هایی برای تکیه،.همه چی ساده بود

ش هایی که خودشان درست می به جای آپاژور های قدیم از چراغ های کوچک استفاده می کردند و از فر 
 !همه چی ساده.کردند استفاده می کردند

دخترم یک اتاق اون پشته بزرگ برو لباساتو بذار اونجا خواستی بری حموم به من بگو تا آبو گرم :مروارید
 .کنم

 .ببخشید مزاحم شدما!دستتون درد نکنه:پاییز با لبخند گفت

 !ن برم کمی نان بپزمم.شما مراحمی دخترم!این چه حرفیه؟:مروارید

*** 

باید هرچه سریع تر دنبال یک قلب !وضعه قلبتون آقای راد اصال خوب نیست:دکتر نا امیدانه گفت
 .جایگزین باشید

 !قلبه خودم به درد نمی خوره قلبه کسه دیگه ای به درد می خوره؟:سپنتا پوزخندی زدو

 !نه خیلی اتفاق ها بیوفتهاگر هرچه سریع تر اقدام نکنید ممک!شک نداشته باشید:دکتر

 

 !خیلی خب:سپنتا سرد گفت

 .لبخند تلخی زدو از اتاق دکتر خارج شد.چشمش به ماهیه آشفته افتاد.و از جایش بلند شد

خیلی ها عزیزش را .خیلی ها دلش را شکستن.خیلی ها از پشت بهش خنجر زدن.خیلی ها نا امیدش کردن
 !او خودش را زد به سازه بیخیالی ولی...ازش گرفتن خیلی درد هارا تحمل کرد

 !چه سازه آشنایی.چه سازه خوبی

 !قلب او پاییز بود.قلب او نزدیکش بود.سپنتایی که دنبال قلب می گشت

 .سپنتا بعد از رساندن ماهی سمت نمایشگاه حرکت کرد

 .دلش قلبش روحش عاشقانه پاییز را صدا می زدند

 !ا باعث دور بودن هایش شدهولی این نزدیکی  ه.آن ها در یک کشور بودن
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 !لعنت بر این جدایی های لعنتی

 .چقدر لعنت باد بر لعنت هایی که لعنتی هستند

*** 

 !دختر روس.بهش می آمد.پاییز لباس محلی قرمز و نارنجی تن کرد

 .مادر خسته شدی بیا میوه بخور:مروارید سبد میوه هارا روی زمین گذاشتو

 .مشغول شدپاییز جارو را گوشه ای گذاشتو 

 !اون بنده خدا ها منظورم پدرو مادرته:مروارید آهی کشیدو

 .تا بودن خوب بودن.به هیچکس بدی نکردن

 .برای اولین بارش بودو کلی ذوق کرد.بهش پخته نان رو یاد دادم.یسری مادرت اومده بود اینجا

 !تو منو یاده اون خدابیامرز میندازی:آه دیگری کشیدو

 !!ادرایشاال خوشبخت بشی م

 .پاییز قطره اشکی که خودخواهانه سعی داشت از چشمش بچکد را با انگشت مانعش شد

 .سکوت سنگینی بر خانه حکم فرما بود

*** 

 .ماهی جاکته پسرش را تا زد و روی تختش گذاشت

 .بلکه او آرامش می خواست.او این مالو خانه را نمی خواست

 .با مکث کاغذ را برداشت.ز سره جایش خشکش زدخواست عقب گرد کند که با دیدن کاغذی روی می

پاییزم حتی شماره لعنتی توهم مرا مست می کند،حتی "شماره ای روی کاغذ بود و یک اسم و یک یادداشت
 "شمارت هم یک خاطره هست

 "!پاییز"ماهی باتعجب باره دیگر نام دخترک را تکرار کرد

 !یعنی او اینگونه باعث عذاب سپنتایش شده بود؟

 .ذ را تا زد و توی جیبش گذاشتو از اتاق بیرون زدکاغ
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 !باید میفهمید کیه؟.ماهی باید با این دخترک حرف می زد

 .با تردید باره دیگر شماره را مطابق با شماره روی تلفن چک کرد و گوشی را به گوشش نزدیک کرد

 !د شدآه از نهادش بلن.مواجه شد"دستگاه مشترک مورده نظر خاموش می باشد"ولی با

 .باید شماره را به فامیلشان که توی اطالعات هست بدهد تا او پیگیری کند

*** 

 .پاییز در ایوان خانه نشسته بود و مروارید داستان مرگ شوهرش را تعریف می کرد

یک روز حاج رضا برای خرید کود به شهر .دختر جان ما خوشو خرم در کناره هم زندگی می کردیم:مروارید
حاج رضا مجبور شد به شهر .مسئول فروش کود چند روزی بود به روستای مجاور رفته بود حاج قاسم.رفت

 .بره

 !چشمت روز بد نبینه ننه

 .منو میگی منم انگار باهاش داشتم جون میدادم.خبر رسید که تصادف کرده

 !دکترا می گفتن وضعش وخیمه و با این دستگاه مستگاه ها نفس میکشه.رفتم شهر

 ..بقیشم که میدونی دیگه!بگذره مجبور به جدا کردن دستگاه ها میشنیکی دوماه که 

 .حاال این از خدا بی خبر هم که زده بود به حاجی فرار  کرد

 .دیگه من موندمو با مادره تو که اون زمان باهامون زندگی می کرد

 ..اینم زندگی ما دیگه

فقط با عادته که میشه جلوی غم ها !نومناراحت نباش مروارید خا:پاییز با درد دسته مروارید را فشرد
 !ایستاد

*** 

 !اونم در این سرمای سوزناک.دلش هوس یک دوش آب سرد کرده بود.سپنتا خسته از نمایشگاه بیرون زد

 !هیچ چیز و هیچ کس سوزناک تر از نداشتن پاییزش نیست

 !قدم برداشت کت و شلوار نیلی آماده کرد و سمت میزش.بدون توجه به ماهی وارده اتاقش شد

 !!هیچ اثری از آن کاغذ نبود...ولی
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 !ولی نبود که نبود.با تعجب زیرو بمه میز را گشت

ماننده عاشقی که پشته دره اتاق عمل منتظره نجات جانانش .حاله صورتش ثانیه به ثانیه تغییر می کرد
 !است

 .با عصابی داغون تر از هروز وارده حموم شد

 !آب سرد سرد ترش می کرد

 !و خدا نکند این روز به ماه و بعدم سال بکشد.چند روز است پاییزش را ندیدهاو 

 

 .پاییز در میان مزرعه قدم می زد

 "!بهش ساخته بود"آب و هوای شمال به قول معروف

 .ولی جایی در قلبش احساس تنهایی می کرد

 .دلش برای عمویش و سپنتا تنگ شده بود

 !!آه مادرو پدرش

 !جز جز وجودش تزریق می کرد صدای آب آرامش را به

 !باید میفهمید سپنتا کجاست

زیرا فقط با مشترک مورده نظر خاموش است، همیشه !کاش یک شماره ی دیگری ازش داشت.و چه میکنه
 !روبه رو است

*** 

 !یک ماه از آخرین دیدار می گذشت.یک ماه از آمادن پاییز به شمال می گذشت

 .یک ماه با گریه و لبخند

 !با سختی و راحتییک ماه 

 !لعنت بر این تضاد های لعنتی

 !او دنبال قلبی بود؟!سپنتا  درگیره قلبه بیمارش بود

 .او دنبال آرامش بود..او دنبال درمانی بود!خیر
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 !و چه درمان و آرامشی بهتر از پاییزش؟

 .مدام آن شماره لعنتی را می گرفت.ماهی نگران پسرش بود

 .هرکس درگیره کارش بود

 .با فروش خانه نصفی از بدهیش را پرداخت کردسپهر 

 !هنوز مانده بود

سپهر تصمیم گرفت پس از پرداخت پول ها کمی که آب ها از آسیاب افتاد به همراه پاییز به کشورشون 
 !برگردن

 !فکر می کرد دیگر آن روحیه افسرده پاییز ختم به خیر شده

 .ولی کاش اینگونه بود

 .ا امضا کردسپنتا آخرین کاغذ بازی هار 

 .مشتری با رضایت از نمایشگاه خارج شد

 .گوشی اش در جیبش لرزید با دیدن نام ماهی لبخنده تلخی زد وقطع کرد

 !!بس است،  این همه تحمل.آرزو داشت تمام این ماندن ها تمام شود و او برود و راحت شود

 !پاییزش نباشد دنیا را نمیخواهد

 

 .گوشی اش را از جیبش خارج کرد

 !"آقای سپنتا؟!سالم!"طش را خاموش کرده بود،با روشن کردن خطش یاده اولین پیامشان افتادخ

 ..لعنت براین سپنتا گفتنش لعنت براین سپنتا تایپ کردنش

 !!وگرنه  تا جان در بدن داشت مدام دلتنگ سپنتا گفتنش می شد!کاش می شد نامش را عوض کند

 !شته بودسپنتا حتی برای ماندن پاییز قدمی برندا

 ..آن هم فقط و فقط قلب بیمارش  بود

 .این بیماری که باعث دوری شده بود

*** 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 34 

 .پاییز درحالی که باره دیگر بافتنی اش رامی شکافت نگاهش سمته حیاط تاب خورد

 .توپ پالستیکی دو الیه خودنمایی می کرد

 .ی پاییز،برایش توپ خریده بودسالگ9یادش آمد آن زمان لیلی موقع تولده .الیه هایی با رنگ های مختلف

 !آخر لیلی می گفت هدیه من تک است و زیبا

 .پاییز با لبخند به جعبه کادو پیچ شده خیره شده بود

از قضا جعبه کفش برای کفش های سایز  .پس از باز کردن کاغذ کادو از دورش با جعبه کفش روبه رو شد
 .پاییز این را از بزرگی جعبه فهمید.بزرگ هم بود

 .س از باز کردن جعبه با توپ روبه رو شدپ

 .لب و لوچه اش آویزان شد

 ..با صدای در به خودش آمد

 !کاش هیچ وقت بزرگ نمی شد

 !کوچک که بود آرزوی بزرگی داشت

 !ولی حال که بزرگ است آرزوی کوچکی می کند

 !پر از آرزو های رنگین.کودکی زیباست

 .از پله ها پایین آمد و دره چوبی را گشود

یشه به م!ببخشید توپم در حیاط شما افتاد.سالم خاله:پسره بچه ای با موهای تراشیده و خجالت زده گفت
 !من  توپ را بدید؟

 ..البته صبرکن!سالم عزیزم:پاییز

 .توپ های پالستیکی هیچ وقت دِموده نشدندو نخواهند شد.توپ پالستیکی را دردست گرفت

 .با لبخند توپ را سمته پسرک گرفت

 .ک کوچک پس از تشکر سمت زمین بازی خاکی شان دویدپسر 

 

 !دیگر هیچ چیز و هیچکس مهم نیست.سپنتا شراب سرخ را به لب هایش نزدیک کرد
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 !حتی خودش هم برای خودش مهم نیست

 .دیگر باید فراموش می کرد

 !ولی مگر این قلب لعنتی هم فراموشی سرش می شود؟

 .سیگار را به لب هایش نزدیک کرد

 .کام می گرفت عمیق

 .باران بر شیشه خودش را محکم می کوبید

 .نفسش در حال رفتن بود

 .دستش را روی قلبش گذاشت

 ....کم کم ضربانه قلبش کند ترو کند تر شد و سیاهی

*** 

تر هروز داره مصرف شرابو سیگارش باال.دکتر سپنتا به یک تلنگر نیاز داره:ماهی با بغض روبه دکتر گفت
 .میره

 !بچم از دستم بره می ترسم

 !نمی دونم چی بگم:دکتر عینک گردش را روی میز گذاشتو

 .شاید به خودش بیاد.مسافرت!ببریتش گردش!بهتره خودش به خودش بیاد

 .ماهی سر تکان داد و با تشکر از اتاق خارج شد

 .صدای آه و ناله از هر طرف شنیده می شد

 !!پس این پسرک مغرور کی به خودش می آمد

*** 

 !ییز به مزرعه ای خیره شد که برای به وجود آمدنش زحمت کشیده بودندپا

 !پاییز دخترم بیا خبر دارم برات:مروارید از آن سوی مزرعه داد زد

 .پاییز با مکث سمت آن طرف مزرعه دوید

 .دخترم عموت داره میاد دیدنت:مروارید روی حصیر نشستو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 36 

 .ایش تنگ شده بوددلم بر !خیلی خوشحالم کردید :پاییز لبخندی زدو

 !پاییز دخترم نمی خوای ازدواج کنی؟:مروارید به پاییز خیره شدو گفت

 .فعال عالقه ای بهش ندارم:پاییز با اخم رویش را از مروارید گرفتو

ول یکی ازپ.سه تا زمین هم داره.تحصیل کردس!پسره حاج کاظم خوبه برای تو دیگه:مرواریدلبخندی زدو
 !دارای روستاس

 .بهتره فعال بریم تخمه مرغارو جمع کنیم:ای اینکه دل مروارید را نشکند گفتپاییز بر 

 !پس راضی دیگه ننه:مروارید از جایش بلند شدو

 

 .پاییز از زیر بالشت گلدارش عکس سپنتارا بیرون کشید

 .آن روز که به مغازه عکاسی آمده بودند عروسیه دختر عموی مادرش بود

 .دلباس پف دار مشکی تن کرده بو

 .در یک کلمه فوق العاده شده بود

 !و آن عکاس کسی نبود جز سپنتایش.دقایقی طول کشید تا عکاس بیاد

سپنتا آن روز باید برای بستن قرار دادی برای خریدن ماشین های وارداتی به شرکتی .هردو میخکوب هم
خدا .ودشقه عکاسی بسپنتا عا.کت و شلوار مشکی براقی پوشیده بود.دیرش شده بود.برای جلسه می رفت

 .می داند با چه حالی به دخترک گفت پشت به دوبین به حالت نیم رخ بایستد

 .آن روز پاییز هم حال خوشی نداشت

 .سپنتا برای درست کردن پایین لباس پاییز برای عکس جلو آمد

 .گوشه دامن پف داره وی را کمی باال داد و زاویه نیم رخ صورتش را درست کرد

 .م و کم تر می شدفاصله شان ک

 .ولی با وروده مادر پاییز هردو از هم دور شدند

 !!این آخرین مالقات آن ها نبود

 .این است در یک نگاه عاشق شدند
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 .پاییزبا بغض عاشقانه لب هایش را روی صورت سپنتا در عکس گذاشت

 !لعنت بر این عشق که صدبار مارا می کشد

 !دوباره دیدنش شاید غیر ممکن باشدچون .ولی باید سپنتا را فراموش می کرد

*** 

 .ماهان پسره حاج کاظم با پدر و مادرش راهی خانه مروارید شدند

 .پاییز به گفته مروارید لباس گلداره محلی ای تن کرد

 خواب.سپنتا سر گرمه کارش شده بود

 !نداشت

 

 .پاییز در استکان ها چای ریخت

در حده یک میهمانی بود زیرا باید صبر می کردند تا  ولی بیشتر.حاج کاظم مجلس را دستش گرفته بود
 .سپهر بیاید

 .ماهان مثل اینکه از پاییز خوشش آمده بود

 .در شهر زندگی می کرد ولی برای دیدن خانواده اش به روستا آمده بود.ماهان هم خوشتیپ و خوشگل بود

 !پاییز دستپاچه نشو!پاییز به خودش می گفت ماهان منو نگاه نمی کنه

 .ماهان داشت اورا قورت می داد.ولی این درست نبود

 .سپنتا به مغازه عکاسی سری زد

این پاییز شاید .دیگر این پاییز آن پاییز نبود که مقابله سپنتا ایستاده بود و به گفته سپنتا ژست می گرفت
 .چند وقت دیگر به نام کسه دیگری می شد

 .باز کردسپنتا با کلید قفل کشوی داخل اتاقک عکاسی را 

 .یک عکس سه در چهار از پاییز  که آن زمان نگهش داشت

 !خفه از بغض لعنتی.لعنت بر این زندگی که خفه مان کرده است

 .هرکس نگران فرده دیگری بود.ماهی نگران پسرش بود
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 ...کاش این بود ها نبودن ها نشوند

*** 

 .ا شستو به پشتی تکیه دادپاییز پس از رفتن حاج کاظم و پسرش و مادرش با خستگی ظرف هار 

 .مروارید بافتنی خود را از پشته میز بیرون کشید و مشکوک به پاییز خیره شد

 .پاییز با بغض یاده سپنتا بود

 .با انگشتش خط های نا میزانی روی زمین می کشید

د بع.اومد بهش کاظمو پسرشو می گم.پاییز ننه فردا سپهر میاد:مروارید لب هایش را با زبان تر کردو
 .بهشون خبر میدم بیان خواستگاری

 !ماهان پسره خوبیه عروسیتونو توی شهر می گیریم خوبه؟یا محلیش کنیم؟

 !!بذارید ببینیم عمویم چی میگه:پاییز آهی کشیدو

 .مروارید دیگر قضیه را کشش نداد

 .می دانست ادامه دادنش درست نیست

 

 .سپهر با لبخنده مصنوعی از اتوبوس پایین آمد

 .ش برای این روستا و آدم هایش تنگ شده بوددل

 .راه خانه مروارید را از حفظ بود.با مکث راه افتاد

 .کمی بعد مقابل خانه مروارید ایستاد

 ..تقه ای به در زد

*** 

 .با دیدن شخص پشته در با خوشحالی به آغوشش پناه برد.پاییز در را گشود

 !عمویش تنها فامیل نزدیکش

 .تبدیل به گریه شد در همان آغوش بغضش

 .شاید باید بغض این مدت را در آغوش عمویش خالی می کرد
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 .سپهر با لبخند فقط صبر کرد تا پاییز خالی شود

 !دخترم خوبی؟:گونه پاییز را بوسیدو

 .پاییز با پشته دست اشک هایش را پاک کرد

 .عمو خیلی دلم براتون تنگ شده بود:پاییز

 .و کنار رفت تا سپهر داخل شود

 .مروارید با لبخند به سپهر خوش آمد گفت و تعارف برای نشستن زد

 .سپهر خسته راه سرش را به پشتی تکیه داد

 .پاییز سینی چای را جلوی عمویش گذاشت و برای پهن کردن تشک به اتاق رفت

 امیدوارم با اومدنت حال.پاییز دل تنگت بود!سپهر خوش آمدی:مروارید حبه ای قند در دهان گذاشتو
 !روحیش بهتر بشه

 سپهر به زدن لبخند اکتفا کرد

*** 

 .ماهی روبه روی آقای اسماعیلی یکی از خویشاوند هایشان نشست

 !ببینید می تونید کاری کنید.این شماره اون دختره:با بغض لب زد

 .صبرکن شماره رو وارد کنم(:اسماعیلی)رضا

 !ممکنه خاموش باشه گوشیش:ماهی سریع گفت

 !ان روشنهنه ماهی ج:رضا

 .پاییز ادوارد:سپس لب زد

 ......و

 !هر لحظه ماهی نفهم تر نگاه می کرد

 !آدرسشو بده:فقط گفت

 

 .او فهمیده بود که ماهی سخت دنبال پاییز می گردد.سپنتا با اخم به ماهی خیره شد
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 !ماهی هدفت از این کارا چیه؟:تلخ گفت

 ولی فکر می کنم توی این چندسال این و!م می کنهناراحتیت ناراحت!سپنتا من مادرتم:ماهی با بغض گفت
 !نفهمیدی

رو ولی لطفا پایه اون دخت.هر سوالی می خواهید بپرسید:سپنتا دستی الی موهایش کشید و کالفه گفت
 !دیگه باز نکنید

 !این دختر کیه؟:ماهی تند تند سر تکان دادو

 .کردن ضربان قلبش غیر ممکن بود وقتی یاده او می افتاد کنترل.سپنتا سیگاری کنج لبانش گذاشت

اون دخترک ساده ای بود که با لباس پفی و لبخندی ساده روبه روی من ایستاد تا ازش :با مکث لب زد
 !من اون زمان یک عکاس عاشق شدم و حال یک ماشین فروش عاشق و درمانده!عکس بگیرم

 !حال به خاطره دردِ قلبم تنهاش گذاشتم

 ..تهران!ن آدرس خونشونو پیدا کردم همین جاستسپنتا م:ماهی با ذوق گفت

 .پاییز من غیب شده!اون دیگه اونجا نیست:سپنتا تلخ خندیدو

 .ماهی کالفه قطره های اشکش را پس زد

 .سپنتا سیگار را در زیر سیگاری اش خاموش کرد

 !زنگ زدی بهش؟:ماهی

هم ترحم زنگ بزنم تا ب!تموم بشه؟زنگ بزنم صبرم !زنگ بزنم تا باز قلبم مریض تر از این بشه؟:سپنتا
 !شه؟

داش پس ص!مگه عاشقش نیستی؟!زنگ بزن بگو بیاد پیشت!زنگ بزن تا این دلتنگی نکشتت:ماهی
 ....زنگ بزن!آرومت می کنه

 !زنگ نمی زنم:سپنتا دستی هایش را در جیبش کردو

 .و از اتاق خارج شد

*** 

 !زیبا بود و متین.ماهان از آن دخترک خوشش آمده بود

 !متانت چیزی که امروِز کم شده است
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 !مروارید این دست و آن دست می کرد که به سپهر قضیه خواستگار را بگوید یا نه

 !سپهر چند لحظه وقت داری ؟:در آخر با مکث لب زد

 .سپهر کتاب را بست و روی حصیر گذاشت

 .بفرمایید:با لبخند گفت

 !بچه حاج کاظمِ خودمونه!وضعش خوبه تحصیل کردس پسره.سپهر برای پاییز خواستگار اومده:مروارید

 .سپهر ابرو هایش را باال انداخت

 !باید ببینیم نظرِ خوده پاییز چیه:سریع گفت

 !ولی میدونم اونم راضیه!پاییز دخترم ساکته:مروارید

د اییکم ب.تازه پدرو مادرش فوت شدن!بذار باهاش صحبت کنم:سپهر لب هایش را به معنای نه تکان دادو
 !بهش فرصت بدیم

*** 

 !یاده آخرین دیدار و اولین دیدارشان افتاد.پاییز از پنجره اتاقک کوچک به زمین خیس خیره شد

 !کاش در هیچ کتابی در هیچ سرنوشتی آخرین دیدار ثبت نشود

 !خیلی روز ها کند می گذشت

 !او دلش راضی به این ازدواج نمی شد

ولی خودش نیز دلش نمی خواست دچار همچین .خوانده بود بارها بارها راجبه ازدواج های اجباری
البته اگر می شد .سرنوشت ها و ازدواج هایی شود لذا باعث میشد ماننده مرده ای متحرک زندگی کند

 "!زندگی"اسمش را گذاشت

 .با دیدن عمویش لبخندی زدو تعارف کرد بنشیند.تک سرفه ای کرد.صدای در او را از افکارش جدا کرد

 دوست.راست می رفت سره اصل مطلب!نمیرم توی حاشیه:لب زد.دستی الی ریش هایش کشیدسپهر 
 !هیچ اجباری هم در کار نیست!داری با پسره حاج کاظم ازدواج کنی یانه؟

 .پاییز از این سوال ناگهانی کمی شکه شد

 !نمی دانست چه بگوید
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 !نبود"بله"قطعا جوابش 

 !می ذارید یکم دیگه فکر کنم؟:پس گفت

 !چقدر زمان می خوای؟!البته:سپهر خونسرد گفت

 !یک هفته:پاییز با خجالت گفت

 

 .سپهر با لبخند دستی برسره پاییز کشید و از اتاق خارج شد

 !پاییز مانده بود برسره دوراهی

*** 

 .سپنتا مقابل دکتر نشست

نی رو تونی زندگی کتو باید این مدت و که می .اینطور نمیشه!ببین سپنتا جان:دکتر تک سرفه ای کردو
 .با مادرت.برو مسافرت!صرفه لذت بردن از زندگی کنی

تو می خوای اون چند درصد بهبود!این چه کاریه؟!سپنتا:سپنتا خواست سیگاری روشن کند که دکتر گفت
 !هم با کشیدن این لعنتی صفرش کنی؟

 !دکتــــر!اون خیلی وقته صفر شده:سپنتا پوزخندی زدو

 .فتدکتر را با تمسخر گ

انگار تمام !روز های تکراری و شب های عذاب آور !آن امید دیگر نا امیدی شده است!راست می گفت
و او باید برای نجات برای اینکه بتواند از زیره آوار جان سالم بدر .بدبختی های دنیا بر سرش خراب شده بود

 !کند به دنبال راهی باشد

 !امید کنی؟تاکی می خوای خودت رو نا !سپنتا بس کن:دکتر

 !تاوقتی که راحت شم:سپنتا

*** 

 .ماهی با صدای بوق از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید

 !بله؟!سالم:و باالخره صدای پاییز را شنید

 !شما سپنتای منو می شناسید؟:با مکث گفت
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///// 

 !!!لطفا بگید!سپنتا طوریش شده؟!اتفاقی افتاده خانوم؟:پاییز با دلهره گفت

 !فقط می خواستم ببینم می شناسیش یانه!نه نه دخترم:ترسید دخترک از حال رود گفتماهی که می 

 !شما؟:پاییز مشکوک گفت

 !کجا می تونم ببینمت؟!راستش باید باهم رو در رو صحبت کنیم!من مادرشم:ماهی

 .ساری ام!راستش من تهران نیستم:پاییز

 !ز میشهپسرم هروز داره داغون  تر از دیرو!می شه برگردی؟:ماهی 

ولی هرکاری که بتونم برای !من واقعا نمی تونم بیام:سریع گفت.باز آن دلهره وحشت ناک سراغش آمد
 !بهبود سپنتا انجام میدم

 چرا ترکش کردی؟:ماهی

 

 !پاییز هر لحظه هر ثانیه بیشتر شوکه می شد

 !خفه اش می کرد.بغض لعنتی باز هم بر گلویش چنگ انداخت

 !ر قطره های اشک شوددیگر نمی توانست جلودا

 !میشه بعدا صحبت کنیم؟:فقط گفت

 !من برای صحبت باهات خیلی صبر کردم.دخترم ممکنه بازم گوشیتو خاموش کنی:ماهی سریع گفت

 !حال روحی خوبی ندارم...خودم بهتون زنگ می زنم االن:پاییز گفت

 !!نی هاپس حتما زنگ بز !باشه عزیزم آروم باش:ماهی دلش به حال دخترک سوخت و 

 !فعال دخترکم

چطور می توانست همسر یکی دیگر شود عاشق یکی .پاییز روی زمین لیز خورد و از ته دل گریست
 !دیگر؟

 !لعنت بر این زندگی لعنتی که مارا کشت

 .گریه های پاییز دل سنگ  را هم آب می کرد
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 !ار آورده استروزگار او را احمق ب.آری او احمق است.دخترک احمق!دخترک عاشق!دخترک یتیم

لحظه  سپنتا هر لحظه در انتظار مرگ و پاییز هر.پاییز گوشه ای به فکر سپنتا.سپنتا گوشه ای به فکر پاییز
 !در انتظاره یک زندگی با لذت

دی پاییز دخترم چیش:بر صورتش چنگ زدو.با پاییز ناله کنان روبه رو شد.مروارید محکم دره اتاق را گشود
 تو؟؟

 !نمی دانست چطور آرامش کند.نشست و کنارش روی زمین

 !پاییز تو که خوب بودی چیشد یدفعه؟:تکرار می کرد

 !پاییز در دل خود زنی می کرد.پاییز در دل جیغ می زد

 !او دیوانه دل بود

 !!دلم می خواد یک بار دیگه صداشو بشنوم مروارید:پاییز تکرار می کرد

 .مروارید هم،هم پای پاییز اشک می ریخت

اون باعث شد من به این حال و !آخه اون عکاسی لعنتی مجرمه:لخ قهقه می زد و عربده می کشیدسپنتا ت
 !روز دچار بشم

 ...آن روز آن شب همه ناله کردن

 

 !ماهان با لبخند سمته خانه مروارید قدم برداشت تا اگر بشود کمی یواشکی پاییز را ببیند

 .پشته درختان قایم شد

حالت صورتش گرفته بود و همین باعث شد لبخند از .ت درختان قدم برداشتپاییز با سبدی در دست سم
 .لب های ماهان پربکشد و برود

 .انگار آمدنش اینجا به جای خوشحالی ناراحتش کرد

 .با افسوس سمته آن ور درختان دوید

/// 

ون من مروارید ج:کمی آرایش کرد و داد زد.صورتش زیادی گرفته بود.پاییز مانتو وشالی ساده و زیبا پوشید
 .زودی بر می گردم!دارم میرم یک دوری در روستا بزنم
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 .برو مادر خوش بگذره:مروارید 

 !ببخشید اون روز ناراحتتون کردم!راستی:پاییز شرمنده گفت

 ..از دوری حاجی!نه عزیزم منم خالی شدم:مروارید

 ..مروارید هنوزم عاشق بود

گاهی .گاهی جیغی می کشید.باید خودش را خالی می کرد.یدپاییز میان درختان سر به فلک کشید می دو
 .ساکت می شد

 .گاهی هم زیر لب نام سپنتارا زمزمه می کرد

 !نمی دانست در جوابه خواستگاری چه بگوید

باید با فرستادن یک پیام به ماهی می گفت من می خوام محرمه .باید برای همیشه سپنتارا فراموش می کرد
 !کسه دیگری شوم

 !نمیدانست!نمیدانست..ولی

 .انگار همه راه ها بسته بودن.به دنبال راهی برای فرار بود.و همین ندانستن ها اذییتش می کرد

 .دلش برای آغوش مادر و نصیحت های پدرش تنگ شده بود

تنها مشکل او در .دلش برای مشکالته کودکی اش تنگ شده بود.دلش برای کودکی اش تنگ شده بود
 !اسباب بازی اش بودکودکی خراب شدن 

 !کاشکی هیچ وقت بزرگ نمی شد

*** 

 .به کارا خوب رسیدگی کن!من چندروز ممکنه نمایشگاه نباشم:سپنتا روبه آقای باقری گفت

 !میری عکاسی؟:باقری

 !فهمیدی چی گفتم؟:سپنتا کالفه گفت

 .باقری با تعجب سر تکان داد

 .ش راسپنتا نه حوصله اطرافیانش را داشت و نه حوصله خود

 !البته شاید با یادآوری پاییزش داغون شود.می خواست برود به آن عکاسی تا شاید آرام شود
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 .دیگر طاقت ندارد

 !یک دیدار این همه داغون شدن به دنبال داشت؟

 .اگر آن زمان  در اتاق عکاسی  برای عکس گرفتن از پاییز نمی رفت حال شرایط به گونه دیگری بود

 !گرفته جای پاییز را سیگار

 ...چه همدم خوبی

 

 .پرستو دختر کوچک ماهی پس از تماس های بسیار باالخره موفق به خرید بلیط شد

 !جان.لبخند زنان به دوست پسر آلمانی اش خیره شد

 !پرستو بری کی برمی گردی؟:جان با لبخند گفت

برم چند هفته ای  می خوام!خیلی وقته به مادرو برادرم سر نزدم:پرستو شال گردنش را محکم کردو 
 !پیششون بمونم

 !خداحافظ جان:سپس در آغوش جان فرو رفتو

*** 

 .پاییز روبه روی عمویش نشست

 !یک جواب منطقی که یک عمر را برای پاییز با شخص دیگری ممکنه رغم بزند!سپهر منتظره جواب بود

خانه روی صندلی های آن ها در جلوی .پاییز اخم هایش را درهم کشید و به نوک کفش هایش خیره شد
 .چوبی نشسته بودند

 !بله هست...خب عمو جوابه من:پاییز

 .سپنتا پارچه را از روی قاب عکس کشید

 .عکس پاییز خودنمایی می کرد

 !حس می کرد حال پاییزش خوب نیست.با سره انگشتش نوازش گونه روی گونه ی پاییز کشید

 .انگار واقعا پاییز مقابلش حضور دارد.خیره شدبا چشم هایی قرمز به تک تک عضو های صورت پاییز 

 .دستی الی موهایش کشید و دست هایش را در جیبش فرو کرد
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 .آن چشم ها که وقتی می خندید زیباتر می شد.قدم زنان در غروب جمعه در فکر پاییز بود

 !آخر چرا هرجا می رود باید یاده او کند؟

 .قدم زدن ادامه داد پوزخندی زدو به.سپنتا سیگاری کنج لبش گذاشت

 !امیدوارم جوابت از روی احساست نباشه و از روی عقلت باشه:سپهر با لبخند گفت

 !از تصمیمم راضیم عمو:پاییز لبخند جعلی زدو

 .صدای شکستن قلب ها شنیده شد

 !پاییز باید سره قبر سپنتا میامد دیگر

 !داد "دوست ندارم"ا پس از صحبت کوتاه با عمویش به ماهی پیامی حاوی دیگر سپنتار 

 

 .حال پاییز قابل توصیف نبود

ولی اجبارش !!دیدی شد یک ازدواج اجباری!دیدی پاییز؟:دیوانه وار دوره خود می چرخید و تکرار می کرد
 !!من خودم قبول کردم!کجاست؟

 .تعادلش را گاهی از دست می داد

 !این تصمیمی بود که به اجبار گرفتش و بازگشت امکان پذیر نیست

 !دخترم داره عروس میشه:کل می کشید و می گفت.صدای شاده مروارید در خانه پیچید

*** 

دخترکی که آن روز بدجور نگران سپنتا بود .این امکان نداشت.ماهی با تعجب یک بار دیگر پیام را خواند
 .چه سریع!!حال پیام داده است دوستش ندارد

 .می دانست این رابطه تمام شده استهرچند خودش .نمی دانست بایدچه کاری انجام دهد

ولی .باید با سپنتا صحبت کند.ولی اگر یک درصد از آن صد درد اجبار بوده باشد یعنی یک راه بازگشت
 .سپنتا خود را در آن عکاسی که روزی محل آشنایی بود زندانی کرده است

 .پس باید راهی عکاسی می شد.می دانست پسرش کجاست

 .گلشن خانوم در:گوشی اش را روی میز گذاشت و داد زدبا صدای زنگ با افسوس 
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*** 

انگار که دیگر هیچ وقت .هیچ کجا آغوش مادر نمی شود.پرستو با خوشحالی در آغوش مادرش فرو رفت
 .اورا نمی بیند با لذت میبوسیدش

 .دلم برات خیلی خیلی تنگ شده بود!سالم مامی:پرستو

 !چرا انقدر دیر؟.مانپرستوی ما:ماهی دستی برسره دخترش کشیدو

 ...کار کار کار!ببخش:پرستو

 .باید یک فکری هم به حال سپنتا می کرد.ماهی اورا به داخل خانه برد

/// 

اگر .در خود مچاله شد و زانو هایش را در آغوش کشید.سپنتا بطری حاوی ویسکی را روی زمین قِل داد
ت بایس!ه ها زانوی غم بغل بگیری؟تا کی می خوای مثل شکست خورد:ماهی پیشش بود بهش می گفت

 !ثابت کن دوسش داری

 !یکم تالش کن 

باید به .آری باید تمام شود.سپنتا با چشم های قرمز به نقاشی صورت پاییز که در حال سوختن بود خیره شد
 !کافیست!خودش بیاید

همان .اشتهمان سپنتایی که اندازه موهای سرش خاطر خواه د!باید به همه ثابت کند همان سپنتاس
 ...سپنتا

 

 !مگر چقدر سن داشت که موهایش سفید شده بود؟.مقابل آینه ایستاد

 .سپنتا با پوزخند دستی بین موهایش کشید که تار هایی از سفیدی خودنمایی می کرد

 .نباید نشان بدهد شکست خورده است.باید با مقاومت جلو می رفت.کت و شلوارش را تن کرد

 .د بی تفاوت دکمه های بعدی را بستبا تقه ای که به در خور 

 !!سپنتا مادر ماشاال چقدر بهت میاد:ماهی با لبخند گفت

 !کارم داشتی؟.هوم آره:سپنتا

 .سپنتا بیا بشین کارت دارم:ماهی مظلوم گفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 49 

 .خودت بشین من گوش میدم:سپنتا

زده بودو به سپنتا آب دهانش را قورت داد و تمام حرفایی که با پاییز .ماهی با دلهره روی تخت نشست
 .گفت

 .سپنتا هرلحظه احساس می کرد قلبش می خواهد بایستد

 !بیا برو دنبالش.گفت ساریه..گفت.سپنتا پسرم من میدونم این دختره دوست داره:ماهی

 .باید برم!کاری نداری؟!من کار های مهم تری دارم تا پاییز:سپنتا

 .دماهی با تعجب سرش را به معنی نه به طرفین تکان دا

و تنها سوالش این است،این بی تقاوتی خوب است یا .باور نداشت که سپنتایش انقدر بی تفاوت است
 !بد؟

*** 

 مگر می شود آن لعنتی را فراموش.پاییز در حالی که روی پارچه سفید گلدوزی می کرد در فکره سپنتا بود
 .اوسپنتای لعنتی بی تفاوت را دوست داشت .کند

 .ودش آمدبا صدای مروارید به خ

 .بدو بیا.پاییز مادر اومدن اومدن:مروارید

 .دستی رویش کشید و از اتاق خارج شد.پاییز به لباس زرشکی اش خیره شد

به .ماشاال هزار ماشاال به این زیبایی!خوبی مادر؟!سالم عزیزم:صدای مادر ماهان باعث شد بغضش بگیرد
 !به این خانومی.این متانت

 .آری دیگر قرار بود مادرش شوهرش شود.سته مادر شوهرش بوسه زدپاییز لبخند کجی زدو بر د

 .و صحبت های حاشیه ای از سر گرفته شد.سپهر مقابل کاظم نشست

 .پاییز با بغض به پولک های روی لباسش خیره شد

 .چشم هایش لباب از اشک شد

 !ماهان لب هایش را به معنی چته کج کرد

 !ه توچه؟آخر ب.پاییز با اخم رویش را برگرداند
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آقا سپهر اجازه میدید پاییز جان و پسرم برن صحبت های نهایی را :مادر ماهان که شیرین نام داشت گفت
 !باهم بکنند؟

 .سپهر به چشم های پاییز خیره شد

 .پاییز نفسش را بیرون دادو آروم سرش را تکان داد

 !البته چرا که نه؟:سپهر لبخندی زدو

 .زد ماهان وارد اتاق شود پاییز از جایش بلند شد و تعارف

 

 .و ماهان خودش را روی تخت رها کرد.پاییز معذب روی تک صندلی نشست

 !خیلی دوستت دارما:ماهان

 !چه بی پروا.پاییز با چشم های گشاد شده نگاهش کرد

 !ادامش؟!خب:با اخم گفت

 !حس می کنم از این ازدواج راضی نیستی درسته؟:ماهان

 !ودم مطمئن باش پامم با شما توی این اتاق نمی ذاشتم،درسته؟اگر راضی نب:پاییز جدی گفت

 .یکم از خودت بگو.هوم راست می گی:ماهان صاف نشستو

 .چون روبه رویت نشستم.الزم نیست توضیح بدم.این منم:پاییز

 !بریم؟...پس.توکه حرفی نمی زنی.منم ماهانم:ماهان

 .بریم:پاییز لبانش را به سمت چپ متمایل کردو

 .نیز جلو تر از ماهان از اتاق خارج شدو خود 

*** 

 .آن ها به یک باغ زیبا آمده بودند.سپنتا و پرستو هردو با لذت به منظره روبه رویشان خیره شده بودند

داداشی مامانو راضی کن سه تایی از ایران خارج !توهم بامن میای آلمان؟!سپنتا:پرستو با لبخند گفت
 !خاطراتش؟نپوسیدید توی این کشور با .شیم
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و تو .نباید از خاطرات و گذشته فرار کرد.به خاطره همین خاطرات تا االن اینجا موندیم:سپنتا مکثی کردو
 !هیچ وقت این درس رو یاد نگرفتی

نهام بیاید دیگه من ت..بابا اونجا انقدر خوبه.و تو هم همش منو نصیحت می کنی:پرستو بی حوصله گفت
 !باشه؟.روحیتم عوض میشه.تر میشهشما که باشید خیلی خوب .اونجا

راست میگه دخترم :ماهی در حالی که دست هایش را با دستمال خشک می کرد روی آالچیق نشستو
 !بگم برای ماهم بلیط بخره؟.حال و هوامونم عوض میشه.سپنتا

اییز دش با پپرون.و با سیگاری سمته آن وره باغ رفت.بذار یکم فکر کنم:سپنتا دستی بین موهایش کشیدو
یز نرفت به مگر پای.پس باید می رفت.شاید اگر به یک کشور دیگر برود بتواند فراموش کند.بسته شده بود

 .پس اوهم می تواند!راحتی؟

باقری دوتا بلیط برای دو روز دیگه به مقصده :گوشی اش را از جیبش در آورد و دره گوشش گذاشتو
 ...آلمان

 .باالخره باید ماهی را خوشحال می کرد.رش هیچ شکی نیستاو می دانست ماهی خوشحال خواهد شد و د

 

یکی هم .یکی می گفت چه زود.یکی می گفت مبارک باشد.در کل روستاازدواج پاییزو ماهان پیچید
پس از صحبت های نهایی حنابندان با حضور بزرگ تر ها و .و دیگری افسوس می خورد.حسادت می کرد

 .اکثر مردم روستا برگزار می شد

 .درش از پارچه های مرغوب استفاده کرد.ارید برای پاییز لباس محلی سبزی دوختمرو

ر پدر و تا به قب.سپهر به شهر بازگشت و قرار شد بعد از کار های اولیه قبل از ازدواج پاییز را به روس ببرد
 .و حال پاییز مشتاقانه منتظره آمدن عمویش بود.مادرش سری بزند

 .ولی با این کار رسوا می شد.را از ماهی جویا شودخیلی دوست داشت حال سپنتا

 .ماهان مرده شوخ طبعی بود که زود پسرخاله می شد

او چندین بار خواسته گونه پاییز را ببوسد ولی هربار یاده سپنتا در ذهن پاییز زنده می شد و مانع اجازه 
 .پاییز می شد

وسایلتو جمع .پاییز مادر بیا ناهار:مر داد زددست بر ک.مروارید سفره را پهن کرد و ناهار را رویش چید
 !کردی مادر؟

 .پاییز با صورتی گرفته و زیر چشم های کبود کناره سفره نشست
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 .بعده ناهار آماده می کنم.نه مروارید جون:لب زد

 !دخترم چرا زیره چشمات سیاهه؟:مروارید در حالی که غذا را در بشقاب برای پاییز می ریخت گفت

 !فکر کنم از بی خوابیه:ث با نوک انگشت هایش زیر چشم هایش کشیدوپاییز با مک

 .صدبار گفتم به فکره خواب و خوراکت باش:مروارید

 .و مروارید هم ادامه نداد.پاییز دیگر چیزی نگفت

 .پاییز پس از خوردن غذا در جمع کردن و شستن ظرف ها به مروارید کمک کرد

 .لذا دلش برای پدر و مادر تنگ شده بود.دخیلی دلش می خواست زودتر به کشورش رو

 

 .پاییز چند تکه لباس در چمدان گذاشت و با بغض زیپ آن را بست

 .از سر نوشتش راضی نبود

 .سپنتا را.در میان هزاران ستاره در شب او فقط ستاره خود را می خواست

یگر با ی دیگر یک کشور دیک کشور دیگر با انسان ها.سپنتایی که حال در حال رفتن به کشوری دیگر است
 .و اینجا پاییز منتظر عموی خود بود.فرهنگی دیگر

 .خیلی دوست داشت هرچه زودتر به وطنش برود

 .با صدای مروارید چشم گشود که اسمش را صدا می زد

 .پاییز دخترم زود باش سپهر اومده:مروارید

لباس های .در چه شرایطی استپس از چندبار پلک زدن یادش آمد .پاییز نفهم در جایش نیم خیز شد
 .مناسب تن کرد و با چمدان بیرون از اتاق رفت

*** 

 !داداش داداش اون جانه:پرستو با جیغ گفت

 !تو با این مرد همخونه ای؟:سپنتا با اخم گفت

 !نه داداش:لب های پرستو اویزان شدند

 .و صحبت ها آغاز شد.جان با خوش رویی با سپنتا دست داد
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 .ود کندتا شاید بتواند سپنتارا شیفته خ.هرچه کلماته فارسی یاد گرفته است و به کار ببرد جان سعی می کرد

 

 .شاید دیگر پاییزش را نمی دید.سپنتا بی تفاوت به اطرافش خیره شده بود

 !باید با این قلب چه می کرد؟

 .پرستو با خوشحالی جز جز خانه اش را به خانواده اش  نشان می داد

 .اشت پیشه چشم برادرش یک خانوم مستقل خوب جلوه داده شودو خیلی دوست د

 !سپنتا مادر خسته نیستی؟:ماهی با لبخند گفت

 .نیستم!نه:سپنتا دستی بین موهایش کشیدو

*** 

 .خب دیگه مروارید جان ما بریم:سپهر چای را هورتی سر کشیدو

 .ازش گرفت و بهش لبخندی زد سپهر چمدان پاییز را.مروارید کاسه حاوی آب را از روی زمین برداشت

 .پاییز با چهره ای مظلوم مروارید را در آغوش کشید

 !و موفق شد.خیلی سعی کرد بغضش نترکد

 .مروارید پشته سره آن ها آب ریخت

 ....پاییز تا شهر کمی راه بعدم میریم فرودگاه بعدم که کشورمون:سپهر

 .پاییز باشه ای گفتو چشمانش را بست

 .ن باید زن مردی می شد که ذره ای بهش احساس نداردبعد از برگشتنشو

 .واین یعنی آخر یک شکست و بدبختی

زار بزند و بگوید از تمام زندگی سختی هایش نصیبه .پاییز دوست داشت فقط برود سره قبر پدرو مادرش
 .بگوید به چی کسی بدی کردید که حال من دارم تاوانشو پس میدم.من شد

 .گوشی اش را از جیبش بیرون آورد.ش کمی سره جایش بیایدنفس عمیقی کشید تا حال

 .باید حال سپنتارا جویا می شد

 .طاقتش دیگر تمام شده بود
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 !سپنتا خوبه؟.سالم ماهی جان:پس پیامی حاوی

 .ولی خب باید این کار را می کرد.می دانست کارش اشتباه است.فرستاد

 .می توانست بگوید شکست عشقی خورده است

 !ود دیگر مگه نه؟همین می ش

 .یادش می آمد چند سال پیش لیلی عاشق فرانک یکی از پسر های خوشتیپ محله شان شده بود

 .ولیلی شکست عشقی خورد.ولی فرانک رک و راست به او گفت دوستش ندارد

در جهانی که هر چهار "چند ماه بعدش پاییز در مجله ای که راجبه شکست های روزانه بود نوشته شده بود
 ".یقه یک نفر بر اثره گرسنگی میمیرد شکست عشقی تو بسی احمقانه استدق

 .و پاییز تا عمر داشت هیچ گاه این را فراموش نمی کرد

 

 .آسمان تاریک شده بود.با صدای سپهر چشم گشود

 !عمو رسیدیم؟:با بی حالی گفت

 .آره دخترم پاشو بریم داخل فرودگاه:سپهر

 .ده شدپاییز خمیازه کشان از ماشین پیا

 .داخل فرودگاه شدند

 .روی صندلی ها نشستن تا هواپیاماشون اعالم بشه

 .سپهر سرش را به صندلی تکیه داد

 .پاییز مدام گوشی اش را چک می کرد ولی هیچ جوابی از ماهی دریافت نکرده بود

 .سرش را روی شانه عمویش گذاشت

*** 

 .میام پرستو مادر غذارو گرم کن تا من از حمام:ماهی داد زد

 !چشم مامان:پرستو

 .گوشی اش را از کیفش بیرون آورد.ماهی در دل خدارا شکر کرد
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 .چند میسکال و پیام داشت

 !!پاییز.با تعجب نامه فرستنده را دوباره خواند.یکی را باز کرد

 !سپنتا خوبه؟.سالم ماهی جان:پیام را خواند

 !فراموشی دارد این دخترک ول کن نیستحال که پسرش سعی در .نمی دانست چه بگوید به این دخترک

 !برات مهمه؟:تایپ کرد

 !اگر مهم بود پس چرا برای اینکه رابطشون از بین نره هیچ تالشی نکرد؟!واقعا مهم بود؟

 .گوشی از را بی حوصله روی تخت پرت کرد و، وارده حمام شد

*** 

داشت و دلیلش را نمی  دلهره.پاییز روی صندلی اش نشست.پاییز و سپهر سواره هواپیما شدند
 .گنگ بود.دانست

 .پوفی کشید و کمربندش را طبق گفته های مهمان دار بست

 !گرسنت نیست پاییز؟:سپهر

 .چرا عمو گشنمه:پاییز 

 .سپهر سری تکان داد و از مهمان دار خواست برایشان کیک و آب میوه بیاورند

 

 .از کمد بیرون آوردسپنتا درحالی که موهایش را خشک می کرد کت و شلوارش را 

 !اینطور می شود دو شعبه .باید برای راه اندازی یک نمایشگاه دیگر اقدام کند

 .لبه های کتش را درست کرد

 .صدای شاد پرستو در خانه پیچید.و از اتاق خارج شد

 .با مکث وارده اتاق ماهی شد.حوصله سرو کله زدن با پرستو را دیگر نداشت

*** 

 .تکان دادپاییز شانه عمویش را 

 !عمو بیدار شو رسیدیم:پاییز
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 ...کشورش!سپهر گنگ به اطراف نگاه کرد و یادش آمد کجاست

 .پس از دریافت چمدان هایشان راهی تاکسی شدن.باشه ای گفت و از هواپیما پیاده شد

 .پاییز تمام راه را بیدار بود و حال از شدت خواب روبه موت بود

 .با بی حالی سواره ماشین شدند

ز او با تمام جز ج.دلش خیلی برای وطنش تنگ شده بود.پهر آدرس خانه شان را داد و به بیرون خیره شدس
 .کشورش خاطره داشت

 .با لبخند شمارش را گرفت.مروارید زنگ زده بود.پاییز گوشی اش را از کیفش خارج کرد

 .بود ماهی بهش پیام داده.پس از صحبت چند دقیقه ای وارده صندوقه پیام هایش شد

 !برات مهمه؟:ماهی

 .مهم بود که پیام میداد!مهم بود؟

 .نمی خواست سو تفاهم پیش بیاد.اینطور نمی شود باید با ماهی صحبت می کرد.پاییز پوفی کشید

 .پس با مکث شماره ماهی را گرفت

*** 

 !ماهی کوشی؟:سپنتا

 .مثل اینکه مادرش برای دیدن شهر از خانه خارج شده بود

 .واست از اتاق خارج شود که صدای زنگ گوشی ای روی تخت باعث شد عقب گرد کندپوفی کشیدو خ

 .ابروهایش را باال انداخت

 .چشم غره ای به این همه بی حواسی رفت.موبایل ماهی بود

 .بدون نگاه کردن به نام فرستتنده جواب داد

 !بفرمایید؟:سپنتا

 یعنی حال او دارد با سپنتایش حرف می زند؟.اردیعنی امکان د.باورش نمی شد.قلب پاییز به تالطم افتاد

 

 !اللی؟:سپنتا
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 !سالم:پاییز

 .تمام خاطرات از جلوی چشمان سپنتا ماننده یک فیلم گذشتن

 !ها؟؟حرف بزن!تو شماره مادره منو از کجا اوردی؟..تو:چشم هایش را ریز کرد و تند گفت

 ..ینکهمهم ا.مهم نیست از کجا آوردم:جواب داد.پاییز بغضش گرفت

 !و مهم تر از همه اینه که چرا زنگ زدی؟.مهم اینه از کجا آوردی:سپنتا پرید وسطه حرفش

 .پاییز نفس عمیقی کشید تا از التهابش کاسته شود

 !اینطور بامن حرف نزنی؟..میشه.من با ماهی خانوم کار دارم!سپنتا:پاسخ داد

 .یوفتدممکن بود اتفاقی ب.ی ترسید از سپنتاپاییز م.سپنتا از آن ور خط کالفه دستی بین موهایش کشید

ی تو از من چی م!پاییز!دوست داری بگم تو عزیز روز های من بودی؟!انتظار داری چطور رفتار کنم؟:سپنتا
 !خوای؟

 .بغض پاییز باالخره ترکید

 چیشده دختر حرف!خبره بدی شنیدی؟!چیشده پاییز؟:سپهر با تعجب اسمش را صدا زد و مدام می گفت
 !بزن

 .سپنتا از گریه پاییز عصبی شد

 !پاییز حرف بزن تا پانشدم بیام ساری به حرفت بیارم!لعنتی دلیل گریت دیگه چیه؟:داد زد

 .ولی او باید به عقده ماهان در میامد.پاییز از این همه نگرانی لبخند زد

 خدافظ.من باید برم!سپنتا:با این فکر گفت

 ...کن دخترپاییز قطع نکن صبر .پاییز صبرکن:سپنتا

 .ولی پاییز قطع کرد

ه با حال ک.بدون هیچ حرفی سرش را روی شانه عمویش تکیه داد.پاییز بیشتر از هر موقعه ای دلتنگ شد
 .نمی شود"سپنتا"سپنتا حرف زده است می فهمید هیچ کس برای او 

شی را سپنتا گو.ده بودسپنتا با این که می دانست پاییز از کجا شماره مادرش را آورده ولی باز هم سوال کر 
 .در مشتش فشرد و روی تخت پرتش کرد

 .دکمه های باالی لباسش را باز کرد و سیگاری از جیبش بیرون آورد
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 .شاید باید فعال سکوت می کرد.سپهر از پاییز سوالی نکرد

 .ودشسپهر با لبخند پول را حساب کرد و به پاییز بی حال کمک کرد پیاده .ماشین جلوی خانه نگه داشت

 .پس از برداشتن چمدان ها وارده خانه شدند

 .پاییز با بغض به سرتاسر خانه خیره شد.خاطرات زنده شدند

 .و سپهر او را با خاطراتش تنها گذاشت

 .از یک طرف سپنتا از یک طرف مرگ خانوادش اذییتش می کرد

 ...فقط باید بخوای!پاییز تو می تونی:صدایی در وجودش نهیب می زد

حال میفهمید که چقدر دلش برای خانه اش ،اتاقش .شک های خود را پاک کرد و وارده اتاقش شدپاییز ا
 .تنگ شده است

 .خودش  را روی تخت رها کرد و در کسری از ثانیه خواب مهمان چشم هایش شد

*** 

 !یک مکالمه اینطور کالفه اش کرده پس یک دیدار چه می کند؟.سپنتا کالفه از اتاق مادرش بیرون زد

 او هنوزم که هنوزه.و با سرعت از خانه دور شد.سواره ماشینش شد.با فکی منقبض شده از خانه بیرون زد
سپنتا می خواست با .دلیل این دوری های لعنتی اذییت نکردن یک دیگر است.پاییز را دوست داشت

ولی نمی .نکند اذییتو پاییز می خواست با این افسردگیش سپنتارا .پاییز اذییت نشود(بیماری قلبی)مرگش 
ک و این عذاب ی.االنشم در عذاب به سر می بردن.االنشم اذییت می شدند.دانستند آن ها باهم ما می شوند

 !درمان داشت

 ...رسیدن به یک دیگر

حال هم  پاییز حتی.و سپنتا هم درمان تمام درد های پاییز.پاییز می توانست درمان قلب مریض سپنتا باشد
هرچه .گرانی پشته گوشی سپنتا از خوشحالی بدنش داغ می شد و استرسی سراغش میامدبا فکر کردن به ن

 .و سالم !که بود آن ها عاشق هم بودند و باید به هم می رسیدن

 

 !پرستو مادر می گم این جان پسره خوبیه؟:ماهی در حالی که در پختن غذا به دخترش کمک می کرد گفت

 !خوبه...بله مامان اوم:پرستو کمی سرخ شدو
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در عجب بود که پاییز جوابه پیامش .ریز خندیدو به کارش ادامه داد.ماهی فهمید دخترکش خجالت کشیده
 .مکثی کردو زیره گاز را خاموش کرد.را نداده

در انجام کاری کمی .آن هم شعبه دوم.حال در نمایشگاه ماشینش بود.سپنتا آخرین کاغذ بازی هارا کرد
دنش باعث شود این مغزه لعنتی اش که هی می گوید تو برای ماندش تالش ولی شاید عملی کر .مردد بود

 !نکردی خفه شود

ا بود زیب..افتتاح یک مغازه عکاسی آن هم با نام پاییز و مملو کردن عکاسی از نقاشی های چهره پاییزش
 !دیگر

 !پس این درد کی دست از سرش برمی داشت؟.دستش را برقلبش فشار داد

اخ که چقدر دلش برای آن صورت معصومه پاییز تنگ شده .ام به خرید یک مغازه می کردباید از فردا اقد
 .است

*** 

 .سپهر مربا را روی نان مالید

 .پاییز انگار در دنیای دیگر بود و سپهر این را وقتی فهمید که دید پاییز روی نان شکر می ریزد

 !پاییز چکار می کنی؟:با اخم گفت

 .بعد هم به نانش خیره شدپاییز چند بار پلک زد و 

 !سپهر نمی دانست درده برادر زاده اش چیست.ببخشیدی گفت و به اتاقش پناه برد

 .بغض سراغش آمده بود.پاییز برای رفتن به سره قبره مادرو پدرش سرتا پا مشکی تن کرد

 .تک سرفه ای کردو از اتاق خارج شد

 !صبرکن برم حاضر بشم:سپهر

 .فت و روی کاناپه در انتظاره عمویش نشستپاییز باشه ای زیره لب گ

 ".ماهان."با لرزش گوشی در جیبش کالفه اسم را خواند

باید جواب می داد وگرنه ماهان به سپهر زنگ می زد و سپهر هم پاییز را بازجویی می کرد که چرا جواب 
 .بی حوصله اتصال را فشرد.و پاییز هم حوصله جواب دادن را نداشت.نداده

 !پسرک لوس.ن در گوشی پیچیدصدای ماها
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 !خوبی؟!سالم عشقم:ماهان

 !کارم داشتی؟.خوبم.سالم:پاییز پوفی کشیدو

 .زود بیاید دلم می خواد هرچه زودتر باهم ازدواج کنیم!آره عزیزم کی میاید؟:ماهان

 !من باید برم،خدافظ.میایم دیگه!ماهان ما تازه اومدیم:پاییز چشم غره ای رفت و گفت

 .ردو فوری قطع ک

 پسرک لـــوس

 

 !بریم دخترم:سپهر کتش را تن کرد و روبه پاییز گفت

 .پاییز لبخندی زد و از خانه خارج شدند

 !عمو سرِ راه جلوی یک گلفروشی بایستید گل بخرم:پاییز بخاری ماشین را روشن کرد و گفت

 .باشه دخترکم:سپهر

می کرد و دردش هم با هیچ مسکنی درمان  درد.سرش در حال انفجار بود.پاییز سرش را به شیشه تکیه داد
 .نمی شد

 !یعنی االن سپنتا چه می کند؟

 .نفس عمیقی کشید و چشم هایش را بست

 .کاش دیگر این چشم هاباز نشوند و پاییز راحت شود

 .سکوت آرامش بخشی ساکن ماشین بود

*** 

 !سپنتا مادر برات غذا بکشم؟:ماهی با ذوق گفت.سپنتا سره میز نشست

 !نه:ا سرد گفتسپنت

 .ماهی خودش را جمع و جور کرد و با بغض تکه ای ماهی در بشقاب خود گذاشت

 .پرستو با اخم رویش را از سپنتا گرفت

 .با تعجب به سپنتا نگاه کرد.ماهی سر بلند کرد دید بشقابی جلوی رویش گذاشته شده
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 !نمی خوای برام غذا بکشی؟:سپنتا پوفی گفتو

 .و با لبخند برنج و ماهی را در بشقاب سپنتا ریختماهی سرش را تکان داد 

ه در حالی ک.پاییز با بغض سره قبر پدرو مادرش نشست.هوای بیرون سرده سرد بود.باران بدی می آمد
 .و سپهر در چند قدمی وی ایستاده بود.اشک می ریخت باران هم برسرو رویش می ریخت

 از همه چی..پاییز گفت.هوای باهم بودن کرده بودندباز هم این دل های لعنتی .سپنتا نفهمید چی خورد
خالصه او ..از سپنتا گفت از مروارید گفت از روستا گفت از شهر گفت از عکاسی گفت و..گفت
 .انقدر گفت تا خالی شد..گفت

 .او پسرکه ساده ای بود .ماهان در روستا مشتاقانه منتظره آمدن پاییز بود

 .سپنتا و پاییز زیره این آوار درحال خفه شدن هستند.روی این دو برداردکاش یکی بیاید این آوار هارا از 

 ...و پاییز هم همینطور.سپنتا دوست داشت یک باره دیگر صدای پاییزش را بشنود

 .ولی خب یک سری دوست داشتن ها به غیره ممکن ختم می شوند

 .برادر و زن داداشش سخن بگویدپاییز گل هارا سره مزار پر پر کرد و کنار رفت تا عمویش هم کمی با 

 

 !و پاییز سعی در خفه کردن بغضش داشت.باد گیسوانه پاییز را به پرواز در میاورد

 !لذا حساب کنیم برای پاییز همه روز ها بدتر از دیروز است.آخر بغضش فقط همدم روز های سختی است

القی که امیدی به بیرون آمدنش تن دادن به ازدواجی که نامش اجبار است یعنی دست و پا زدن در بات
 .نیست

 !جانم سپنتا؟:سپنتا شماره قربانی یکی از همکارانش را گرفت

 ...پاییز ادوارد:و اضافه کرد!قربانی اسم و فامیل شخصی رو بهت میدم می خوام پیداش کنی:سپنتا

 !او هنوزم کالفه بود برای اخرین تماس .سپنتا می خواست تالش خود را کرده باشد

 ..البته باید سپنتارا فاکتور گرفت.شاید آن ها در این کشور ماندگار شوند.ی خوشحال تر از همیشه بودماه

مگر می شود کسی این دخترک ساده را دوست نداشته .ماهان در روستا بی صبرانه منتظره جانانش بود
 !منبع آرامش!باشد؟

 !پاییز..د الیو این میان همه خوشحال بودن .همه در حال تدارک عروسی بودند
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 ..البته نمی توان منکر این شد که اگر سپنتا بفهمد باید ماهان به دیار باقی بشتابد

 ..پاییز و سپهر سواره ماشین شدند و راهی خانه شدند

 .هوای سرد به سردی درونه پاییز می افزاند.باران خودش را به پنجره می کوباند

 ....ش را در این خانه داردپاییز تمام خاطرات کودکی تا همین چندماه پی

 "!عکاسی"همان مغازه..سپنتا با لبخندی که سعی در پنهان کردنش داشت،مغازه اش را رنگ می کرد

 ..تا به خودش بیاید چهره پاییز را نقاشی کرده بود

 ..و لعنت به هر مکانی که اورا یاده پاییز بندازد

 !دنبالش گشتن ها چه بود؟ پس دلیل این!و مگر او نمی خواست از پاییز دور باشد؟

 

در آغوش بگیرد،به خودش بفشارد، و ..میان سردی شب پاییز دنبال اغوشی بود که عاشقانه اورا گرم کند
ولی شاید این ها توهم های دخترانه باشد یا خیال .در آخر بوسه ای داغ و شیرین بر پیشونی وی حک کند

 ...ین خیال یا باید ختم بخیر شوندهای دخترانه که با ورود ماهان به زندگی پاییز،ا

 .صبح سرد، سپهر زیره سماور نقره ای خود را روشن کرد و در انتظاره پاییز روی صندلی نشست

و شیرینی این است که بدون اینکه آرایش داشته باشی .پاییز خواب آلود دستی روی چشم هایش کشید
 !دست بر چشمانت بکشی

 ..شدخمیازه کشان وارده سرویس بهداشتی 

 ..پس از کار های مربوط لباسی تن کرد و از اتاق بیرون زد

*** 

 .سپنتا روزنامه را روی میز گذاشت و جرعه ای از چایش را نوشید

 .بخور مادر!سپنتا مادر پنیر محلیه:ماهی ظرف پنیر را مقابلش گذاشت و

یک  باالخره اون!اشهشماهم بهتره بیشتر حواست به جان ب!باید برم جایی.نمی خورم:سپنتا سرد گفت
 !غریبس

 .ماهی مظلوم چشمی گفت  وروی صندلی نشست

 !چه خواهرش و چه بقیه...چه مادرش.سپنتا بعد از جدایی از پاییز با همه بد شده بود
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سپنتا، :با دیدن پیام قربانی ابروهایش باال پرید.با روشن شدن صفحه گوشی اش چشم به اسکرین دوخت
ا آهان راستی تحقیق کردم قراره ب!ولی چندروزه رفته روس.یی زندگی می کردتا چند وقت پیش توی روستا

 ..این خبر توی کله روستا پیچیده.پسره به اسم ماهان ازدواج کنه

 *** 

 !انشاال فردا حرکت می کنیم.پاییز دخترم بلیط هارو گرفتم:سپهر روبه پاییز گفت

 .پاییز لقمه ای در دهان گذاشتو چشمی زیر لب گفت

 ازدواج باهاشــــ!پاییز تو که با ماهان مشکلی نداری؟:ر مشکوک گفتسپه

 .نه اینطور نیست!نه عمو این چه حرفیه؟:پاییز میان حرفش پرید

 .سپهر نفسی از آسودگی کشید و از جایش برخاست

 ..دیوانه شده بود.حال سپنتا آن لحظه که این خبرو شنید قابل توصیف نبود

 !ی کنی برای ایران مفهومه؟بلیط برام تهیه م:فقط گفت

 !چشم چشم:قربانی

 !!سپنتا چیشده؟:ماهی با دلشوره به سپنتا نگاه کرد و پرسید

 !فهمیدی؟!اینجا میمونی تا من برم ایران:سپنتا دستی با خشم بین موهایش کشیدو

 .ماهی با بغض سر تکان داد

 ..و سپنتا با خشم از پله ها باال رفت

 

 .ی زدنفس نفس م.آن زن می دوید

 او.صدایی اورا وادار به دویدن می کرد.گاهی به پشته سرش نگاه می کرد.گاهی برگلویش چنگ می زد
 !مجبور بود

 .نزدیک بود آن مرد بهش برسد

دنیا دوره سرش می  چرخید و .آن زن دستش را روی گوش هایش گذاشت.صدا ها اذییتش می کردن
 !"تو مجبوری"چیزی توی گوشش فریاد می زد

 .یک دفعه از خواب پرید پاییز
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 !و آن زن هم پاییز بود.او خواب میدید

 .عرق سرده روی پیشانی اش خبر از حال بدش می داد

 .هوا تاریک تاریک شده بود

 .نفس عمیقی کشید تا از التهابش کاسته شود

 !"تو مجبوری"و دوباره یاده آن جمله افتاد!چه اجباری؟

 .شدلبش را به دندان گرفت و از تخت بلند 

این خواب بدجور اورا داغون .و او صورت رنگ پریده خود را در آینه دید.با زدن کلید برق، اتاق روشن شد
 .کرده بود

 .با ویبره گوشیش در جیبش با تعجب گوشی اش را بیرون کشید

 .یک شماره ناشناس روی گوشی چشمک می زد

د و برای خوردن آب از اتاق بیرون گوشی را روی میز پرت کر .فعال نمی توانست با هیچکس صحبت کند
 .رفت

*** 

 !جواب بده لعنتی:سپنتا با خشم باره دیگر شماره را گرفت و زیر لب می گفت

 .بی حوصله گوشی را روی تخت رها کرد و کت و شلواری بیرون کشید

 .دکمه هایش را با خشونت باز کرد

یا بهتر بگوید هردو هم .پاییزش ترکش کردهمان روزی که .صدای بارش باران باز هم آن روز را یادش آورد
 .را ترک کردند

 .بعد از پوشیدن کت و شلوارش از اتاق بیرون زد

 .بلیط داشت و باید می رفت

 ...در امید یک جواب!چمدانش را روی زمین گذاشت و باره دیگر شماره را گرفت

// 

 .پاییز حوله را روی صورتش کشید و گوشه ای پرت کرد
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 .زندگی اش رخ بدهدباید تحولی در 

 !باز هم ویبره گوشی اش

 .کالفه بدون دیدن شماره اتصال را لمس کرد

 .نفس.نفس.نفس.نفس

 !فقط و فقط نفس

 !الو،نمی خواید حرف بزنید؟:پاییز گوشی را در دستش فشردو

و کبعدم که بیام اون پسر ..فعال دارم با شنیدن صدای نفسات آروم میشم!شش ماه به دنیا اومدی؟:سپنتا
 ...از خونشون آویزون کنم

 !کدوم پسر؟!چرا زنگ زدی؟!سپنتا؟:پاییز با حاالتی گوناگون گفت

 !گفته بودم وقتی اسممو از زبونت می شنوم عاشق تر می شم؟:سپنتا

 !مهم نیست دیگه؟:پاییز با بغض گفت

 !خانوم اروارد!آره راست میگی:سپنتا تلخ گفت

 !ادواردو با کنایه گفت

 !جواب سوال های منو بدی؟ نمی خوای:پاییز

من اگه نباشمم نمی ذارم .ولی این یک خیال خامه!همون پسری که قراره چندروز دیگه زنش بشی:سپنتا
 !و با تحکم دعوات کنه!عاشقانه صدات کنه!کسی جز خودم لمست کنه

ی ه غلطسپنتا خواهشا کار :آروم  روی زمین لیز خوردو گفت!پاییز تحمل این همه تحول را دیگر نداشت
 !نکن

 !روسی؟:سپنتا تلخ گفت

 !هرچند این زنگ زدنش هم یهویی بود.پاییز از این سوالی یهوییش متعجب شد

 !روسم:پاییز

 !کی برمی گردی؟:سپنتا

 !بعدم ساری.فردا پرواز داریم:پاییز
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 !شماره صندلیت چنده؟:سپنتا هومی گفت و

 !چرا انقدر سوال می کنی؟28:پاییز

 .برو بخواب!ه نیستی؟خست!29برای من:سپنتا

 !!سپنتا نگو که می خوای بیای ساری:پاییز

 .فردا باید زود بیدار بشی!!عزیزم برو بخواب:سپنتا

 !سپنتا زندگی مو خراب نکن:پاییز

 .که خیلی وقته داغون و خراب شدم!زندگیت منم:سپنتا

 منم...چون!ولی نباید خراب بشی.زندگیم تویی!راست میگی:پاییز روی تختش نشستو گفت

 !و دیگر ادامه نداد

حاال برو !خجالت نداره که دختر خوب.ایرادی نداره بگو!چون توهم خراب میشی:سپنتا لبخندی زدو
 .فردا می بینمت.بخواب

 .خدافظ:پاییز زمزمه کرد

 !وبوق

 ...این نگران شدن ها.چه شیرین است این سوال کردن ها

 

 !ممکن بود متفاوت ترین فردا باشد فردا.پاییز با دلهره ای آشکار چشم هایش را بست

*** 

 !نیم ساعت تا پرواز وقت هست.سپنتا ساعت خود را چک کرد

دستی الی موهایش کشید و روی .ولی هیچ خبری از پاییز نبود.نگاهش را گذرا دور تا دوره فرودگاه گرداند
 .تک صندلی نشست

 .عمیقی کشید نفس.استرس سراغش آمده بود.پاییز با سپهر وارده فرودگاه شدند

 !پاییز بشین تا من برم برات آب میوه و کیک بخرم:سپهر

 .پاییز سرتکان داد
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وای که چقدر دلش برای جانانش تنگ .و درست در آن سمت فرودگاه سپنتایی را دید که بهش خیره شد
 !دوست داشت جلو برود و بگوید که چقدر نبودش اذییتش کرده.شده بود

 .شد سپنتا دلتنگ به پاییز خیره

 !دیگر صبر بس بود

 .پاییز با استرس گوشه لباسش را در دست گرفت .از جایش بلند شد و سمت پاییز قدم برداشت

 !و سپنتا مقابلش ایستاد

 .قلب هایی که عاشقانه می زدند

 !سالم پاییزم:سپنتا

 .پاییز سر بلند کرد و مقابلش ایستاد

 !می بوییدشعمیق .و سپنتا در یک لحظه پاییز را در آغوش کشید

 !نمی ذارم جز من کسی لمست کنه:کناره گوشش گفت

 .اشک های پاییز روان شدند

 .و باران شروع به باریدن کرد

 !گریه برای چی دختر خوب؟:سپنتا قطره های اشک را با سره انگشت کنار زد و گفت

 سپنتا:پاییز

 !گفته بودم گریه ات ناراحتم می کنه؟!جان سپنتا؟:سپنتا با غم گفت

 .راه ما از هم جداست!سپنتا من لیاقته عشق تورو ندارم!سپنتا بودنت اینجا اشتباه:اییزپ

 .این و من معلوم می کنم!تو معلوم نمی کنی لیاقت داری یا نه:سپنتا سخت پاییز را به خود فشرد و 

 .و بوسه ای گرم روی الله گوشه پاییز کاشت

 .پاییز سرش را در سینه سپنتا مخفی کرد

 ..عزیزم!یس آروم باشه:سپنتا

 !سپنتا عموم االن میاد:پاییز
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از اون  من.تا عموت بیاد.میشنی اینجا و تکان نمی خوری:سپنتا با لبخند پاییز را از خود جدا کرد و گفت
 .توی هواپیما می بینمت.سمته سالن حواسم بهت هست

 .و با قدم های بلند از پاییز دورشد

همان پسرکی که موقع عکاسی بهش .ه وار این پسر را دوست داردو پاییز عاشق فهمید که چقدر دیوان
 !زیبایی:گفت

 .سپنتا با لبخند خیره اش شده بود.پاییز نگاهش آن سمت سالن تاب خورد

 .ولی سپنتا هنوز هم عاشقانه پاییز را نگاه می کرد.با آمدن سپهر نگاه پاییز از روی سپنتا گرفته شد

 .دگو که اعالم می کرد باید سواره هواپیما بشوند،راه افتادندبا شنیدن صدای خانومی پشته بلن

 

 !ولی آن نگاه عاشق یک لحظه هم نگاهش را از روی پاییز ندزدید

 .و سپنتا درست کنارش نشست.پاییز با مکث روی صندلی اش نشست

 .نمی توانست  جلوی لبخندی که خودخواهانه سعی داشت روی لبانش حک شود را بگیرد

 .ندی زدنیمچه لبخ

 !همیشه بخند:و صدای سپنتارا کناره گوشش شنید

 .اگر از حق نگذریم او خوشحال بود سپنتا همراهش است.پاییز سرش را پایین انداخت

 !کاری داشتی صدام کن.کمی استراحت می کنم.پاییز دخترم من تا صبح بیدار بودم:سپهر آرام گفت

 !چشم عمو:پاییز لبخندی زدو گفت

 !فهمیدی؟!اگر هم کاری داشتی به خودم میگی:ا همان لحن قبلی گفتسپنتا باز هم ب

 .سرش را به صندلی تکیه داد و چشم هایش را بست.پاییز عاشقانه نگاهش کرد و سر تکان داد

 .چشم باز کرد و سپنتارا دید.گرمی پتورا روی خود حس کرد

 .لبخند دلنشینی زد و چشم هایش را بست

 .ره شد و پنجه های مردانه اش را میان انگشت های پاییز قفل کردسپنتا عاشقانه به پاییز خی

 .کلیدش را ندزدند!خداکند این قفل هیچ وقت باز نشود
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 !لذا این کلید عشق است

 .و باید قابش گرفت

*** 

 ...و دوست داشتنی!زیبا بود.یادش آمد زمانی که یک دخترک جوان بود.ماهی آلبوم را ورق می زد

 .چه زود به آرزویی به اسم بزرگی رسید.ه زود گذشتچ.با افسوس ورق زد

 .این باران در تمام لحظه های زندگیشان حضور داشته!باز هم باران

 .حال خوشبختی فرزندانش تنها آرزویش بود.نفس عمیقی کشید

 !و پرستوی مهربان.خوشبختی سپنتای بیمار

*** 

 "!سپنتا"ت، و مهم تر از همه کنارهیادش آمد در هواپیما اس.پاییز با احساس گرسنگی چشم گشود

 .سپنتا چشم هایش بسته بود و نفس های منظمش نشان از خواب بودنش می داد

 .خواست دستش را از دسته سپنتا بیرون بکشد که سپنتا گنگ چشم باز کرد

 !خوب خوابیدی خانــــوم؟:با دیدم پاییز لبخند مهربانی زدو گفت

 

 !خوب خوابیدم:سپس گفت .ضح تر شودپاییز چندبار پلک زد تا دیدش وا

 .سپنتا سر تکان داد و در جایش کمی جا به جا شد

 !دلت تنگ نشد؟:آروم لب زد

 .پاییز سرش را پایین انداخت

 !نمی خوای حرف بزنی پاییزم؟:سپنتا

 !یعنی میشه تنگ نشه؟:پاییز

 !نمیشه؟:سپنتا

 !نمیشه:پاییز
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 !دلیل رفتنت چه بود؟:سپنتا

 ؟...ودلیل تو!مومورشکستی ع:پاییز

 !راحتی خودت:سپنتا کالفه گفت

 !قسم به عشقمون من راحت نبودم!من راحت نبودم سپنتا:پاییز

 !قسم نخور!می دونم..می دونم عزیزم:سپنتا بوسه ای گرم روی انگشتان پاییز کاشت و گفت

ته ش را از دسپاییز با دیدن عمویش دست.سپهر کم کم پلک هایش را باز کرد و گنگ به اطراف نگریست
 !خوب خوابیدید؟!بیدار شدید؟:سپنتا بیرو کشید و گفت

دخترم چیزی نیاز .هوم خوب خوابیدم:سپهر در حالی که دستش را بر روی گردنش می کشید گفت
 !نداری؟

 !نه ممنون عمو:پاییز با لبخند گفت

 .سپهر سر تکان داد و روز نامه ای بیرون کشید

 .سرش را تکیه دادسپنتا دستی بین موهایش کشید و 

*** 

 .پرستو گل های الله را از توی باغچه چید

 ..شبیه خودتن!اوه پرستو:جان با لبخند گفت

 .پرستو کمی سرخ شدو تشکر کرد

هر کس عاشق شخص .مهربان،خوشتیپ وعاشق بود.او مردی غربی بود.جان هم پرستو را دوست داشت
 "!رسیدن ها"و چه شیرین می شود .دیگری بود

 .وی در راحتی فرزندانش خیلی تالش کرده بود.مام تالشش آسایش فرزندانش بودماهی ت

باید همه بدانند که پاییز یک صاحب دارد و آن صاحب و عاشق و  .سپنتا می خواست با پاییز به ساری بیاید
 !سپنتاس..مردش

 

 .هواپیما بر روی زمین نشست

 !حواست باشه که من نزدیکتمپاییز :سپنتا دستی بر روی چشمانش کشید و با مکث گفت
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 !و این یک هشدار می توانست باشد

 .پاییز سرتکان داد و از هواپیما پیاده شدند

 .هوا  ابری بود و باز هم قرار بود باران ببارد

 .پس از دریافت چمدان هایشان سمت در خروجی فرودگاه راه افتادند

 .خود نیز سوار شد راننده تاکسی چمدان هارا درون صندوق عقب ماشین گذاشت و

اه زیادی تا ساری ر  .سپنتا تاکسی جدایی گرفت و هردو ماشین راه افتادند .پاییز  به همراه سپهر سوارشدند
 .برای همین مسافت زیادی باید در تاکسی می ماندن.بود

ام خوب مآیا باید سپنتارا با ت!پاییز نمی دانست چه کند.ماهان در روستا بی صبرانه منتظر آمدن پاییز بود
 !بودن ها و عاشق بودن هایش فراموش کند یا تن به یک ازدواج اجباری دهد؟

 .برسره دوراهی مانده بود که هریک در کناره خوبی ها بدی هایی هم داشتن

 .پاییز با لرزش گوشی اش در دستش به خودش آمد

 ...سپنتا!سپنتا!سپنتا!سپنتا

 !حوصلت سر رفته؟:با لبخند پیام را باز کرد

ال اگه تو کنارم بودی شاید باید می گفتم اص:تایپ کرد.سپنتا خوب پاییز را شناخته بود.ییز لبخندی زدپا
 !حوصلم سر نمیره

 !اراده کنی میام توی ماشین جلویی.من دقیق ماشین پشتی شما هستم:سپنتا

چقدر  رچون هی زیر لب می گفت قیافه این پس.البته فک کنم شک کرده.ممکن عموم شک کنه!نه:پاییز
 .آشناست

 !گرسنت نیست؟....خوبه دیگه:سپنتا

 .چرا اتفاقا خیر گرسنمه:پاییز

 !خیلی خب زود از توی کیفت کیک و آب میوه رو در بیارو بخور:سپنتا

 !من یادمه اونارو خورده بودمــــا:پاییز

 !یک سر به کیفت بزن.می دونم عزیزم:سپنتا

 .لبخندی میهمان لب هایش شد.دپاییز با ابرو هایی پریده زیپ کیفش را گشو
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 ...حتی اومدنت توی زندگیم.همه حرکاتت و رفتارات یهویی و غافل گیر کنندس:تایپ کرد

 !خوشحالی؟:سپنتا

 !نباشم؟:پاییز

 ..عزیـــزم!همیشه خوشحال باش..باش!چرا:سپنتا

 ...و پاییز چقدر عاشق این عزیزم گفتن های سپنتا بود

 !؟آهان راستی اسم روستا شوراب ساری بود دیگه.یکم استراحت کن تا برسیمتغذیه تو بخور بعد هم :سپنتا

 !!سپنتا قول بده که کاری نمی کنی.هوم آره:پاییز با دلهره تایپ کرد

 !برو بخواب خسته ای:سپنتا

 .قول بده!سپنتا:پاییز

 ..ب بخوابیخو!پاییز خواهشا از من نخواه قول بدم که راحت بذارم تو ماله کسه دیگه ای بشی:سپنتا

و .وداو سپنتارا ناراحت کرده ب.پاییز با ناراحتی گوشی اش را روی صندلی انداخت و به تغذیه خود نگریست
 .حال به خاطره کارش ناراحت بود

 

 .سوالی ذهنش را مشغول کرده بود.لبخند کجی زد

و .داندست دلیلش را بمی خوا!آن روز که به عکاسی رفت آن پیرمرد گفت که سپنتا خیلی وقته از آنجا رفته
 !آیا واقعا سپنتا از آن عکاسی رفت؟

 .نفس عمیقی کشید.کم کم به روستا نزدیک می شدند و استرس پاییز بیش تر می شد

 .چشم هایش را بست تا کمی آرام شود

 .سپنتا از آن موقع تا حاال یک پیام هم نداده است

 !ا می دادو پاییز از این جهت ناراحت بود،هر چند حق را به سپنت

 .سپهر کمی در جایش جابه جا شد و شروع به ادامه صحبت با راننده کرد

 .پاییز با تردید دست دراز کرد و گوشی اش را از روی صندلی برداشت

 !ناراحتی؟:با مکث تایپ کرد
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 .پوفی کشید و به فضای بیرون خیره شد.ولی هیچ جوابی دریافت نکرد.منتظر جواب ماند

 .را کرده بوددلش هوای مروارید 

کناره اون  مستقیم برید و:سعی کرد تا رسیدن به روستا بخوابد ولی با صدای عمویش استرسش بیشتر شد
 !تابلو نگه دارید

 ...پس چرا سپنتا جوابش را نمی داد

 !نکند سپنتا بخواهد برای جبران ناراحتیش آبروی پاییز را ببرد؟..نکند

 !ولیــــ نه سپنتا همچین آدمی نبود

 .توقف ماشین کیفش را چنگ زد با

 !پاییز دخترم پیاده شو:سپهر با لبخند گفت

 .و سپس مقداری پول به راننده داد

 .پاییز با مکث پیاده شد

 .سپهر چمدان هارا از صندوق عقب بیرون آورد

 .و در همین زمان ماشینی که سپنتا درش بود کنارشان نگه داشت

 !رود این پسر در آن جا هست؟چرا هرجا می .سپهر با تعجب سر چرخاند

 .سپنتا با اخم از ماشین پیاده شد و پس از پرداخت پولش چمدان به دست سمته روستا حرکت کرد

 !پاییز تو این مرد رو می شناسیش؟:سپهر گفت

 ..خب راستش..عمو!من؟:پاییز با تته پته گفت

 !راستشو بگو:سپهر

 .دوست داشت روستارو ببینه!دوستمه:پاییز

 !خیلی خب دخترم:خندی زدوسپهر لب

 !عمو اجازه میدید روستارو بهش نشون بدم؟:آرام گفت.پاییز سرش را پایین انداخت و راه افتاد

 .اگه قبول نکرد می بریمش یک خونه نزدیک خونه مروارید!دعوتش کن خونه مروارید:سپهر با لبخند گفت

 !به خودت باشمواظ:پاییز چشمی گفت و خواست سمته سپنتا برود که سپهر گفت
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 .پاییز سر تکان داد و حرکت کرد

 .آرام اسم سپنتارا صدا کرد

 !بدش ببینم!چرا با چمدون؟:سپنتا پوفی کشیدو گفت

 .و چمدان را از دسته پاییز کشید

 !سپنتا چرا از دسته من ناراحتی؟:پاییز با ناراحتی گفت

 !اون پسره کجاست؟:سپنتا با اخم گفت

 !جوابمو بده!سپنتا:پاییز سده راهش شد و گفت

 !و هیچ توجه ای به راه نکرده بودند.آن ها میان درختان بودند.سپنتا چمدانش را گوشه ای گذاشت

ت ولی بازم ازم می خوای راح!پاییز تو این و می دونی که من تورو بیشتر از خودم دوست دارم لعنتی:سپنتا
اگه بفهمم فکر ازدواج با اون پسره یک بار  ببین حتی...امکان نداره!عمرا!بذارم ماله کسه دیگه ای بشی

 !مفهومه؟!دیگه به ذهنت رخوت کرده هردوتونو می فرستم اون دنیا

 !تو می دونی من تورو بیشتر از هر کس و ناکسی دوست دارم!چرا همیشه دعوام می کنی؟:پاییز

 !هیســ:سپنتا دست انداخت دوره کمره پاییزو گفت

 ...هردو در آتش خواستن دست و پا می زدن.ز کاشتو بوسه ای روی الله گوشه پایی

 ....و سپنتا با کاشتن بوسه ای برگردن پاییز هردو را داغ تر کرد

 

 ...االن یکی میاد!سپنتا:پاییز لب زد

 !آخه کدوم آدمه عاقلی این وقت میاد جنگل؟!هیســــ:سپنتا پوفی در گردن پاییز کشیدو گفت

 !یعنی ما عاقل نیستیم؟!!!عه:پاییز

لمو هم هم عق!و تو خریدیش...تورو نمی دونم ولی من از وقتی تورو شناختم عقلمو به حراج گذاشتم:سپنتا
 !قلبمو..روحمو هم

 !پاییز نمی دانست چگونه از اشتیاقش کم کند

 !درسته؟..دیوونه هم!ما هردو دیوونه هستیم:لب زد
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 ...درسته عزیزم درسته:سپنتا آرام لب زد

 .با حسرت باره دیگر نگاهش کرد و لبخندی هدیه اش کرد.کرد و سپس پاییز را رها

 !بریم؟:سپنتا

 !بریم:پاییز با لبخند دسته سپنتارا گرفت و گفت

 ..و در این زمان باران شدت گرفت..میان برگ ها،میان زمین خیس از باران.راه افتادند

 !هردو می دویدند و ازادانه می خندیدند

 .رد و مقابل خانه مروارید ایستادندسپنتا دسته پاییز را محکم فش

 .پاییز نفس عمیقی کشید و با زدن زنگ دستش را از دسته سپنتا بیرون کشید

 .با باز شدن در لبخند پاییز عریض تر شد

 .با خوشحالی خودش را در آغوش مروارید رها کرد

 .سپنتا در چند قدمی شان نظاره گر بود

 !ایشون پسرم سپنتاس؟!ومدیدخترم به خونه خودت خوش ا:مروارید گفت

فکر می کنم اسمه شما باید مروارید خانوم !سالم:لب زد.سپنتا از این صمیمیت لبخندی زد و جلو آمد
 !خوب هستید شما؟!همون کسی که باعث شد پاییز لبخندش با دیدنتون عریض تر بشه!باشه؟

 ..سالمت باشی مادر بیا داخل:مروارید ریز خندیدو گفت

 .داخل شوند و کنار رفت تا

 .سپنتا نگاهی به داخل انداخت،و داخل شد

 !پاییز سپهر خسته بود خوابید:مروارید سریع گفت

 .پاییز سرتکان داد و کناره بخاری نشست

 .سپنتا با لبخندی خیره خانه شده بود

 !ماننده روز اول آمدن پاییز به این خانه

 !خانه زیبایی دارید:لب زد

 !خسته ای؟!چشمات زیبا می بینه پسرم:شان گذاشت و گفت مروارید سینی چای را مقابل
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 !کمی:سپنتا دستی پشته گردنش کشیدو گفت

 .پس من برم برات جا آمده کنم:مروارید

 ..نه زحمتتون می شه و:سپنتا سریع گفت

 !مرواریدجون شما بشینید من آماده می کنم:خواست ادامه دهد که پاییز وسطه کالمش پرید و گفت

 .مروارید لبخند شیرینی زد و کناره بافتنی اش نشست.ه دیگری از جایش بلند شدو بدون حرف

پتو و بالشت را روی تشک گذاشت و کناره .پاییز با وسواس تشک را پهن کرد و پارچه ای رویش کشید
 .تشک ایستاد

 .با حلقه شدن دستی دورش به خودش آمد 

 !تشک خودمونو انقدر با وسواس پهن کنیبه امید روزی که :سپنتا آرام کناره گوشش زمزمه کرد

 .با خجالت از سپنتا جدا شد.پاییز کمی گنگ نگاهش کرد و تازه معنی درون حرفش را فهمیده بود

 !خجالت نکش عزیزمـــــ:سپنتا سعی کرد آرام بخندد گفت

 !خسته ای.برو استراحت کن

 .پاییز باشه ای زیر لب گفت و با لبخند از اتاق خارج شد

 

ا یاده ب.تک تک دکمه های پیرهنش را باز کرد و پس از چک کردن گوشی اش روی تشک دراز کشید سپنتا
 ....چند دقیقه پیش خنده کوتاهی کرد و دستش را روی سرش گذاشت و خوابید

 .پاییز به مروارید در،درست کردن غذا کمک کرد

یه سپنتا،دوسته معمول..ین پسرها!دخترم پاییز:مروارید در حالی که سیب زمینی هارا سرخ می کرد گفت
 ...یا

 .راستش مروارید جون،خودمم نمی دونم:پاییز

ت به من گفت هر وق.قبل از اینکه بیاید یک سر اومد اینجا!مادر ماهان منتظرته:مروارید آهی کشیدو گفت
 !حاال میری؟!پاییز اومد بفرستش پیشم

 .االن میرم.باشه:پاییز با مکث گفت
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ه زمانی و چ.برای همین مجبور بود زمانی برود که سپنتا خواب باشد.تا متوجه شودپاییز نمی خواست سپن
 !بهتر از حال؟

 .پس از تعویض لباسش با لبخند از خانه بیرون زد

 .و شبنم از روی برگ ها روی زمین می لغزید.زمین خیس بود.بوی باران می آمد

می کرد ممکن بود آبروی مروارید در روستا  اگر این ازدواج را لغو!باید چه می کرد؟.استرس سراغش آمد
 !سپنتایش را از دست می دادو یک زندگی اجباری....اگر هم نمی کرد.برود

 .مَُسبِبه تمام اتفاق ها خودش بود

 .با رسیدن به خانه ماهان اینا نفس در سینه اش حبس شد

 .تقه ای به در زد و با لبخندی کج در انتظار ایستاد

 .ماهانِ خوشحال نمایان شد در باز شد و قامته

 !اجازه هست بیام داخل؟:سالم کوتاهی کرد و گفت

 !بله البته:ماهان با لبخند کنار رفت و گفت

 .پاییز پس از سالم و احوال پرسی با مادره ماهان روی حصیر نشست

 !خوش گذشت؟:ماهان با لبخند کنارش نشست و گفت

 !داره آیا؟ سره قبر رفتن هم خوش گذشتن:پاییز با اخم گفت

 !منظورم این بود کشورتو دیدی خوشحال شدی؟...نه خب:ماهان خودش را جمع و جور کرد و گفت

ارش هرچند ک.لذا سپنتا ماهان را دوست نداشت!پاییز می خواست به خاطره سپنتا با این پسر بد باشد
 ...کمی بچگانه بود

 !شحال شدمخو:لبخنده کجی که بی شک  تفاوتی با پوزخند نداشت زدو گفت

 .و با دو سمته اتاقش رفت.یک لحظه صبرکن االن میام:ماهان برای عوض کردن جو گفت

 و دقایقی بعد جعبه ای کادو پیچ شده مقابلش.پاییز کالفه سرش را با پیچاندن ریشه های لباسش گرم کرد
 .قرار گرفت

 .با تعجب به ماهان خیره شد

 .آرام شروع به باز کردنش کرد.فتبا اشاره ماهان با مکث کادو را از دستش گر 
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 .با دیدن حلقه ی طال ماتش برد

 !بامن ازدواج می کنی؟:ماهان با لبخند گفت

 

 ...یا!دلی را می شکست تا دل دیگر سرپا بماند؟!باید چه می کرد؟

 ..دلی که شکست شود قابل ترمیم نیست!نباید به خاطر وی دلی شکسته شود.نفس عمیقی کشید

 !اجازه میدی کمی راجبش فکر کنم؟!ماهان تصمیم سختیه:گفت.لبخنده تصنعی زد

تو میدونستی قرار ازدواج ..ولی پاییز:ماهان با غمی که سعی در پنهان کردنش داشت گفت
 !یعنی روس بودی فکر نکردی؟..یعنی..کنیم

م تصمی من نمی خوام یک.ازت یک فرصت دوباره می خوام.ماهان من بارها و بارها راجبش فکر کردم:پاییز
 !به من این فرصت و میدی؟!عجوالنه بگیرم

ن چون تو به ای.من بهت این فرصت و میدم!البته:ماهان با لبخند انگشت های پاییز را لمس کردو گفت
 !و این احتیاج حق توعه!فرصت احتیاج داری

 .پاییز با بغض از جایش بلند شد

او نمی خواست با انتخابش ...ته نشوداگر وی میمرد اگر دیگر نباشد ممکن است قلب خودش هم شکس
بدون هیچ گونه !یا می ماند و می جنگید.شاید باید از تمام مشکالتش فرار می کرد...قبلی زخمی شود

 !سالح

 .در حالی که در جنگل خیس از باران قدم می زد اجازه داد قطره های اشک راه خود را نیز پیدا کنند

 ..یک فریاد از درون بیشتر می شدهر چقدر که جلو تر می رفت ذوقش برای 

 .باران ناجوان مردانه به او سیلی می زد

خب حیف .ماهانی که بهش قول ازدواج داده شده!سپنتا یا ماهان؟.پاییز با اشک روی زمین گِلی زانو زد
 !عشق سابق...و سپنتا.است قلبش شکسته شود

ر کند آن قدر فکر کند تا مغزش هشدار آنقدر فک.دلش می خواست ساعت ها روی گل ها راه رودو فکر کند
 ...دهد

 

 .تقه ای به در زد و منتظر ماند
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ولی با دیدن سر و وضع گلی و خیس پاییز با نگرانی چنگی به صورتش زد و .مروارید با لبخند در را گشود
 ..پاییز مادر چیشدی تو؟بیا داخل:گفت

 .فتو خود نیز سریع برای اماده کردن غذایی گرم به آشپزخانه ر 

 .می خواست تمام خستگی های امروز را از تنش بشوید.پاییز با بغض وارده حمام شد

و هر لحظه لبخندش پر رنگ تر می .سپنتا عکس های کودکی پاییز را که روی میز بودو نگاه می کرد
 !و هست..این پسر خواستنی بی شک دنیای پاییز بود.شد

وی ساعت ها روز ها وقت .وقتش بود که تایین کند.ایستادپاییز  حوله را دوره خودش بست و مقابل آینه 
 .حال دیگر نباید وقتی برای فکر کردن هدر رود.داشت

 !درونش چه بود که این گونه بدون دلربایی جذبش می شدن؟.لباسی تن کرد

 .خوب می دانست سپنتاست.با صدای کشیده شدن دستگیره در قدمی عقب برداشت

 .ا قورت دادپس خیره به در آبه دهانش ر 

اونم با !نمی خوای یک خبر بدی که  بدون من چرا رفتی گشت و گذار؟:سپنتا با ابرو هایی باال پرید گفت
 !وضع گلی برگشتی؟

 !سپنتا نیاز به فکر کردن داشتم..خب:پاییز

یز خودتم پای.فکر می کردم تا االن تمام فکر هاتو کرده باشی!فکر کردن؟:سپنتا قدمی جلو گذاشت و گفت
 !پس این هم مکث کردن برای چیه؟!میدونی ما بهم نیاز داریم

 !می فهمی نمی خوام دلش شکسته بشه؟:پاییز قدمی سمته سپنتا برداشت و گفت

است احس!می فهمی که باید یکمم به خودت اهمیت بدی؟:سپنتا بازو های پاییز را در دست گرفت و گفت
 !احساس گناه داری درسته؟!می خواد این عذاب وجدانته که اونو..و عقلت منو می خواد

هش می خوا!این احساس لعنتی منو داره می کشه سپنتا:پاییز سرش را روی شانه سپنتا گذاشت و گفت
 ..لطفا!کنم کمکم کن

فقط ..خودم برات به تنهایی یک خانواده ام،فقط..من کنارتم..تو تنها نیستی!هیس هیس آروم باش:سپنتا
 !ن هستمباید باور داشته باشی که م

ت و وقتی دس!این نزدیکی رو دوست دارم سپنتا:پاییز لب هایش را به گوش سپنتا نزدیک کرد و گفت
 ...سپنتا بگو که پیشم میمونی بگو!میگیری به دنیای پا می ذارم که فارغ از این مشکالت ذهنیه
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 !یشت میمونم این و بدون که من پ..حتی اگه کل دنیا به بودنمون کنار هم رضایت ندن ولی:سپنتا

 ..بوسه ای از جنس سپنتا و پاییز.و بوسه ای گرم تر از عشق بر روی لب های پاییز کاشت

 

 .سپنتا بوسه های ریز روی لب های پاییز کاشت.پاییز ریز خندید

 !خودت رو صرف کنم؟..نظرت چیه امشب به جای شام:سپنتا

 !میدونی هر طور که خودت:پاییز بوسه ای روی گردن سپنتا کاشت و گفت

 !یک خنده واقعی..و هردو بی توجه به مشکالت خندیدند

 !دوست داری من و با ماهان آشنا کنی؟:سپنتا

 !به نظرت کاره درستیه؟:پاییز با تعجب گفت

 !موافقی؟!بیا امتحانش کنیم:سپنتا

 !خب پس اگه می خوای با ماهان آشنا بشی باید تا فردا صبرکنی:پاییز

 !ی دیدنش اشتیاق ندارمبرا.ایرادی نداره:سپنتا

 .پاییز لبخندی زدو همراه سپنتا برای خوردن شام بیرون رفتند

 .مروارید با ذوق راجبه جهیزیه پاییز حرف می زد

 .و تمام این مدت سپنتا با صورتی قرمز شده از خشم به سفره خیره شده بود

 .،حرفش را تمام کردپاییز دخترم تو و ماهان زوج های خوبی میشید:در آخر مروارید با گفتن

مهم نیست بقیه چی میگن مهم این که من تورو :پاییز نگران به سپنتا خیره شد و آرام کنار گوشش گفت
 ..می خوام و تو منو

 .سپنتا لبخنده کجی زد و رویش را از پاییز گرفت

 .پس از صرف شام پاییز به کمک مروارید برای دوختن لباس عروسش رفت

 .خیره شده بود سپهر متفکر به  سپنتا

 .سپنتا هم هر لحظه لبخندی کج تحویلش می داد

 ..من این پسر رو یک جا دیدم:سپهر هم هر لحظه زیرلب می گفت
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 !این ماهان که بود که همه دوستش داشتن؟.سپنتا پاکت سیگارش را برداشت و به بیرون از خانه رفت

درخشش .ستا در تاریکی فرو رفته بودرو.عمیق کام می گرفت.پوفی کشید و سیگاری کنج لبانش گذاشت
 .ستاره ها دوبرابر شده بود

 .سپنتا دستی بین موهایش کشید و سیگارش را زیر کفشش له کرد

 

و در این مدت خواب به چشم های پاییز و سپنتا .آسمان تاریک کم کم جای خود را به روشنی می داد
آینده ای .ن ها و شکست خوردن ها ختم نشودآن ها در انتظار آینده ای بودند که آخرش به نبود.نیامد

 ..روشن بدون درگیری های ذهنی

ون ایش!"باید به ماهان چه می گفت؟.پاییز کش و قوسی به بدنش داد و با خستگی از جایش بلند شد
 "!ایشون کسیه که دوست داره بکشتت"یا"دوست پسر و عشق بنده سپنتا هستن

 .ش پاچیدمشتش که حال پر از آب بود را روی صورت

 .پس از تعویض لباس هایش سمته پذیرایی قدم برداشت

 .مروارید ، سپنتا و سپهر در حال خوردن صبحانه بودند

 .حضور خود را اعالم کرد "صبحتون بخیر:"لبخنده کجی زد و با گفتن

 .بشین مادر برات چای بیارم!سالم دخترم:مروارید

 .شما بشینید خودم میارم.سالم مرواریدجون:پاییز

 .سپنتا بی تفاوت از صورته شیطون پاییز روی گرداند

 .پاییز استکان چای را روی سفر گذاشت و از قصد کناره سپنتا نشست

باید یک سری وسایل مورده !میشه امروز من و برسونید بازار؟:صاف توی چشم هایش خیره شد و گفت
دست گرفت و در حالی که باهاش بازی و با لبخندی شیطانی تکه ای از موهایش را در  ..نیازمو تهیه کنم

 !البته اگه میشه:می کرد گفت

 .سپنتا سعی کرد از لبخندی که سعی داشت جا خوش کند دوری کند و موفق هم شد

سپهر، مادر ماهان زنگ زده گفته برم خونشون،می خواد یک :مروارید بدون توجه به پاییز و سپنتا گفت
 .مسئله مهم رو بهم بگه

 !چرا خودش نمیاد اینجا؟:تسپهر متفکر گف
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نمیاد چون من ازش خواستم،خب :مروارید در حالی که سینی چای را بسمت آشپز خانه می برد گفت
 .راستش می خواد یسری خرید هارو هم نشونم بده

 .منم دارم میرم یک سر شهر.باشه:سپهر

 .مروارید سری تکان داد و چادرش را سر کرد

 !کِی میریم؟:پاییز آروم گفت

 !هر وقت تنها بشیم:نتا شانه ای باال انداخت و در حالی که نان برنجی هارا تست می کرد گفتسپ

 !بی مزه:پاییز لبش را به پایین کش دادو گفت

 .و سمته اتاقش قدم برداشت

 

 !مواظب خودت باش.پاییز دخترم من دارم می رم:مروارید

 .چشم مروارید جون:پاییز از داخل اتاق داد زد

 .ارید از خانه خارج شدندسپهر و مرو

پاییز مانتویی از بین لباس هایش بیرون کشید و در حالی که آن را می پوشید به عکس پدر و مادرش خیره 
 .شد

 .لبخنده کجی زد و از اتاق خارج شد

 !واقعا می خوای بری بازار؟:سپنتا ابروهایش را باال انداخت و گفت

 .هآره دیگ:پاییز شانه ای باال انداخت و گفت

 .سپنتا جاکتش را برداشت و از خانه بیرون زدند

 !هوا سرد  و سردتر می شد،و این یعنی نزدیک شدن به فصل زمستان

 .سپنتا انگشت های پاییز را بین پنجه های مردانش جای داد و دسته پاییز را داخل جیبش گذاشت

 ؟...میدونی بازار کجاست دیگه:پاییز لبخندی زدو گفت

 !یم تابهش برسیمانقدر میر :سپنتا

 !مسیرو داری اشتباه میری:پاییز فشار کوچکی به دست سپنتا دادو گفت
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 .هوم آره خودم میدونستم:سپنتا با تعجب عقب گرد کردو گفت

 ...پاییز ریز خندید و راه آمده را برگشتند

 .بازار حسابی شلوغ بود،با نزدیک شدن به فصل زمستان همه در پی خرید لباس گرم تری بودند

 .مغازه ها شلوغ بود و عابر ها با خوشحالی از این مغازه به آن مغازه می رفتند

 .اینجا یک بازار بزرگ با مغازه های بزرگ در روستا بود

 ...سپی از اینور:پاییز با خوشحالی گفت

 .وبه مغازه کفش فروشی اشاره کرد

 .سپنتا پوفی کشید و پاییز را سمته خودش برگرداند

 !بعدم سپی  نه،باید بگی سپنتا!خیلی خب:نه اش گذاشت و گفتبوسه ای روی گو

 !سپـــــی:پاییز گستاخانه به چشم های سپنتا خیره شد و گفت

 .سپنتا چشم غره ای بهش رفت و،وارده مغازه شدند

 .پاییز با خوشحالی بوت ها و پوتین هارا از نظر می گذراند

 !قشنگه؟ سپنتا این:بوتی از بین بوت ها بیرون کشید و گفت

 !اگر قشنگ هم نباشه تو پای تو قشنگه:سپنتا دستش را روی کمر پاییز گذاشت و گفت

 خودم حساب:میان راه سپنتا راهش را بست و گفت.پاییز خنده ریزی کرد و سمت صندوق قدم برداشت
 .و نذاشت پاییز حرفه دیگری بزند.می کنم

 

 ..تا خودم حساب می کردمسپن:پاییز گفت.پس از خرید کفش از مغازه خارج شدند

وی تا وقتی من پیشتم تو دست ت:سپنتا انگشتش را به معنی سکوت روی لب های پاییز گذاشت و گفت
 !مفهومه عزیزم؟!کیفت نمی کنی

 ...عزیزم!خیلی خب باشه:پاییز چشم هایش را ریز کرد وگفت

 .سپنتا خنده ی کوتاهی کرد و راه افتادند

 .ازه می رفت تا جایی که دست سپنتا پر از کیسه های خرید بودپاییز از این مغازه به آن مغ
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 !ممنونم سپی:پاییز در آخر روی پنجه پایش بلند شد و گونه سپنتارا بوسید و گفت

 .خواهش می کنم:سپنتا لپش را کشید و گفت

ا به سپنتا ش ر پاییز اکثر نگرانی های.از هر دری حرف می زدند.پاییز و سپنتا با لبخند در راه باز گشت بودند
 .و سپنتاهم قول داد در همه نگرانی هایش حضور داشته باشد و برای رفع آن ها به پاییز کمک کند.گفت

 .پاییز با لبخند بازوی سپنتا را چسبید

 ...ولی

 "...ماهان."در آن سوی فردی با غم و تعجب به پاییز خیره شده بود

 .ا بگیرید که با ماهان چشم تو چشم شدپاییز خواست چندتا از کیسه های خرید را از سپنت

 .با تعجب و نگرانی بهش خیره شد

 .ماهان چندبار پلک زد و لبخنده کجی تحویل پاییز داد

 .سپنتا رده نگاه پاییز را دنبال کرد و ماهان را دید

 .و بعد جعبه حلقه ای که در جیبش بود را فشرد.ماهان با غم به دستان آن ها خیره شد

 .داشتقدمی جلوی بر 

ید یک دیر یا زود با!قرار بود امروز باهاش حرف بزنیم.تو همین جا بمون:سپنتا پوزخندی زدو به پاییز گفت
 !سری حرف ها زده بشه

 .و خود نیز جلوتر رفت

 ؟...آقای:ماهان پوزخندی زدو گفت

 !سپنتا:سپنتا 

 !اولین سوالم رو می پرسم نسبته شما با نامزد من چیه؟..آهان:ماهان

 ؟...هوم!منظورت عشق چند ساله منه؟!نامزدت؟:ا پوزخندی زدو گفتسپنت

 ..پاییز!منظورم نامزدمه:ماهان

 !بگو پاییز خانوم:و در همین لحظه مشت سپنتا روی صورت ماهان جا خوش کرد وبا خشم گفت

 .پاییز کمی دورتر با ناباوری به آن دو خیره شده بود
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پاییز اون موقع که من برات از عشق می گفتم اون موقع :داد زدماهان خون کناره لبش را پاک کرد و بلند 
که با خوشحالی از خودمون می گفتم اون موقع که ازت خواستگاری کردم او موقع که به انتظارت نشستم 

 !!اون موقع تو با این مرد بودی؟

 ..فکر می کردم با همه فرق داری

 .پاییز با اشک جلو آمد

 !از همون اول انتخابت اشتباه بود،چون انتخابت برای کسه دیگه ای عه.کارتبرو رده :سپنتا با خشم گفت

ماهان من هر زمان در هر شرایط که سعی کردم بهت بفهمونم این انتخابت اشتباه تو هر بار از :پاییز
 عشقت نسبت به من گفتی و

م یز من عاشقت بودپای...چه احمقانه!توهم دلت به حالم سوخت و نگفتی:ماهان پرید میان حرفش و گفت
 !ولی تو،توی این مدت فقط حس ترحم و دلسوزیتو حوالم کردی

 !حس دلسوزیت دیگه کافیه:و جعبه حلقه را جلویش پرت کرد و گفت

همین که ولت نکرد همین که اجازه داد از عشقت بهش بگی خودش :سپنتا با خشم بهش نگاه کرد وگفت
 .یکی رو انتخاب کنه خودش خیلیههمین که مجبور شده بود بین من و تو !خیلیه

 !پس دیگه خفه شو

 !بریم:و با خشم توی چشم های پاییز خیره شد و گفت

 

 .پاییز نگاه آخرش را به سوی ماهان انداخت و دنبال سپنتا راه افتاد

 .در راه هیچ کدام حرفی نزدند

 .تدمی ترسید از اتفاقی که قرار است بیوف.حال عذاب وجدان سراغ پاییز آمده بود

 .نفس عمیقی کشید

 .سپنتا کلید را توی در چرخاند و کنار رفت پاییز داخل شود

 .پاییز خیره شد در چشم های سپنتا ولی سپنتا نیم نگاهی بهش ننداخت

 .نفسش را آه مانند بیرون داد و داخل شد

 .خداروشکر کرد که هنوز مروارید نیامده بود همچنین  سپهر
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 .ایش را در آورد داخل حمام شدداخل اتاقش شد و کسل لباس ه

 !در جایی که هیچ کس نباشد.دلش می خواست کمی فکر کند

 !واکنش مروارید و سپهر چه خواهد بود؟!آیا ماهان  به مروارید می گوید؟

 !راه درست چیه؟

 ...دوست داشت همه کس را ول کند و به روس برود، در خانه پدریش زندگی کند

_____ 

 .ی لباسش را باز کردسپنتا با اخم دکمه ها

 .نگاهش سمته ساکش که قوطی قرص هایش بیرون زده بود،کشیده شد

 .کت و شلواری تن کرد و قوطی قرص ها را بیرون کشید

 .دو عدد از درونش خارج کرد و در دهان گذاشت

 .گوشی اش را روشن کرد

 .پانزده تماس بی پاسخ از مادرش داشت

 .دلش برای ماهی تنگ شده بود

 ..اش را گرفت و منتظر ماندشماره 

 !پسرم خوبی؟!الو سپنتا؟:پس از دو بوق صدای نگران ماهی در گوشی پیچید

 !پرستو خوبه؟!خودت خوبی؟..هوم خوبم!سالم ماهی:سپنتا

 .راستش می خواستم راجبه پرستو باهات حرف بزنم!کِی میای؟!کجایی؟.خوبیم عزیزم:ماهی

 !چیشده؟:سپنتا کنجکاو گفت

راستش عاشق همن،پرستو گفت بهت بگم ببینم چکاری باید انجام بدیم آخه ...رستو جاندوست پ:ماهی
 !جان میگه کِی مادرو پدرمو بفرسم بیاد؟

 !دیگه چخبر؟..هفته دیگه اونجام!صبرکنید تا خودم بیام:سپنتا پوفی کشیدو گفت

 ..هیچی مادر زود بیا فقط،مراقب خودتم باش:ماهی

 فعال.ور من باید برمخیلی خب شماهم همینط:سپنتا
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 ..وقطع کرد

 .سیگاری روشن کرد و قدم زنان طول و عرض اتاق را از نظر گذراند

 .با تقه ای که به در خورد ابروهایش را باال انداخت

 میشه باهم حرف!سپنتا:پاییز با موهای خیس سرش را داخل اتاق برد و گفت

 .جایی،خوردباقی حرفش را بادیدن سپنتای آماده شده برای رفتن به 

 !جایی میری؟:مشکوک گفت

 .آره:سپنتا سیگارش را خاموش کرد و بی تفاوت گفت

 .و پاییز را کنار زد وسمت در قدم برداشت

 !پرسیدم کجا میری؟:پاییز جلویش ایستاد و گفت

 ..دوقتی واکنشی نشون ندادم یعنی برام بی اهمیت بو!شنیدم چی گفتی:سپنتا با فکی منقبض شده گفت

 !من کاری کردم؟!ها؟!سپنتا چرا رفتارت بامن عوض شده؟:با اخم گفتپاییز 

نه که مهم ای!مهم نیست کاری کردی یانه!اینم مهم نیست:سپنتا بازو های پاییز را در دست گرفت و گفت
 !زندگیتو بدون من ادامه بده...من هفته دیگه از اینجا میرم

 

حاال که همه چی درست شده دلیل رفتنت :گفتبا بغض .قطره های اشک روی صورت پاییز آشکار شدند
 !دیگه چیه؟

 !بس کن خواهشا پاییز:سپنتا کالفه گفت

کنیم  ما که تا االن تونستیم اکثر مشکالت و رفع!سپنتا مشکل از منه؟:پاییز به لباس سپنتا چنگ زدوگفت
 !!!مگه نگفتی کنارم میمونی ها؟!اینم رفع می کنیم

مشکل از تو نیست که نمی تونی من رو داشته ..مشکل از من!پاییز مشکل از تو نیست:سپنتا
 !شاید برای من فردایی وجود نداشته باشه!مشکل از منه که نمی تونم کنارت باشم!باشی

 !چه مشکلی؟:پاییز در حالی که صورت خیس از اشکشو پاک می کرد گفت

دارم  تورو بیشتر از خودم دوست..نمی تونم بهت بگم!نکن گریه:سپنتا دستی بین موهایش کشید و گفت
فقط کاشکی اونقدر دوست نداشتم که مجبور باشم این دردو با ترکت ..برای همین مجبورم تنهات بذارم
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نی دوباره تو میتو.حال که تمام شده دیگه اجباری در کار نیست!میدونستم این ازدواج اجباریه!چندبرابر کنم
 !اندفعه بدون من..فقط!بختی رو بچشیطعم خوش!عاشق بشی

حال که هردو هم رو !منم دوست دارم سپنتا:پاییز که دیگر تحمل این فشار را نداشت زجه زنان گفت
 ...سپنتا جان پاییز رک بگو منظورتو!دوست داریم تردید برای چی؟

 !همین رو بدونی برات کافیه!پاییز عزیز دلم دارم از پیشت میرم:سپنتا

 !!می کنی برام آسونه ها؟ فکر:پاییز

فقط ازت !تا وقتی که ایرانم توی شهر میمونم.پاییز دیگه نمی خوام ببینمت برگردم وسایلمو می برم:سپنتا
 !قبول؟!می خوام فراموشم کنی

 !خواهش می کنم...ولم نکن.نه سپنتا قبول نیست!نه:پاییز آشفته گفت

پیش از  پاییزم یادته سری:الی که بویش می کشید گفتدر ح.سپنتا با غم و کالفه پاییز را در آغوش کشید
ولی این و بدون ایندفعه بازگشتی در کار !تو باید بتونی مثل اون موقع فراموشم کنی..پیشت رفتم

س فقط پ!نمی خوام دنبالم بیای چون اینو بدون وقتی برم شهر خطمو برای همیشه مسدود می کنم..نیست
 !می خوام فکر کنی سپنتایی وجود نداشته!ت فراموش کنیازت می خوام من رو باتمام خاطرا

 

به همین آسونی می خوای از عشق چندین و ..به همین آسونی!میگی فراموش کنم؟:پاییز با اشک گفت
 !به همین آسونی؟!چند سالمون بگذری؟

 !به همین آسونی:سپنتا رویش را سمت در کرد و در حالی که خارج می شد گفت

نتا شاید با وجود سپ!دیگر همدمی نداشت.با اشک به دیوار روبه رویش خیره شد.ز خوردپاییز روی زمین لی
با !می توانست مرگ پدرو مادرش را بپذیرد و تحمل کند ولی حال که سپنتا هم رفته باید چطور تحمل کند؟

 !چه کسی؟

 .حس می کرد دنیا دارد دوره سرش می چرخد.پاییز به سختی از جایش بلند شد

 .عمیقی کشید تا آرام شودنفس های 

ولی با دیدن مروارید چشمه امیدش تا حدِ امکان .با چرخش کلید در،در با شتاب بسمت در قدم برداشت
 !خشک شد

 !!چرا رنگ به رو نداری؟!پاییز دخترم چت شده؟:مروارید با دیدن قیافه پریشان پاییز با تعجب گفت

 !استراحت کنم خوب میشم!فقط کمی خستم.ونچیزی نیست مروارید ج:پاییز لبخنده کجی زدو گفت
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 .و وارده اتاقش شد

ولی باید برای اطرافیانش دلیل گریه اش را !دوست داشت جیغ بزند دوست داشت تا می تواند گریه کند
چه !می گفت غرور ماهان امروز شکسته شده؟!می گفت جانانش ترکش کرده؟!چه می گفت؟!می آورد

 !می گفت دقیقا؟

 ...اب میهمان چشم هایش شدنفهمید کِی خو

___ 

 نگرانش بود و این نگرانی!در فکر این بود که حال پاییز چطور است؟.سپنتا مدام ساعتش را چک می کرد
 .به جانش افتاده بود

 ..جنگل با وجود باران و هوای تیره دلگیر بود

 .ولی اگر پاییز بود شاید این تیرگی آنچنان توی ذوق نمی زد

 .کاری که باید در قدیم انجام می داد.را ترک کندمجبور بود پاییز 

 .باید پس از اینکه به شهر رسید پیش دکتر خوبی برای قلبش برود

 .سیگاری آتش کرد و در سرمای جنگل قدم زنان راه افتاد

 

 "پاییز"اول شخص"

مید ماهان را یادم هست مروارید چقدر شیون و گریه راه انداخت وقتی فه...آن روز را خوب به یاد می آورم
 !به اعتقاد خودش من ماهان را شکسته ام.ترک کردم

دیگر پدرو و مادر ماهان مانند سابق باهام رفتار نمی کردند و همین هرلحظه شرمزده ترم می کرد،تا جایی 
 !که شاید در طول هفته دو روز بیرون از خانه می رفتم

وباره از نو همان شرکت و تمام اموالش را بدست سپهر به گفته خودش باید مدت ها شهر بماند تا بتواند د
 .بیاورد

 .خب فعال صالح نبود.مروارید از این به هم خوردن ازدواج  به سپهر چیزی نگفته بود

 .خوب آن روز را به یاد دارم

 !"مگر من چه کم داشتم؟"آن روز تا شب به نقطه ای خیره شده بودم و هر لحظه از خودم می پرسیدم
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 .ن ها باعث کاستن اعتماد به نفس هم می شودگاهی این رفت

 !و من دوست نداشتم حتی پیگیرش شوم.سپنتا رفته بود

 ...و این یعنی بدترین مجازات من!او بی هیچ دلیل من را از دیدنش محروم کرد

 درکم.مروارید فقط توانست دو روز باهم سرد رفتار کند.تنها کار روز هایم کمک به مروارید در خانه بود
 .و او حال از دردم آگاه است...صحبت کردیم!ردک

 .روز جای خود را به شب و شب جای خود را به روز می داد

 !و خبری از سپنتای من نشد

 !نه زنگی نه نشونه ای

 !شاید نبود من مرحم تمام درد های بی درمانش باشد

 !مدیگر در روستا ماندن هم خوشحالم نمی کرد باید می رفتم جایی که تنها باش

 ...یا شایدم هم دوست داشتم یک بار هم که شده دست از این غرور مسخره بکشم و بروم سویش

 ..با صدای مروارید به خودم آمدم

می خوای زنگ بزن به !عزیز دلم شاید دلیلی داشته باشه!دخترم بازم توی افکارت غرق شدی؟:مروارید
 .بتونه کمکم کنههمون که می گفتی شاید !ماهی؟!این خانومه اسمش چی بود؟

 !چرا؟:با حواس پرتی گفتم

 ...هروز یکی رو از دست بدی دیگه چیزی ازت باقی نمیمونه مادر!برای اینکه بهت کمک کنه:مروارید

 .بعد با گوشه روسری اش اشک جمع شده در چشم هایش را پاک نمود

 !فعال نه:خیره به گوشی ام آهی کشیدم و گفتم

 

 "سپنتا"

 .شدم و مشتی آب بر روی صورتم پاچیدم به تصویر خودم خیره

 .دستم را روی موهای سفید کنار شقیقه هایم گذاشتم

 !هر تار سپیدم خبر از حال بدم دارد،راستش هم خبر از حال بدم دارند هم خبر از درمان حال بدم دارند
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 .نبودش فقط توانست مرا شاعر کند

 .لبخند کجی زدم و بسمت تختم قدم برداشتم

 .ه بود باید در طول درمان با کسایی باشم که شادم می کننددکترم گفت

 .او چه خبر داشت آن که مرا شاد می کند را به خاطر خودم و خودش ترک کردم

 .به خاطره شادی او ،و به خاطر درد خودم

 .ماهی و پرستو ساعاتی دیگر هواپیمایشان بر روی زمین می نشنید

 .کت و شلواری تن کردم

 .درمان من استتاریکی بهترین 

 ...و من از وقتی ترکش کردم خانه ام را هم تاریک کردم

 ..سوییچ ماشینم را برداشتم و باقدم های محکم از خانه بیرون زدم

و من عجیب دوست داشتم این راه را طوالنی کنم و بیشتر باخودم خلوت .تا فرودگاه نیم ساعتی راه بود
 !کنم

 !نم ولی کیه که گوش دهد؟دکترم سفارش می کند سیگار را ترک ک

 ..پس از پارک ماشینم سمت در فرودگاه قدم برمیدارم

*** 

شاید درسم بتواند کمی مرا از یاد سپنتا دور بکشد .به اصرار شدید مروارید برای ادامه درسم گوش میدم
 ...ولی ای کاش هیچ وقت پایم را به آن دانشگاه نمی گذاشتم

 .تحصیل دارم خرسند شدسپهر پس اینکه فهمید  قصد ادامه 

 !دخترم پاییز اون پلیور بنفشتم بردار ممکن سردت بشه:مروارید با وسواس خاصی گفت

 .چشم مامان:برای اولین بار گفتم

 .و خودم از حرفم تعجب کردم و ناگهان تمام خاطرات به مغزم هجوم آوردند

 .چشمت به بال عزیزم:مروارید در حالی که گریه می کرد خندید و گفت

 .آری این زن کمتر از مادر برای من در این مدت کذایی نبود.غم زده به چمدانم خیره شدم
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 .آسمان جامه مشکی برتن می کرد

 !ستاره ها چشمک می زدند و من غرق در رویایی بودم هیچ دوست نداشتم به خودم بیایم

 .سپهر زنگ زدو حالم را پرسید و برای رفتن به دانشگاهم خوشحال شد

 !راستی دخترم نظر ماهان چیه؟:والی که پرسید باعث شد اندکی مکث کنمولی س

 !خب اونم موافقه:لب گزیدم و با تته پته گفتم

 .آری امادگی گفتنش را ندارم

 .خسته از روزی پر کار، خودم را روی تشک رها می کنم

 .دلم اغوش امن جانانم را می خواهد

 ..پناه بردم نفهمیدم کِی چشمانم بست شد و به آغوش خواب

*** 

 .پسرم خیلی دلم برات تنگ شده بود:ماهی گونه سپنتا را بوسید و گفت

 !سپنتا به هم میان نه؟:به پرستو و جان خیره شد و گفت

 !دیگه به هم امدن ها به درد نمیخورد:سپنتا لبخند کجی زدو گفت

 !از پاییز چخبر؟:ماهی گنگ نگاهش کرد و گفت

 !باید خبر خاصی باشه؟:دستش را ورق زدو  گفت سپنتا با اخم کاغذ های زیر

ا ما خواست ب.راستی سپنتا باید دنبال خواهر جان هم به فرودگاه بری..نمیدونم واال:ماهی مشکوک گفت
 .ولی وقتی ما حرکت کردیم اونم بعد ما حرکت کرد.بیاد که دانشگاهش فعال با انتقالی موافقت نکرده بود

 .فعال شما استراحت کنید!میرم دنبالشخیلی خب :پوفی کشیدم و گفتم

 .ماهی لبخندی زدو از اتاق خارج شد

 .سپنتا لبخند کجی زد وبه باقی کاغذ ها خیره شد

 .خواهر جان دختر زیبایی با موهای طالیی و چشمان آبی به رنگ آسمان بود

 !دختری ظریف اندام که میتواند خیلی راحت هر مردی را جذب خودش کند اال سپنتا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 93 

 .کا همراه سپنتا از فرودگاه خارج شدندجسی

 !اوه سپنتا پس جان کجاست؟:جسیکا با کنجکاوی گفت

 .میبرمت پیشش:دستی بین موهایم کشیدم و کالفه گفتم

 ..جسیکا لبخند زیبایی زد و سوار شد

 

 .در طول مسیر با بی حوصلگی به سواالت جسیکا جواب میدادم

 .برسمفقط دوست داشتم هرچه سریع تر به خونه 

 .جسیکا وقتی دید جواب سوال هایش را کوتاه پاسخ میدهم خود نیز کوتاه امد و دیگر سوالی نپرسید

 ...ماشین را توی پارکینگ پارک کردم و همراه جسیکا داخل خانه شدیم

پرستو هم با خوشحالی جسیکارا در آغوش کشید و با ذوق .جان خیلی از دیدن جسیکا خوشحال شد
 .و نشونت بدمبیا اتاقت ر:گفت

 .در حالی که کرواتم را باز می کردم به قاب عکس روی میزم خیره شدم

 .هرچند می دانم بی رحمی است.باید هر آنچه مرا یاد او می اندازد را فراموش کنم.نفس عمیقی کشیدم

 .ماهی با خوشحالی در حال پخت غذایی ایتالیایی بود

 .اش بود دست پخته ایتالیایی اش خیلی بهتر از ایرانی

 .سیگار کنج لبانم جا خوش کرد

 .عمیق کام می گرفتم و به جسیکا و جان و پرستو که در حیاط حرف می زدند خیره شدم

 ..فردا صبح برای توصیه های الزم پیش دکترم خواهم رفت

*** 

 و ترم  زمستانی دانشگاه شروع شده بود و من با بدبختی از راه دور.مروارید را سخت در آغوش کشیدم
 .غیر حضوری ترم پاییزی را تمام کرده بودم

 .عزیزکم مراقب خودت باش چیزی نیاز داشتی فقط اشاره کن:مروارید با بغض گفت

 .چشم مروارید جون:لبخندی زدم و گفتم
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 .صورت گرد و سفیدش را غرق بوسه کردم و چمدان به دست سمته اتوبوس قدم برداشتم

 ..سرنوشتم یا نمیدانم از خودم فرار می کنم یا از

 .فقط میدانم باید مثل همیشه برم و دوباره خودم را بکوبم و از نو بسازم

 .فقط چند نفر از حاضرین داخل اتوبوس بیدار بودند

 .تا رسیدن به مقصد چند ساعتی فرصت داشتم تا کمی بخوابم

 .پلک هایم را روی هم گذاشتم و به هر آنچه در این چند سال رخ داده بود فکر کردم

دوری ...ورشکستگی عمو..دیدن سپنتا..برگشتم به ایران..مرگ پدر و مادرم..آن مرد..آن عروسی..آن عکاسی
رفتن به ...قرار ازدواج با ماهان..اشنا شدن با ماهان..اشنا شدن با مروارید..رفتن به روستا..از سپنتا

امدن سپنتا ...وستا همراه با سپنتابرگشتم به ر..دیدن سپنتا...شنیدن صدای سپنتا..رفتن به قبرستان..روس
ن دوباره رفت...و بدترین ضربه..تمام شدن رابطه ام با ماهان..رفتن به بازار همراه با سپنتا...به خانه مروارید

 !سپنتا

 

 .هوا تاریک شده بود و در ترافیک گرفتار شده بودیم.با صدای طوالنی بوق چشم باز کردم

 .پ کوله ام را باز کردمخمیازه ای کشیدم و برای تغذیه زی

 .اصال یادم نبود کی خواب به چشم هایم امد

 .کم کم باید پیاده میشدم

 .نفس عمیقی کشیدم و تکه ای کیک در دهان گذاشتم

 .با روشن و خاموش شدن صفحه گوشیم سریع صاف نشستم

 .مروارید بود

 .دستم را روی لمسی کشیدم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم

 ...وحم را نوازش کردصدای زیبایش ر

 !سالم عزیزکم رسیدی؟:مروارید

 !ترافیکه.هنوز نرسیدم!نه.سالم مرواریدجون:تک سرفه ای کردم و گفتم
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ای کاش می .هرچند یک واحد کوچیک بیشتر نیست.باشه مادر امیدوارم از خونت خوشت بیاد:مروارید
 ..رفتی پیش رعنا اینا

 .کردن دارم فرصت یکم فکر..نه تنها خیلی بهتره:پاییز

همش میپرسه چرا پاییز رو فرستادید .از وقتی رفتی این ماهان منو یک لحظه هم ول نکرده:مروارید
 !کجا فرستادینش؟!رفت؟

 !هنوزم خاطرتو می خواداا.منم هربار یجور ردش میکنم

 !کاری نداری؟.مروارید فکر کنم اتوبوس به ایستگاه اخر رسید!به من چه!بخواد:پاییز

 !ه عزیزم مواظب خودت باشن:مروارید

 .چشم خداحافظ:پاییز

یکم خودم را جمع و جور کردم و با درست کردن شالم به کارهایم خاتمه .و گوشی را داخل کیفم انداختم
 .دادم

 .چمدان به دست سالنه سالنه از اتوبوس خارج شدم

 !شتر داشتتاکسی ها پشت سرهم صف بسته بودن و هریک با چرب زبانی سعی در جذب مشتری بی

 ...لطفا برید بلوار امید و:سوار تاکسی شدم و با مرور آدرس روبه راننده گفتم

 .خیابان های تهران به دلیل نزدیک شدن به بیست و دو بهمن چراغانی و پرچم باران شده بود

 .راننده با لبخندی از وضع ایران در قدیم می گفت و من هم با سر تایید می کردم

 !غل پیاده میشمهمین ب:سریع گفتم

 .پس از پرداخت پول تاکسی سمت آپارتمان کرم رنگ در وسط کوچه قدم برداشتم

 

 !حال من در خانه خودم بودم.کلید را در قفل چرخاندم

 .خانه ای که قرار است برایم خاطرات خوب و بد را رقم بزند

 .خانه ای که حاصل تمام من خواهد بود

 .ی داشتخانه ای کوچک که نیاز به تمیز کار 
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 .پارچه های سفید را از روی کاناپه ها کشیدم

 .کش و قوسی به بدنم دادم و با صبر مشغول به تمیز کاری شدم.گرد و خاک تمام خانه را برداشته بود

 ...خانه را برق انداختم.پرده هارا شستم.زمین را تی کشیدم

 .با خستگی روی کاناپه رها شدم

 ..شگاه می رفتمفردا باید برای کارای ثبت به دان

 .چمدانم را در اتاقم جای دادم و با حوصله شروع به چیدن لباس ها داخل کمد شدم

 .از خستگی رو به موت بودم

 .یک حمام اب گرم می توانست حالم را جا بیاورد

 .کمی شامپو داخل وان ریختم و خودم را رها کردم.وان را پر از اب کردم و با کرختی وارد وان شدم

 .عمیق حالم را بهتر کردنفس های 

 .دوست داشتم تا صبح داخل وان بمانم و بخوابم ولی میدانستم قطعا با کمر درد شدید مواجه خواهم شد

 .حوله ام را دورم بستم و سشوار به دست جلوی اینه ایستادم

 .پس از خشک کردن موهایم گوشیم  که حال خاموش بود را به برق زدم

 .خواب امانم را بریده بود

 .خود را روی تخت رها کردم و با فکر به فردا چشم هایم گرم شد و غرق در خواب شدم

 ..فردایی خواهم ساخت که دیروز در حسرتش باقی بماند"

 ...فردای من رکن تشابهش با دیروزم یک رنگ بودن من است..فردایی به دور از ترس های دیروزم

 ...."فردایی رنگین هم رنگ رنگین کمان دنیای من

 

 سپنتا

 

 ..برخالف نظرم برای همراهی کردن جسیکا در روز اول دانشگاهش همراهی اش کردم
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 .جان به گفته خودش برای کار های ماندنشون با جسیکا باید کار هایی را انجام میداد

 !لذا پاییز من ساکت بود..شیطنت های این دختر برایم کسل کننده بود

 .ماشین را جلوی دانشگاه پارک کردم

 .یکا با ذوق کمربندش را باز کرد و پیاده شدجس

 !چطور تا پایان روز باید این دخترک را تحمل می کردم؟.دستی الی موهایم کشیدم

 !با کدام نیرو؟

 .سیگاری آتش کردم و ارام ارام پشت سرش وارد دانشگاه شدم

 .محیط دانشگاه گرم و صمیمی بود و این را از صحبت دانشجو هایش فهمیدم

 ..سپنتا بیا این سمت:با خوشحالی گفتجسیکا 

 .وبه سمت نیمکت ها اشاره کرد

 !تاکی می خوای به بچه بازی هات ادامه بدی؟:پوفی از سر کالفگی کشیدم و با اخم گفتم

 !خب سپنتا روز اول دانشگاهه مگه من دل ندارم؟:لب برچید و گفت

 !دهبچه بازی هاتو وقتی من نیستم نشون ب:با همان اخم تلخ گفتم

 .چشم چرخوندم با چیزی که دیدم با تعجب سر جایم ایستادم

 !پاییزم

 .با لبخندی کاغذ های دستش را ورق می زد

 !اون دختر، کیه؟:جسیکا با کنجکاوی مسیر نگاهم را دنبال کرد و با لحن نچندان دوستانه ای گفت

 !کالست شروع نشد؟:اخمی کردم رو کردم سمتش و گفتم

 !شروع شد،فعال:اخم ریزی کردو گفت

 .خواست برود که سریع سمتم برگشت و لب هایش را روی گونه ام گذاشت

 ..نگاهم به نگاه متعجب پاییز گره خورد..با تعجب نگاهش کردم که

 ..کم کم نگاهش طوفانی شد و با لبخندی که نشان دهنده اوج عصبانیتش بود سمتم اومد
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 .با اخم به جسیکا نگاه کردم

 !فقط برو:گفتمبا فک منقبض شده 

 !سالم سپنتا جـــان:پاییز

 !خوبی؟:دستی بین موهایم کشیدم و گفتم

 !بد باشم؟:پاییز

 !من همچین چیزی گفتم؟!انصاف داشته باش:سپنتا با اخم گفت

ترکم کردی چون عاشق کسه دیگه شده !خوب بودن یا نبود من با وجود اون دختر برات مهمه؟:تلخ گفت
 !بودی؟

 

 .این دقیقا همان سوالی بود که ازش هراس داشت.ی بین موهایش کشیدسپنتا کالفه دست

 !!من و تو؟..بیای پیشم!میخوای بعدا صحبت کنیم؟:آروم گفت

که هروقت اراده کنی سریع بیام !تو پیش خودت چی فکر کردی؟:پاییز با صورت سرخ شده توپید
 !!دیگه آمار ترک کردنات از دستم در رفته !پیشت؟

 !خودت این کارو می کنم میفهمی؟ به خاطر:سپنتا

 ....میفهمی هیچ کاری!به خاطر خودم هیچ کاری نکن:پاییز سریع گفت

 !حرص میخوری خوشگل تر میشی:سپنتا دستش را در جیبش کرد و گفت

 !!بحث و عوض نکن دیوونه:پاییز دست انداخت و یقه های کت سپنتا را در دست گرفت و گفت

 !یای؟چطور بامن ب..االن ماهی خونه نیست جان هم رفته بیرون!دیوونه؟:سپنتا لبخند مشکوکی زدو گفت

 خداحافظ:پاییز رویش را با اخم برگرداند و گفت

 .وسمت داخل دانشگاه دوید

 ..و صدای خنده های سپنتا در صدای جمعیت گم شد

*** 

 پاییز
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 .ضر نشده بودخداروشکر کردم که استاد هنوز در کالس حا.با صورت سرخ شده وارد کالسم شدم

 ..!هرچند خودمم غربی بودم.چشمم به اون دخترک غربی افتاد

 .دخترک عمیق نگاهم کرد و با ناز روی برگرداند

 .انگار  من یک پسرم که ناز می کند

از .سپنتا تکلیفش با خودش معلوک نیست.روی صندلی نشستم و اتفاق های یهویی امروز را مرور کردم
 .ک طرف من را می طلبدیک طرف پسم می زند و از ی

 .با احساس حضور شخصی کنارم روی برگرداندم

 !همان دخترک

 !من جسیکام.سالم:لبخند دندان نمایی زد و گفت

 .چشمم به دست دراز شده اش افتاد

 .منم پاییزم:لبخند کجی زدم و باهاش دست دادم و گفتم

 .سر تکان داد و با امدن استاد این گفت و گو خاتمه پیدا کرد

هی این طناب لعنتی که مرا به سپنتا می رساند قطع می شود و هی وصل می .س عمیقی کشیدمنف
 ....شود

 

 .تمام طول کالس حواسم جمع استاد بود

 .با عالقه در برابر توضیحاتش سر تکان میدادم

 .دانشجو ها با گفتن خسته نباشید رسما استاد را از کالس بیرون کردند

 .ی با جسیکا رد وبدل نکنیم سریع از جایم بلند شدم و از کالس بیرون زدمبرای اینکه هیچ صحبت دیگر 

 .پایین پله ها سپنتارا دیدم که با اخم با تلفن حرف می زد

 .بی تفاوت از کنارش گذشتم

 .صداش را از پشتم شنیدم

 !صبرکن عزیزم!کجا؟:سپنتا
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 .چقدر این بشر رو دارد

 .صبرم دیگر تمام شده بود

ازیه تاکی میخوای به این ب:اه ها سمتش رفتم پوشمو محکم به سینش کوبیدم و گفتمبدون توجه به نگ
 ها؟؟؟!احمقانت ادامه بدی؟

همه  دلیل این!اگر فکر میکنی بازیه چرا همین االن از اینجا نمیری؟:مچ دستامو در دستش گرفت و گفت
 !مکث چیه؟

 ....چه بخوای چه نخوای!مه بدماومدم برای همیشه به این بازی خات:نفس عمیقی کشیدم و گفتم

که چرا هردفعه تنهات !تا حاال خواستی دنبال دلیلش بگردی؟.این بازی هیچ خاتمه ای نداره:سپنتا
 !فکر کردی به خاطر خودمه؟به خاطر منافع خودمه؟!میذارم؟

 !!!غیر از این نمیتونه باشه:تند گفتم

 .کالفگی ازش میبارید

ومن کسی رو که به خاطر خودش ولش .یچ کار من بی دلیل نیستفقط بدون ه.سخته گفتن دلیلش:گفت
 !کردم و هیچ وقت بازی نمیدم

 !نمی گفت چرا تنهام میذاره هر دفعه؟!پس چرا لب باز نمیکرد؟.با بغض بهش نگاه کردم

 .باصدای جسیکا رشته افکارم از هم گسست

 !پاییز جان کاری داشتی؟:جسیکا

 .چشم به سپنتا دوختم

 !میرسونمت پاییز:الی موهایش کشید و گفتسپنتا دستی 

 .تو دلم فرصت نداشتم از اینکه جسیکارا ضایع کرد ذوق کنم.و بدون توجه به جسیکا جلوتر از من راه افتاد

 .بدون تعلل سمتش قدم برداشتم

 ....صدای پاهایه جسیکارا که از حرص روی زمین می کوبید می شنیدم

 

 .هایش زد و اشاره کرد سوار شومسپنتا عینک افتابی اش را به چشم 

 .با مکث در جلو را باز کردم و سوار شدم
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 .جسیکا پشته سر من عقب نشست

 .دیدم سپنتا از آینه ماشین به جسیکا خیره شد و سری از روی تاسف تکان داد

 .....ماشین را به حرکت در اورد و ماشین پرواز کرد

 .جسیکا هر دفعه پشیمان میشد انگار سپنتا می خواست چیزی بگوید ولی با وجود

 !توهم قرار باما بیای پاییز؟:جسیکا گفت

 !نه:سریع گفتم

 !مگه قرار کجا برید؟:وبدون فکر گفتم

د از از سپنتا قول گرفتم بع..میخوایم بریم رستوران!مگه میای که میپرسی؟:جسیکا پوزخندی زدو گفت
 .دانشگاه بریم

 .اندفعه من پوزخند زدم

 !من باید برم شرکت توروهم می رسونم خونه جسیکا.جایی نمیریم:سپنتا کالفه گفت

 .منم باید باهات بیام شرکت:جسیکا با حرص گفت

 !بسه!نمیشه:سپنتا تلخ گفت

 .لبخندی کج گوشه لبانم جا خوش کرد

جسیکا با اخم از ماشین پیاده شد و من همه این هارا از .ماشین جلوی خانه ای با ظاهری زیبا نگه داشت
 .ه ماشین شاهد بودماین

 !به ماهی بگو شب برای شام منتظرم نمونه:سپنتا گفت

 .چشم:جسیکا با حرص گفت

 ...ماشین به حرکت در اومد

 !آدرس؟:سپنتا بی تفاوت گفت

 !همین کنار پیاده میشم:منم بی تفاوت گفتم

 ..گفتم آدرس!مگه دست خودته؟:سپنتا گفت

 !زورگو:با اخم ادرس رو بهش گفتم و  زیر لب گفتم
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 .....سپنتا ارام و دقیق رانندگی می کردو من همیشه عاشق رانندگی کردنشم

 .ماشین جلوی اپارتمان نگه داشت

 !صبرکن:بدون توجه به سپنتا خواستم پیاده بشم که گفت

 ...دکترمه!این شماره مردیه که میتونه وجواب سوال هاتو بده:کاغذی از جیبش بیرون اورد و گفت

 ...ی را ازم گرفت گیج و منگ پیاده شدم و ماشین با سرعت از کنارم رد شدو اجازه هر حرف

 

 .ضربان قلبم را حس می کردم.با اکراه تلفن را برداشتم

 .نفس عمیقی کشیدم و با دستان لرزان شماره را گرفتم

 .هر لحظه حس می کردم یک قدم با مرگ فاصله دارم

 !!قلب من آرام بگیر تو باید تحمل داشته باشی

 .صدای مردی رشته افکارم را از هم گسست

 !ــ بفرمایید؟

 !شما با سپنتا نسبتی دارید؟:اب دهانم را قورت دادم و گفتم

 !اتفاقی براشون افتاده؟!ولی شما؟.بله بله:گفت

 ...پس یک خبرایی بود

یعنی شما دلیل این همه فاصله ای که از من میگیره رو !ایشون مشکلی دارن؟:تند گفتم
 !خب من پاییزم..یعنی...میدونید

 ...قبل از اینکه زنگ بزنید به من گفت که..ایشون بیماری قلبی دارن.طفره هم نمیرم..ـــ رک میگم بهتون

یاد می فر .فقط اتاق دوره سرم می چرخید جیغی که کشیدم تن خودم را لرزاند..نشنیدم باقی شو نشنیدم
 !چرا من؟:کشیدم و می گفتم

 .د و برای ذره ای اکسیژن به گلویم چنگ می زدمگوشی از دستم افتاد بو

 ..اون بغض لعنتی که خیلی وقت بود مهمان گلویم شده بود سرباز کرد

 .مثل دیوانه ها هرچی دمه دستم بود را می شکستم
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 ...التماس می کردم این درد لعنتی تمام شود..جیغ می کشیدم و التماس می کردم تمام شود

عت جیغ کشیدم نالیدم دیوانگی کردم فقط میدانم با صدای کوبیدن به در به نفهمیدم چند دقیقه چند سا
 ..خودم امدم

 ..ترس رفتن سپنتا مثل خوره به جانم افتاده بود

همان صدایی که ارامش را به جز جز سلول های بدنم ..صدای خودش بود.با کرختگی سمت در قدم برداشتم
 .تزریق می کرد

نمیذاری اون صورت خوشگلتو !در رو روی سپنتات باز کنی؟ عزیزم نمیخوای!پاییزم؟:سپنتا
 ...عزیـــــزم!ببینم؟

 .در را باز کردم و اجازه ندادم حرفی بزند فقط خودم را در آغوشش هل کردم

 .دست نوازشگرش مرحم تمام درد هایم شد

 !یمخترم دخترای قدد:نگاهی کوتاه به من و سپنتا انداخت و با گفتن.همسایه کناری مان درشان را باز کرد

 .بسمت پله ها قدم برداشت

 !چرا گریه عزیزم؟:سپنتا بوسه ای روی موهایم کاشت و گفت

 .کنار رفتم داخل شود

 ..ولی یذره هم از کنارش دور نشدم

 

 !باالخره فهمیدی؟:سپنتا ارام من را روی کاناپه نشاند و ارام گفت

 !چرا زودتر بهم نگفتی؟:فین فین کنان گفتم

ز باید کمی تورو از اون عذابی که پس ا!میدونستم اینطور میشی:ین موهایش کشید و کالفه گفتدستی ب
م نمیخواست!حتی االنشم خودم نگفتم.نتونستم بگم.مرگ مادرو پدرت شروع شده بود  نجات میدادم

 .چون ناراحتیت ناراحتی منه!ناراحتیتو ببینم

 ...زندگیت!میشه؟حاال چی :با دست قطره های اشک را پس زدم و گفتم

 !باید بگی زندگیمون.زندگیم که پیش روم نشسته!زندگیم؟:سریع گفت
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بیش از این ،این قلب بی تاب را !نگو..اخر من دووم نمیارم.بیش از این داغونم نکن!اخ اخ نگو لعنتی
د پس نتو قلبت بیمار است و همه خبردارند ومن قلبم به خاطر قلبت بیمار است و هیچ یک نمیدان..نلرزان

 !نگو

 ..هرچند االنم داغونم.وقتی میری خیلی داغون میشم!دیگه از پیشم نرو:با مکث گفتم

 .لبخند از روی لب هایش پر کشید چشم های غمگین شدند

ققط یک چیز میتونه من و تورو از هم جدا کنه اونم ..دیگه تنهات نمیذارم.درستش می کنیم عزیزم:لب زد
 !مرگه

*** 

 .با خوشحالی به من و سپنتا خیره شده بود.نشستم روبه روی ماهی جان

 !عزیزم گرسنه نیستی؟:سپنتا مهربان نگاهم کرد و گفت

 ...عزیزت بی تابه!عزیزت گرسنه نیست لعنتی

 .نه:با لبخند جواب دادم

 !تو اینجا؟...پاییز:جسیکا اخم ظریفی کرد و گفت.پسری همراه جسیکا وارد سالن شد

 !مشکلی داری با بودن پاییز  اینجا؟:ت و در حالی که نوازشش می کرد گفتسپنتا دستمو در دستش گرف

 !چه مشکلی؟!نه:جسیکا پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !کارتون درست شد؟:سپنتا با تمسخر نگاهش کرد و روبه پسرک گفت

 !فقط من باید باهات حرف بزنم سپنتا...درست شد:پسرک فنجان چای را به لب هایش نزدیک کردو گفت

 !معرفی نمی کنی؟:پسرک روبه من گفت

ی برادر جسیکا و همکالس!همسر ایندم و ایشونم جان...پاییز:سپنتا دستش را پشت کمرم گذاشت وگفت
 ..پرستو

 !خوشبختم مادمازل:لبخندی زدوگفت

 .همچنین:من هم لبخندی زدم و گفتم

 !خیلی پسر خوبیه:پرستو ریز خندید و دمه گوشم گفت

 ...رستو و جان انداختم و سری تکان دادمنگاه مشکوکی به پ
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 آخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز"

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم

 

 د دنیامو بازآخرشم تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به با

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم

 

 نه حالم خوش نیست دیگه نیستی پیشم شب تو بالکن تنها مثله دیشب تنهام مثله دیشب

 "هر چی تو خواستی همون شد همه چی دیگه تموم شد

اینبار برای ..ولی.دوباره از دستش بدم.اشماز اینکه دوباره تنه..می ترسیدم از رفتنش.نفس عمیقی کشیدم
 !همیشه

 .ماهی تند تند خود را باد می زد و ماهی هارا وارد تابه می کرد

 !بهتر نیست سپنتا رو بسپاریمش دست دکتر های خارجی؟:تک سرفه ای کردمو گفتم

کی از بهترین ی دکتر سپنتا.عزیزم دکترای کشور خودمون بیشتر میتونن به این بیماری رسیدگی کنن:ماهی
 !نمیخواد غصه بخوری.دکترای قلبه

 .اه از نهادم بلند شد

 !هرچند مصنوعی..با ورود سپنتا به اشپزخانه لبخندی زدم

 !خسته نیستی؟.به به پاییزم:سپنتا

 !به هیچ عنوان:لبخندی زدمو گفتم

خوب  یک قلبپس کی میخوای دنبال .سپنتا پسرم ما نگران وضع قلبتیم:ماهی سرفه الکی کردو گفت
 !بگردی؟

ون فعال من سالم و سالمت روبه روت!نگران نباشید:سپنتا سیب زمینی از توی تابه دیگر برداشت و گفت
 !پاییز بامن بیا یک لحظه...و حاال حاال ها نمیخوام تنهاتون بذارم..ایستادم

 .بشقاب هارا روی میز گذاشتم و با ببخشیدی پشت سپنتا از اشپزخانه خارج شدم
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 .جلوی اتاقش توقف کرد و کنار رفت تامن داخل بشم.الش سمت طبقه باال حرکت کردمدنب

 !بشین:مکثی کردو گفت

 .مضطرب بود و این از صورتش هویدا بود.با تردید روی تک صندلی نشستم

 ..پس از دقایقی به حرف اومد

ی هرچند تو.شدم از آلمان دیپورت.خب راستش من دیپورت شدم..نمیدونم چطور باید بهت بگم:سپنتا
کشور خودمم ولی پلیس آلمان که مسئولشه بهم خبر داد که توی پاسپورت و ویزامو همه ی اینا یک 

در صورتی میتونم برگردم که بایک آلمانی ازدواج .گفته دیگه حق رفتن به آلمانو ندارم.مشکلی پیش اومده
ن برم ولی با این اوضاع نمیدونم باید پاییز امروز دکترم بهم گفت باید برای عمل های مهم به آلما!کنم

 !نه..به نظرخودم اینجا موندن برام بهتره ولی از نظر دکترم..چیکار کنم

 !چرا تمام نمیشد؟!تاکی باید تحمل می کردم؟.ماتم برده بود

 ..حال وقت اشک و ناله نیست.بغضم را قورت دادم

 !می خوای چیکار کنی؟:لبخندی مصنوعی زدم و گفتم

 .فه دستش را پی در پی بین موهایش می کشیدسپنتا کال

دیگه :اخر طاقت نیاورد بازومو در دستش گرفت و درحالی که با اون دستش صورتم را نوازش می کرد گفت
 ...خودمو فدا می کنم!تورو فدا نمیکنم!حتی اگه قضیه مرگم در میان باشه!تنهات نمیذارم

م چرا تما:به سینه اش مشت زدم و نالیدم.ستبغضم باالخره شک.با چشم های اشکی بهش خیره شدم
 !نمیشه؟

 

 !فقط باید یکم تحملمون رو ببریم باال...خیلی زود.تموم میشه..پاییزم!هـــیس:سپنتا

 !باالخره تموم میشه

تا حاال تو به خاطر من از خودت گذشتی حاال من به خاطر تو از خودم می :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 !برو آلمان...گذرم

 !فقط بدون فکر حرف می زنی؟!هیچ می فهمی چی میگی؟:نگام کرد و گفت خشن

فقط چند ..ببین قرار نیست که تا اخر عمرت باهاش باشی..این برات الزمه!گوش کن:آرام گفتم..بغض کردم
 ..به خاطر زندگیمون!به خاطر من!وقت
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 ..کالفه پوفی گفت و سریع از کنارم گذشت

 ..تنها سوالم از خودم این بود

 !ایا کارم درست بود؟

*** 

در اخر با .در این یک هفته از هر راهی برای راضی کردن سپنتا استفاده کردم.یک هفته سریع گذشت
 !من و بیخیال خودت میتونی دووم بیاری لعنتی؟:گفتن

 .من را به فکر وا داشت

 !انستماری میتو !!حال باز هم میتوانستم؟ ..به خاطر خودم نه به خاطر او!می توانستم؟

سپهر چندین بار بهم زنگ زد و من هربار با .در این بین همه اعضای خانه قضیه المان را فهمیده بودن
ین انگار در این ب.پچ پچ های جسیکا بیشتر شده بود...گفتن همه چی خوبه به مکالمه مان پایان می دادم

 .او در پوست خود نمی گنجید

 ....تا اینکه یک روز

جسیکا با چهره ای مغموم وارد .اهی کشیدم..هم می زدم به جنگ های اعصابم فکر کردمدر حالی که غذارا 
 .اشپزخانه شد

 !سپنتا راضی نشد؟:اهی کشیدو گفت

 !چطور؟!نه:سریع گفتم

 !یعنی خب باکی ازدواج می کنه؟..خب راستش اگه هم بخواد با یک المانی ازدواج کنه..فقط..هیچی:جسیکا

 .راست می گفت

 !نمیدونم:خیره شدم و گفتممتفکر بهش 

 .من میدونم:تند گفت

 !چی تو سرته؟:چشمانم را تنگ کردم وگفتم

 ..اشناهم هستم!من المانیم:جسیکا

 !کی بهتر از من؟:ولبخند عشوه مانندی زد و گفت

 !چه سو استفاده گر.با بهت بهش خیره شدم
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 !اتوهم مثل اینکه خیلی راضی هستی:لبانم را با زبان تر کردم و گفتم

 !نظرت؟..بگذریم!نباشم؟:سریع گفت

 

هتر پس ب!بعدم این رو بدون همه این کار ها فقط و فقط برای سپنتاس.نظرم منفیه:اخمی کردم و گفتم
 !فکر یک زندگی عالی رو از ذهنت بیرون کنی

انقدر به دلت صابون !خوب برای خودت چتر پهن کردی پاییز خانوم:جسیکاهم متقابال اخمی کردو گفت
 !اگه سپنتا برات مهم بود یک دقیقه هم صبر نمی کردی و پیشنهاد من رو مطرح می کردی...نزن

سعی ..سپنتا از جانمم با ارزش تره..دالیل مسخره نیار!بس کن:عصبی نگاه تندی بهش انداختم و گفتم
 !نکن با این حرفات تحریکم کنی

 ...یشه به فکر خودت باشبازم مثل هم.چون همه چی مشخصه!سعی نمی کنم:پوزخندی زدو گفت

 ..و با سرعت از اشپزخانه خارج شد

انگار این زندگی هم ..توی کل دنیای من همش درد بودو درد..من به فکر همه بودم!من به فکر خودم نبودم
الکل هشتاد "مثل..هیچ خوشی وجود ندارد...نمیخواد من واقعا زندگی کنم "الکل هشتاد درصد"مثل یک

انگار تمام دنیا دست به دست هم داده اند تا نگذارند من و سپنتا ..و امکان ندارد که موجود نیست"درصد
 ...انگار این دنیا هم با من لج است...باهم باشیم

*** 

 .موقع شام پوزخند های گاه و بی گاه جسیکا روی عصابم  بود

 ..موهای سفید کنار شقیقه های سپنتا دلم را به درد می اورد

 ...عشق است دیگر!کنم؟باز هم باید گذشت 

 !!!!بگو پاییز یک چیزی..البته ناخواسته..حرفاتونو شنیدم:ماهی نیم نگاهی به من و جسیکا انداخت و گفت

 !چی بگم؟:اب دهانم را قورت دادم و گفتم.با بهت به ماهی خیره شدم

 !چیزی شده؟:سپنتا مشکوک بهم نگاهی انداخت و گفت

 ..صورتم رنگ گچ شده بود
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 !میشه بعدا صحبت کنیم؟:درنگ گفتمبا کمی 

 !حرف بزن!!چی رو داری ازم مخفی می کنی؟!نه:سپنتا اخم غلیظی کردو گفت

 !بغض باز هم به گلویم چنگ انداخت و با زیرکی سعی در دریدن گلویم داشت

 !من ضعیف بودم..در برابر تمام فراز ها و نشیب ها...من ضعیف بودم

من به پاییز گفتم بهتر نیست به جای غریبه من با !بهت بگم عزیـــزم بذار من:جسیکا پوزخندی زدو گفت
 ....حیف..ولی از اونجایی که پاییز جان همیشه فقط و فقط به فکر خودشه قبول نکرد!سپنتا ازدواج کنم؟

 .از این همه وقاحت چشم هایم گرد شد

 ..ولی با جواب سپنتا رسما خفه شدم

من دوست دارم ادامه درمانم در کشور خودم .انقدر جدی بگیرید فکر نمی کردم این موضوع رو:سپنتا
همه می دونید که من !بهتر نیست به جای این همه دعوا های مسخره یکم هم شده باهم کنار بیاید؟!باشه

قبل از  پس بهتره..حوصله جنگ های عصاب توسط شمارو دیگه ندارم..اون سپنتای چند ساله پیش نیستم
 .یدحرف زدن خوب فکر کن

 !او با من بود؟..ناخداگاه قطره ای اشک از چشمم چکید

 !اینطور بی رحمانه؟

 ..بدون هیچ حرفی میز شام را ترک کردم

میدان را خالی می !اگه دلش می خواد با جسیکا باشه، اگه دلش می خواد با اون ازدواج کنه خیالی نیست
 ...کنم تا حریف هنرش را به نمایش بگذارد

*** 

در این مدت سر خودم را با پرستو .اوهم انگار راضی سریع قبول کرد.به تصمیمم صحبت کردمبا ماهی راج
 .چند روز می شود که سپنتارا ندیدم.دختر شوخ طبعی بود.گرم کردم

 ...هروز بدتر از دیروز

 ...تا اینکه یک روز

ه اتاق هایشان رفت ظهر بودو ماهی و پرستو برای خواب به.با بی حوصلگی کتاب هایم را مقابلم گذاشتم
 .بودن

 .روی کاناپه جابه جا شدم و با ذهنی درگیر به مطالعه پرداختم
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 .صدای زنگ در مرا به خود اورد

 ...با درنگ سمت در قدم برداشتم

 

 ..کالفه با ریش هایی نامرتب.مقابلم سپنتایی بود که باورش برام سخت بود

 .با بهت ازکنار در فاصله گرفتم تا داخل شود

باالخره دست از قایم شدن برداشتی و ظاهر !بایدم بکنی!تعجب کردی؟:ندی زدو داخل شد و گفتپوزخ
 !موش و گربه بازی خوش گذشت عزیـــزم؟!شدی؟

 !مثل اینکه به تو خیلی بد گذشته نه؟.خیــــلی:منم متقابال پوزخندی زدم و گفتم

 !بچه:یک دفعه چشم هایش سرد شدن و خشن نگاهم کردو گفت

 !!بذار ببینم بامن بود؟.له ها باال رفتو از پ

بدون توجه به تمام غم هام کالسورم را گوشه ای پرت کردم و با قدم هایی محکم .از سرم دود بلند می شد
 .از پله ها باال رفتم

 ..مقابل در اتاقش مکث کردم و دستگیره را  پایین کشیدم و داخل شدم

 !نبود...چشم چرخوندم ولی

 !دنبال من می گشتی؟:گفت.لبخند کجی روی لب هایش بود.عقب گرد کردمبا داغ شدن گونم 

 !با چه اجازه ای من و بوسیدی؟:دستم را روی گونم گذاشت و اخم کردم و گفتم

 !می خواست؟.اجازه نمی خواست:کنارم زد و روی تخت ولو شد و گفت

 .ابروهایم را در هم گره کردم و روی صندلی روبه روی اینه نشستم

 !تصمیمت رو گرفتی؟:گفتمسریع 

 !چه تصمیمی؟:به پهلو دراز کشید و در حالی که دستش زیر سرش بود پرسید

 !ازدواجت با جسیکا:کالفه گفتم

 !تو کاریت نباشه:دستی بین موهایش کشیدو گفت

 !چرا کاریم نباشه؟!یعنی چی؟:با اخم گفتم
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 .دتر از میدان خارج می شدمزو!زودتر می گفتی چشمت اون و گرفته:وبعد پوزخندی زدم و گفتم

 .حســـــود!چرا انقدر تو حسودی؟:بی تفاوت گفت

 !خودش میگه خودشم می خنده:و بعد از این حرفش غش غش خندید زیر لب گفتم

دوست داری منم حس حسادت و فعال کنم !هه تازه کجاش و دیدی!حسود؟:لبخند کجی زدم و گفتم
 !عزیـــــزم؟

 !مگه بی صاحابی؟!کردی تو غلط:خشن نگاهم کردو گفت

اره بی صاحابم حواست باشه این سند صاحابم دسته کسه دیگه :در حالی که راه فرارمو باز می کردم گفتم
 !ای جز تو نیوفته

 .چشم هایش قرمز قرمز شده بودن.و این حرفم ماننده تیری بود که به هدف خورده بود

 ...و در این بین من با سرعت از اتاق بیرون زدم

 

 ..ای قدم هایش باعث جیغ های پی در پی من شدصد

کاش می شد به قول معروف این لحظه را .برای اولین بار فارغ از غم هایم جیغ می کشیدم و می خندیدم
 ...تافت زد

 !ولی این کاش ها برای ما زندگی نمی شود

*** 

وست داشتم کمک د.دوست داشتم بنویسم برایتان در از درد هایی که درون سینه ام انباشته شده
 !ولی در باتالقی که هیچکس براش مهم نیست دست و پا بزنی مانند التماس برای ذره ای اکسیژنه!بخواهم

می نویسم از اشک هایی !می نویسم براتان از سال هایی که به امید او گذشت ولی او راحت مرا نا امید کرد
 ...می نویسم برایتان برای خودم برای او..که با غم ریخته شد

 ....ومن شکست خوردم

*** 

 .ولی متاسفانه جواب داد.جسیکا از هرکاری برای تحریک من استفاده کرد

 !!!!ها؟!مگه بهت نگفتم کاریت نباشه؟:با سپنتا که حرف زدم عصبی نگاهم کردو گفت
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 !این یکی رو بسپارش به من:و من فقط گفتم

 .با خودم با کل دنیا لج کرده بودم

 ..بهم بفهمونه تصمیمم اشتباه قبول کردسپنتا برای اینکه 

 ...که ای کاش راه دیگری را برای فهماندن من استفاده می کرد

 !کی میریم محضر؟:صبح روز بعدش جسیکا با لباس های نو و شیک از پله ها پایین اومدوگفت

 !بریم:سپنتا هم پوزخند به لب از اونور با کت و شلواری مشکی پیش مان امدوگفت

 .ت بهش خیره شدمومن مبهو

 ...پس چطور باهم!بذار ببینم سپنتا که مسلمان و جسیکاهم مسیحی

 !کاریت نباشه:سوالم را بازگو کردم و سپنتا دستی بین موهایش کشیدو گفت

 !اتفاقا من باید بدونم؟!همش میگی کاریت نباشه:حرصم گرفت و گفتم

 !باهامون میای یانه؟:سپنتا جدی گفت

 !نه خوش بگذره:پوزخندی زدم و گفتم

د پس نبای!این راه رو خودت انتخاب کردی:اخم غلیظی کردو سمتم اومد بازومو در دستش گرفت و گفت
 هنوزم تصمیمت.انقدر برام مهم هستی که از خودم بگذرم!نمیرم..اگه همین االن بگی نرو!ناراحت باشی

 !همونه؟

 !زود برمی گردی پیشم؟:بغضم را قورت دادم و گفتم

 !بعد تو میگی زود بر می گردی؟!دختر خوب من میگم پیشت می مونم نمیرم:اهم کردو گفتمهربون نگ

 !فقط برو..نمون!حتی اگه التماست کردم برو!برو:خودم را در اغوشش رها کردم و گفتم

 

 !این حلقه ویرانگر که در چشم های معشوقه من نمایان شده است، اشک است؟

 !مواظب خودت باش:دو گفتسپنتا کالفه دستی روی چشم هایش کشی

 ....و رفت

 !دیگر زانو هایم تحمل وزنم را نداشتن
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 ...سقوط کردم از بلندی که روزی سعی در بدست اوردنش داشتم

*** 

 !ماهی با چشم های اشکی باالی سرم ایستاده بود.چشم که باز کردم همه جا سفید بود

 !!!چرا به فکر خودت نیستی؟؟؟!عزیزم خوبی؟:با بغض گفت

 !تنهام گذاشت؟!رفت المان؟!رفت؟!ازدواج کردن؟:بخند کجی زدم و گفتمل

 .ماهی اشک هایش را با گوشه روسی اش پاک کرد

 !بگو تنهام نذاشته!دهن باز کن و بگو که نرفته!پس چرا حرفی نمی زند؟

بهش که خبر دادم حالت بد شده سریع خودش رو از فرودگاه !ولی هنوز نرفته.ازدواج کردن:گفت
من یک مادرم !برای خودش تنهاش بذار!حاال نوبته توعه.اون تنهات نذاشت.حالش خوب نیست.ندرسو

 !دخترم نمی تونم داغون شدن فرزندم و ببینم و دم نزنم

 !داغون منم که باید رفتن عزیزامو ببینم و دم نزنم!داغون تو نیستی

 !ببینمش بگید نمی خوام..همان طور که قبال گفتم!بهش بگید بره:کالفه گفتم

 ...نمیدونم چطور جبران کنم:ماهی اشک هایش را پاک کردو گفت

 .و سریع از اتاق بیرون رفت

 !می روی ولی سریع برگرد

 .با باز شدن ناگهانی در،در جایم تکانی خوردم

 .سپنتا با چشم های قرمز و سر و وضعی نامرتب داخل شد

 ...کنار تختم زانو زد

 !زانو نزن لعنتی

 ..ستش گرفت و بی صدا شروع به نوازشش کرددستم را در د

 !حرفی بزن لعنتی

 !چرا پسم می زنی؟:با بغض گفت

 !برای خودت:گفتم...رویم را برگرداندم تا اشکم را نبیند
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من اگه نخوام تو برای من هیچ کاری کنی باید کی رو !برای خودم؟:سپنتا مشتی به تخت زدو گفت
 !اری نکنلعنتی به خاطر من عوضی هیچ ک!ببینم؟

 !شاید با جسیکا شانس بهتری برای زندگی کردن داشته باشی تا من:پوزخندی زدم و گفتم

اخه کی دلش می خواد با یک مردی که امیدی !وجودت اذییتم می کنه:و با اخرین حرفم تیره خالص را زدم
 !تویی که امروز فرداس که دیگه بین مون نیستی!به زنده بودنش نیست زندگی کنه ها؟

دیدم که ...ویرانی را از چشم هایش دیدم.چشم هایش را دیدم.ز حرف هایم خودم بیشتر زجر کشیدما
 ..نیازی به این همه!باشه میرم:دیدم که غمگین خیره شد بهم و گفت..چشم هایش داغون شد

 ..و باقی حرفش را خورد

 ...دستی به چشم هایش کشید و بدون خداحافظ رفت

 ......های منمواظب خودت باش عزیز روز 

*** 

دقیق یک ماه میشد که نه صداشو شنیده بودم و نه دیده .ماهی بعد از آن اتفاق بامن مهربان تر شده بود
 ...بودمش

 ....کاره هروزم شده بود صبحانه ،دانشگاه،درس،شام،خواب

 .هرچند که صبحانه و شامم را هم به زور ماهی می خوردم

 ...ندمروارید و سپهر هروز بهم زنگ می زد

 ...حالم هروز بدتر از دیروز میشد

 ....وسپنتا هم تیر خالص را بهم زد

 ..یک روز که مثل هروز سر میز صبحانه نشست بودم ماهی کالفه از اتاقش بیرون اومد

 ...می خواست چیزی بگوید ولی نمی توانست

راش قلبی گفته هنوز ب.گردهپاییز سپنتا بهم خبر داده که دیگه هیچ وقت نمیخواد بر :ولی بعد از مکثی گفت
 .پیدا نشده ولی با قرص های قوی حالش داره بهتر میشه

 !گفت با جسیکا خوشبخته
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 ...کر شدم دیگر نشنیدم ماهی چه گفت

 ....فقط سعی در بدست اوردن ذره ای اکسیژن داشتم

 

ز از ان پایی دیگر..من به معنی کامل کلمه افسرده شده بودم.صبح روز بعد افسرده از جایم بلند شدم
 ...سرخوش خبری نبود

 ...الغرتر از دیروز ضعیف تر از هروز

 .جلوی اینه چشمم خورد به ابروهای نامرتب و زیرچشمانی که از فرط گریه گود رفته بود

 ..من همه مانند سرنوشتم عوض شدم..من دگر ان دختر جذاب با گیسوان ازاد نیستم

*** 

 .دوشم تنظیم کردم و از خانه خارج شدم پس از خوردن صبحانه کوله ام را روی

 .باید به خانه خودم بروم!تاکی می توانستم ان جا بمانم؟

 .برای اولین تاکسی دست تکان دادم و خودم را در تاکسی انداختم

 .صدای رادیو عصابم را بیشتر از قبل خراب کرد

 !ییدش می کردچیزی که گوینده رادیو می گفت و راننده با اهی تا!گرانی گرانی گرانی

 .کالفه پوفی کشیدم

 .تاکسی سره کوچه  نگه داشت

 ..پولش را حساب کردم و با قدم هایی محکم مسافت کوچه تا خانه را گذراندم

نگاهش که به من افتاد .خانم عبدی رییس ساختمان با دیگی در دست مقابل خانه شان ایستاده بود
 .مهربان نگاهم کرد

 .ر،در چرخاندمارام سالم کردم و کلید را د

گوشی ام را از  توی کیفم .کوله ام را داخل اتاقم گذاشتم و کتاب هایم را مرتب داخل قفسه ها جای دادم
 .بیرون کشیدم و شماره دکترِ سپنتارا گرفتم

 !سالم،بفرمایید؟:پس از دو بوق صدایش در گوشی پیچید
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ما خبری از ش.ببخشید پاییز هستم.دسالم خسته نباشی:تک سرفه ای برای صاف کردن صدام کردم و گفتم
 !سپنتا دارید؟

 !این و سپنتا گفت بهت بگم!دیگه پیگیرش نشو:دکتر پس از مکثی گفت

 ..و صدای بوق در گوشی پیچید

 !!!!!خـــــــدا!همه چی اسان تمام شد؟!تمام شد؟.مبهوت به گوشی خیره شدم

 

 ...اینده ای متفاوت از گذشته..گذشته ها گذشته من در پس کوچه ها دنبال اینده می گردم

 ...اگر قرار باشد در گذشته زندگی کنیم اینده ای وجود ندارد

اخ ..همان روزی که فارغ با سپنتا در کوچه ها قدم می زدیم..نم نم باران مرا یاد ان روز شیرین انداخت
 ..اسمش که می اید قلبم از حرکت می ایستد

 ....سمفونی زیبا بودصدای هو هو باد و نم نم باران مثل یک 

 !من عوض میشم

*** 

 ....سال بعد5

ماهی ..سال پیش از فرط شوک وضعف از حال رفتم۵.پرونده به دست سمت اتاق ریاست قدم برداشتم
 .من رو پیدا کرد و به بیمارستان رساند

 !دکتر می گفت اگر دیر من را می رساندن به بیمارستان سکته می کردم

 !!مرز سکته برسم؟ توی این سن چرا باید به

اگه دیر می رسیدم بیمارستان منم مثل سپنتا ...اون لعنتی قلب خودش بیمار بود به قلب منم رحم نکرد
 ...قلبم بیمار میشد

 ..ماهی و مروارید برای سرپا ایستادن دوباره من تالش کردن

در خانه شان مستقر  مروارید اومد شهر به اصرار های مکرر ماهی..مروارید و سپهر همه چی رو فهمیدن
 .شدیم

 ..حالم از هرچی نامردی بهم می خوره
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 !از ان پس عوض شدم

 !عاشقم دیگر!چه کنم؟..این چند وقت با خبر حاملگی جسیکا توسط جان حالم باز هم بد شد

 !جان مسلمان شد..جان و پرستو باهم ازدواج کردن

 !ولی سپنتا برای ازدواج خواهرش هم نیامد

البته !دواج جسیکا و سپنتا سوال کردم گفت مرجع تقلید سپنتا این اجازه رو بهش میدهاز ماهی راجب از 
 !فقط به اون نه در واقع به همه

ر به خاطر رشتم می توانستم کا.بعد از تمام شدن درسم در شرکتی به پیشنهاد ماهی مشغول به کار شدم
 ...های اداری هم انجام دهم

 ..سال همه تغییر کردن5در این 

باالخره مار گزیده از ..هی و مروارید اصرار دارن من پیش روانشناسی برای درست شدن روحیم برمما
میخوام به خواسته ...سعی در برگرداندن ان روحیه شیطون دارم..ریسمان سیاه و سفید می ترسد دیگر

 ..ماهی و مروارید عمل کنم و پیش روانشناس برم

 

 ..کمی تردید به جانم افتاده بودراستش .روز از اون تصمیمم گذشته بود۵

 .به مروارید گفتم سخته حرف زدن از گذشته و اون با پیشنهادش من را به فکر وا داشت

اینطور معذب هم .عزیزم اون طور که ماهی گفت میتونی تلفنی با دکتر حرف بزنی:مروارید
 !نظرت؟!نیستی

 .من هم ازش فرصت برای فکر کردن خواستم.نظر خوبی بود

 .د نزدیک می شدیم و من مثل قدیم ان شور و شوق را داشتمبه عی

جین یخی و شال مشکی تیپم را .در کمدم را باز کردم و با وسواس مانتوی مشکی براقی بیرون کشیدم
 .یک خط چشم باریک کشیدم با رژ قرمز.تکمیل می کرد

 ..کیفم را از روی تخت برداشتم و با لبخندی از اتاق بیرون امدم

 .روارید مشغول صحبت بودن و سپهر روزنامه ورق می زدماهی و م

ندی لبخ.سپهر با دیدنم روزنامه شو تا کرد و روی میز گذاشت.تک سرفه ای کردم تا حضورم را اعالم کنم
 !کجا به سالمتی دخترم؟:زدو گفت
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 !برای عید.میرم خرید:گفتم

 !خوب می کنی مادر:ماهی با خوشحالی نگاهم کردو گفت

 .هنوزم که هنوزه تمایلی برای خرید ماشین ندارم.دم و از خانه خارج شدملبخند کجی ز 

 ..تاکسی گرفتم و سرم را روی صندلی اش تکیه دادم

 ...صدای رضا صادقی توی ماشین پیچیده بود

 .پس از پرداخت پول  از ماشین پیاده شدم.ماشین روبه روی پاساژ نگه داشت

 .پاساژ شلوغ شلوغ بود

 .مغازه هارا از نظر می گذراندم با قدم های ارام

ر با لبخند وارد مغازه شدم و از مغازه دا...مانتویی سبز تیره با کمربند باریک قهوه ای روشن چشمم را گرفت
 !درخواست ان مانتورو کردم

 .تصمیمم گرفتم با گرفتن کیف سبز ستش تکمیلش کنم

 .لبخند به لب از مغازه خارج شدم

 .خریدم تمام شد شب بود که ۹ساعت حدودای 

 .تاکسی گرفتم و با دستان پرسوار شدم

 

سپهر یک جلسه کاری خانه یکی از .مروارید و ماهی با دیدن خرید هایم تعریف هاشون شروع شد
 !کار سپهر روز و شب نمیشناسه.دوستانشون داشت و مجبور شد پس از شام بره

 این.ه قاب عکس خودم و سپنتا خیره شدمشب موقع خواب در حالی که داشتم موهایم را شانه می زدم ب
 .عکس را در روستا گرفته بودیم

 ..تقه ای به در خورد و قامت مروارید نمایان شد.لبخند تلخی زدم

مادرانه هوایم را داشت و هروقت زمین خوردم دست مهربانی اش را به .من عاشقانه این زن را می پرستم
 !با این باد ها بلرزهکه مبادا من بیدی باشم که .سمتم دراز کرد

 .کارت دارم!خوب شد نخوابیدی مادر:لبخند مهربانی زدو گفت

 .بفرمایید:پاییز
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 .وبه تخت اشاره کردم تا بنشیند

 .هرچند خوب میدانستم می خواهد چی بگوید.برای گفتن حرفش تردید داشت

 !کی اقدام کنیم؟!عزیزم فکرات و راجبه روانشناس کردی؟:گفت

 !ه،اقدامشم هروقت خودتون الزم دیدیدجوابم مثبت:پاییز

پس فردا نرو سرکار صبح بعد صبحانه به ماهی بگم زنگ بزن بهش تلفنی صحبت :ذوق زده گفت
 !خوبه نه؟.کنید

 !چی از این بهتر؟!خیلیم عالی:از این همه اشتیاق لبخندی زدم و گونشو بوسیدم و گفتم

راستی .ب استراحت کن برای فردا اماده باشیپس خو:بلند شد دستی روی دامن گل گلی اش کشیدو گفت
 .اون کت و دامن نیلی تو بپوش

اون از جواب مثبتی که گفتم اینم از انتخاب .حاال انگار قرار بود خواستگار برام بیاد.غش غش خندیدم
 !لباس

 .خنده ی من و که دید شاد شد و پس از بوسیدن گونم از اتاق بیرون رفت

وام بهش می خ.بهش بگم از دوریش میخوام با روانشناس حرف بزنم!تا زنگ بزنمبه دلم افتاده بود به سپن
 !!!!قرار بود برگرده....بگم شاید برگشت

 ...پوزخندی زدم و بعد از تنظیم آالرام گوشیم به خواب رفتم

 

 یعنی هروز همه من.با دیدن قیافه خودم در اینه شوکه شدم.صبح روز بعد با صدای االرام چشم باز کردم
 !رو اینطور میدیدن دم نمی زدن؟

ه ما ک.خودم را داخل حمام پرت کردم و پس از یک دوش حسابی حوله را دورم بستم و مقابل کمد ایستادم
مرواریدم اون لحظه انقدر جو زده !قرار نبود حرفی بزنیم پس چه نیازی بود به پوشیدن یک لباس زیبا؟

 ...شده بود که به کل حواسش پرت شد

 !ه ای پوشیدم و پس از خشک کردن موهایم اون هارو باالی سرم خفه کردملباس ساد

فقط اون میان صبحانه مرا جمع .مروارید و ماهی مشغول جمع کردن میز بودن.از پله ها پایین اومدم
گونه مروارید را .ماهی با دیدنم با خوشحالی سالمی داد و من هم متقابال جوابش را دادم.نکرده بودن

 ...روع به خوردن صبحانه ام کردمبوسیدم و ش
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 .ماهی چشم انتظار منتظر بود تا صبحانه ام تمام شود و گوشی به دست سمتم بیاید

 !بگذریم..نمیدانم چرا ولی رفتن سپنتارا تقصیر ماهی انداخته بودم..من هم از قصد ارام ارام می خوردم

 .تمباالخره از صبحانه دل کندم و خونسرد بسمت کاناپه قدم برداش

 "دیدید گفتم."ماهی  با صورتی ذوق زده و تلفنی به دست سمتم اومد

این حرف رو می  ....حاال هرکی ندونه فکر می کنی برای کار های استغفرا!"عزیزم اماده ای؟:شاداب گفت
 "زنه

 !البته:لبخندی زدم و گفتم

ی ریم باال تا تو راحت حرف من و مروارید م:تند تند شماره رو گرفت و گوشی رو پرت کرد در دستم و گفت
 !!!یک وقت خجالت نکشی ها!تو بزنی

 ..وبا اشاره به مروارید بسمت طبقه باال رفتن

 .با گفتن به فرمایید شخص پشت تلفن به خودم اومدم

 !پاییز هستم:گوشی رو  نزدیک گوشم کردم و گفتم

 

 .صدای پوزخندش از اینجاهم قابل شنیدن بود

 .ـــ منم اردالنم

 .رو از تک تک کلماتش می توانستم بفهممتمسخر 

 ....خب:با تعجب گفتم

 .تعریف کن!خب که خب:اردالن

 .فکر می کنم باید یک روانشناس با نرمش با مراجعه کنندش حرف بزنه:اخم هایم را درهم کشیدم وگفتم

 !منم فکر می کنم یک روانشناس باید رو در رو با بیمـــارش حرف بزنه:اردالن

 !بیماراز قصد گفت 

 !از کجا باید شروع کنم؟:گفتم

 .ولی خب من روی پوستم حساسم.نمیدونم از هرجا که دوست داری:اردالن
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 !پوست؟!ها؟.با چشم های گرد شده به گوشی خیره شدم

 !میشه بپرسم این چه ربطی به پوست داشت؟:پاییز

 !بپرس:پوزخندی زدو گفت

 !چه ربطی داشت؟:با حرص گفتم

البته اگه کارت رو بلد باشی حساسیت منم !ربطش به این که من به پوستم حساسم:با صدای ارومی گفت
 !خانوم خجالتی.از بین میره

 .ببخشید من با اقای روانشناس کار دارم فکر می کنم اشتباه تماس گرفتم:مشکوک گفتم

 .نه درست تماس گرفتی:صدای شیطونش در گوشی پیچید

 ..خب ببین چیزه:پاییز

 !ادامش؟..خب چیزه:اردالن

 !نپر وسط حرفم:پاییز

 حرف بزن.هیس:اردالن

 !ببخشید میشه بپرسم صدای چیه؟:با شنیدن صدای خش خش با تعجب گفتم

 خش خش..اره میشه بپرسی:سرخوش گفت

 !صدای چیه؟:با اخم گفتم

 !فوضولی؟:اردالن

 !بله؟:پاییز

 !هیچی:اردالن

 خب بگو:پاییز

 سمبه نظرت من نباید این سوالو بپر :اردالن

 !صدای خش خش چیه؟:پاییز

 ..هیچی دارم فوتبال می بینم:اردالن سرخوش خندید و گفت

 گـــــــل:وبعد داد زد
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 !این روانشناس؟.واقعا شک کردم.هنگ به گوشی نگاه کردم

 

 !کوشی کجایی؟:صداش توی گوشی پیچید

 !شما حواستون به منه یا فوتبال؟:با حرص گفتم

 !حواستون به من یا صدای خش خش؟شما .معلوم فوتبال:خونسرد گفت

 .نمی دونستم بخندم یا حرص بخورم

 !میشه حواستونو بدید به من؟:پوفی کشیدم و گفتم

 !چرا ندم؟:اردالن شیطون گفت

 .و صدای خش خش و صدای تی وی قطع شد

 .خب می شنوم:جدی گفت

اد وی  نگاه اول اعتقنمیدونم به عشق ت.توی یک عکاسی.چند سال پیش بود که باهاش اشنا شدم:پاییز
 .عکاس بود.ولی من عاشقش شدم!دارید یانه؟

 .بعد چند وقت من به کشورم برگشتم.یکم باهم اشنا شدیم

 .تا وقتی که پدر و مادرم فوت کردن.اونجا تمام فکر و ذکرم پیشش بود

تیم روستا فبرگشتیم ر .قبول کردم.سپهر،عموم گفت برگردیم ایران:به اینجا که رسیدم مکثی کردم و گفتم
 .اونجا با پسری به اسم ماهان اشنا شدم.خیلی خوب بامن رفتار کرد.فامیل پدرو مادرم بود.پیش مروارید

 .با گفتن اسم ماهان بغض بدی راه نفسمو بست

فکر نمی کنی همه چی خیلی زود زود اتفاق ...خیلی زود عاشق شدی..که اینطور:صداش توی گوشی پیچید
 !افتاد؟

 ...وستا یسری اتفاق های دیگه افتادقبل از ر:گفتم

 .اخه وقتت تموم شده!قبل روستا رو میشه یک روز دیگه بگی؟:خنده شیطونی کرد و گفت

 !خیلی خب:با حرص گفتم

 ..گوشی رو بده به بزرگ ترت.حرص نخور:گفت
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 !نفس عمیقی کشیدم تا بلند نشم برم لهش کنم

 .خدافظ:گفتم

 .وقطع کردم

 

 .ت می گفت تازه بیشتر از وقتی که تایین کرده بودیم طول کشیدراس.به ساعت نگاه کردم

ولی امان از مروارید و ..سپهر وقتی از سرکار اومد انقدر خسته بود که راجبه روانشناس سوالی نکنه
 !مخصوصا ماهی انقدر سوال پرسیدن که کالفه شدم

 .قرار شد هفته دیگه باهم باز هم یک صحبتی داشته باشیم

 .مش اردالن و فامیلی شم قاسم زادهماهی گفت اس

 ....هرچند اسمش را می دانستم

*** 

 .نیم ساعت وقت داشتم.نگاهی به ساعت انداختم.با صدای زنگ گوشیم با حرص نگاهی بهش انداختم

 .صورتم رو شستم و لباس هایم را تن کردم

 .کیفم را برداشتم و از پله سرازیر شدم

 .سالم ارامی گفتم و پشت میز نشستم.انه را اماده می کردمروارید خواب بود و ماهی میز صبح

 !سپهر رفت؟:جرعه ای از چایی ام نوشیدم و گفتم

 !بگو عمو:ماهی

 !رفت؟:کالفه گفتم

 .نرفته گفت میمونه می رسانتت!نه:پیاز هارا ریز ریز کردو گفت

 .ونهمیخوام برم کتابخ.امروز یکم دیرتر میام:کیفم را از روی میز برداشتم وگفتم

 .باشه ای گفت و از خانه بیرون زدم

 .سپهر پشت فرمان متفکر به بیرون خیره شده بود

 .که باعث شد به خودش بیاید..با لبخندی سوار شدم
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 .سالم دخترم:سالمی دادم که گفت

 ...و حرکت کرد

 .تشکری کردم و پیاده شدم.حدود یک ربع بعد به محل سرکارم رسیدیم

 .مبا قدم های محکم داخل شد

 .شرکت مثل اکثر وقت ها شلوغ بود

 .پشت میزم نشستم و شروع به بررسی پرونده ها کردم

 .انقدر در کارم غرق بودم که متوجه زمان نشدم

 .با خسته نباشید سرپرست اون بخش پرونده هارو مرتب کردم و خسته از ای همه کار از جایم بلند شدم

 ....بستم تاکسی ای گرفتم و فارغ از دنیا چشم هایم را

*** 

 

 .با صدای راننده و خانوم خانوم گفتنش چشم باز کردم

 !نمی خواید پیاده شید؟:راننده با تعجب گفت

 !ما کجاییم؟:بی اختیار گفتم

 !نمی خواید پیاده شید؟.گفتید برسونمتون اینجا که رسوندم:با چشم های گرد شده گفت

 .ببخشید بفرمایید:چشم هایم را مالیدم و گفتم

 .این همه نتیجه کار بیش از حدمه.لش را پرداختمو پو

 .صدای بوق ماشین ها صدای جیغ الستیک ها به این عصاب داغونم دامن زده بود

 .کتابخانه در سکوت فرو رفته بود.وارد کتابخانه شدم.باالخره رسیدم

 .سمت قفسه کتاب ها قدم برداشتم و کتابی بیرون کشیدم

 .یک رمان جنایی که می توانست مرا به فکر وا دارد.استم را پیدا کنمگشتم و گشتم تا اونی که می خو

 .کتاب به دست سمت صندوق قدم برداشتم.تا از این فکر های درهم نجات پیدا کنم
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 !خانوم؟:خانوم پشت صندق از پشت عینک بد فرمش نگاهم کردو گفت

 .پاییز ادوارد:گفتم

 .وم ادواردکارت تون خان:سرش را داخل کامیپوترش کردو گفت

 .باشید موفق.دو هفته تا تحویلش وقت دارید:پس از یاد داشت گفت.کارته کتابخونم را مقابلش گذاشتم

 .لبخند کجی زدم و از کتابخونه خارج شدم

من به شلوغی بدجور احتیاج .....کتاب را داخل کیفم گذاشتم و سمت ایستگاه اتوبوس قدم برداشتم
 ...داشتم

*** 

 !زنگ بزنم اردالن؟:با ذوق گفت.میشه تلفن به دست سمتم اومدماهی بازهم مثل ه

 ..بذارید یچیزی بخورم بعد:خندم و قورت دادم و گفتم.چه زود صمیمی شد

 .هرچند توجه ای بهش نکردم..لب و لوچه اش اویزان شد

 .شیر موزی برای خودم درست کردم و مقابل تی وی نشستم

سپهر بازهم مثل همیشه جلسه .کردم جرعه جرعه می نوشیدمدر حالی که کانال هارا باال پایین می 
ماهی هم قرار بود فردا با چند تن از همسایه .مروارید با ذوق در حالی چیدن سفره هفت سین بود..داشت

 .می گفت هرسال بساط سمنو پزونشون به راهه..ها سمنو بپزن

 !بزنم؟:ماهی باالخره صبرش تمام  شد و گفت

 .نه فعال:م و شیطون گفتمابرویی باال انداخت

 .شانه ای از بیخیالی باال انداختم.کالفه تلفن را روی کاناپه پرت کرد و سمت مروارید قدم برداشت

 

 !ماهی اون تلفن رو بردار بیار:دلم سوخت و گفتم

 .سریع تلفن را چنگ زد و مقابلم ایستاد و شروع به شماره گیری کرد.گل از گلش شکفت

 .ره شدمبیخیال به تی وی خی

 ..من و مروارید تنهات می ذاریم رفت:با گفتن
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 .سالم:اندفعه من پیش قدم شدم و گفتم

 .سالم خانوم ادوارد:صدای جدی اش در گوشی پیچید

 !سرتون که شلوغ نیست؟.سالم اقای قاسم زاده:گفتم

 شلوغ هست :شیطون گفت

 !ولی چه کنیم که یک مراجعه کننده بدون تصویر بیشتر نداریم

شناخت خود فرد اول گام برای حل .یکم راجبه خودت بگو.خیلی حرفارو جا انداختی:مکث کردو گفتکمی 
 .مشکالت همون فردِ 

همه کار هام به جا .از همون اول دختری ساکت و صبوری بودم:لبخندی روی لب هایم اومد و گفتم
 ...خندم،گریم،شادیم،ناراحتیم و.بود

 .نمم نمی شنیدمگاهی انقدر ساکت می شدم که صدای درو

مادر و پدرم بدون اینکه به من بگن به خواستگارام جواب منفی می دادن ومن این و از لیلی بهترین 
مادرو پدرم گاهی انقدر در کارهاشون غرق میشدن که من رو فراموش می کردن ومن .دوستم شنیدم

نداشتم و این رو می  ولی باهمه این ها دوست زیادی.مجبور به تامین نیاز های عاطفی خودم بودم
ستانی که بر خالف تمام دو.اونجا به سپنتا اشنا شدم.بعد از چند وقت برگشتیم ایران برای عروسی.پسندیدم

 .دوست داشتنش خالصانه بود.ازشون دوری می کردم سپنتارو دوست داشتم

ت درو مادرم فواونجا سرم با درسم گرم شد تا به خودم بیام دیدم پ.بعد چند وقت بازهم برگشتیم روس
 .مسئولیت سنگینی روی دوش عموم افتاد.شدن

وقتی برگشتیم دوست داشتم از همه زودتر سپنتارو .به خاطر افسردگی بدموقع من برگشتیم ایران
پس به عکاسیش سری زدم و از مردی که مسئولیت اونجارو داشت راجبش پرسیدم که شماره تلفنی .ببینم

 .ازش داد

 

 .همه چی خوب بود تا وقتی که عموم ورشکست شد.داش کردمبه دنبالش رفتم و پی

پیش یکی از فامیل های مادرو پدرم به .واین اولین پایان رابطمون بود.سپنتاهم بی دلیل ازم دوری می کرد
 !به روستا.اسم مروارید رفتم

اشنا  باهاش.بودپسر خوبی .مروارید من رو با پسری به اسم ماهان اشنا کرد.اونجا خاطرات سپنتا باهام بود
 .شدم و  قرار شد ازدواج کنیم
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 !چه سریع:اردالن

لش قب.برای اینکه به خاک پدر و مادرم سری بزنیم همراه سپهر به روس رفتیم:اوهومی گفتم و ادامه دادم
وقتی رفتم روس اونجا ادامه .چندباری با مادر سپنتا ماهی حرف زده بودم و اون از حال بد سپنتا بهم گفت

سپنتا از .ن و سپنتا شد به هر ترتیبی بود باز دوست شدیم و برگشتیم روستا اندفعه همراه سپنتارابطه م
 .واینطور ماهان رو از میدان بیرون کرد.ماجرای ماهان اگاه شد و گفت خودش حلش می کنه

 ...و با گفتن اینکه نمی تونیم باهم باشیم رفت

 شتم شهر توی دانشگاه سپنتا رو با دختری به اسم جسیکابرگ.بازم افسرده شم و مروارید گفت برم دانشگاه
شماره دکترش رو داد و دکترش گفت سپنتا بیماری .سپنتا خواست برام توضیح بده و منم گذاشتم.دیدم

فهمیدیم از المان  دیپورت شده و جسیکا تصمیم گرفت با سپنتا ازدواج .سعی کردم کمکش کنم.قلبی داره
 .کنه

سال که گذشته و هنوز که 5حاال ..برای سالمتی سپنتا بهش گفتم بره و اونم رفت منم.دختر گستاخی بود
 ...ولی اون با جسیکا خوشبخته و البته با یک طفل.هنوزه من عاشقشم

 

در اخر با بغضی که سد گلویم شد رسما خفه ..در تمام مدت حرفم اون سکوت کرده بود و من حرف می زدم
 .شدم

 !خوشحالی که خوشبخته؟!لی که یک زندگی جدید ساخته؟خوشحا.که اینطور:اروم گفت

 .دوست داشتم این زندگی جدید رو بامن بسازه:با مکث گفتم

 .خودخواهانس:خونسرد گفت

 !به همین راحتی؟!من این همه درد کشیدم بعد میگی خودخواهانس؟!یعنی چی ؟:کالفه گفتم

 قبول.تو انگار احساست بیشتر از اونه از طرفی هم.اگه واقعا عاشق باشی خوشحالی اون ارزوته:گفت
 !داری؟

 !واقعا قبول داشتم؟

 ...نمیدونم:اروم گفتم

منم که باید برم به مراجعه کننده های با تصویرم .می بینم وقتت تموم شده:باز هم لحنش شیطون شد
 .برسم

 !مرسی که گذاشتی حرف بزنم و خالی بشم:لبخندی زدم و گفتم
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 .ولشو می گیرم تو زیاد به خودت نگیرپ.خواهش می کنم:شیطون گفت

 .مهربونی هم بهش نیومده

 ..برو بخواب خداحافظ.خیلی خب دیگه من باید برم:با مکثی گفت

 ...حتی اجازه نداد خداحافظی کنم.وقطع کرد

 .لبخندی زدم و پاورچین پاورچین وارد اتاقم شدم

 .کتاب رمان رو باز کردم و با دقت شروع به خواندش کردم

ولی همه چی ان چه که .زندگی مردی بود که در یک تصادف زن و بچش را از دست داده بود.جالب بود برام
 ...حقایقی که پشت پرده ای سیاه مخفی بودن و روزی بر مال می شدن.اون می گفت نبود

*** 

 .صحبت های من و اردالن کوتاه تر شده بود.یک ماه به همین ترتیب گذشت

 .زد و دلیلش رو هم نمی گفت ماهی تازگی ها مشکوک می

 .توی کارم موفق شده بودم تا جایی که ترفیع گرفتم

مردی که بدون تصویر صحبت هامو گوش می داد و دو طرف .صحبت های اردالن خیلی روم تاثیر داشت
 .سکه رو بهم نشون می داد

انش به جای نیش روزی خواهد رسید که من به جای سر افکندگی از وجودت افتخار کنم روزی که مردم"
 ...."هیچ وقت رسیدن به خوشبختی دیر نیست...روزی که دیر نیست...وکنایه ستایشم کنن

 

 .در این مدت خیلی سرم شلوغ بود تا جایی که به کل مشکوک زدن های ماهی رو از یاد برده بودم

 .اق شدیک روز که بیخیال در حالی تمیز کردن اتاقم بودم مروارید با صورتی مضطرب وارد ات

 !چیزی شده؟:با تعجب دست از کار کشیدم و گفتم

 !میشه چند لحظه وقتتو به من بدی دخترم؟:لبخندی زدو گفت

 !این چه حرفیه؟.اختیار دارید:لبخندی زدم و گفتم

 .وبه صندلی اشاره کردم بشینه
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 .خودم هم دستکش هایم را از دستم در اوردم و مردد روی تخت نشستم

 !سپنتا به همرا جسیکا داره بر می گرده:به نقطه ای نامعلوم خیره شد یدفعه گفتچند ثانیه در سکوت 

سال اومدنش چه دردی رو دوا می کرد جز این که زخمای ۵بعد از ...و این قلب من بود که فشرده شد
 !جوش خورده  رو باز می کرد؟

 !پس باالخره طاقتش تموم شد..پوزخندی روی لبم جا خوش کرد

 ببین...یعنی خب..ببین دخترم اون االن زن داره و خوب نیست دیگه مثل قبل باهاش:گفتمروارید سریع 

برای من .به ماهی هم بگید نگران نباشه!دیگه انقدر ابله نیستم.نگران نباشید:وسط حرفش پریدم و گفتم
 .همه چی تموم شدس

  ....نه منظورم این نبود عزیزم ببین:تند گفت

 .مهم نیست:پوزخندم عمیق تر شد و گفتم

 .بغض بدی به گلویم چنگ انداخته بود

 ...با بی تفاوت ترین حالت به کارم ادامه دادم و مروارید هم با سری افکنده از اتاق بیرون رفت

 !برنگرد لعنتی

*** 

غر می زدم و به قول معروف از زمین و ..همش بهونه می گرفتم!بازهم شده بودم اون پاییز غیر قابل تحمل
 ...لیدمزمان می نا

ک ماهی ی.هرچند می دانستم نیاز ولی قبول نکردم.ماهی چندباری بهم پیشنهاد صحبت با اردالن را داد 
نمیدانم چرا باز هم با همه این رفتار های ضد و نقیصش دوستش .قدمی هم برای عذرخواهی جلو نذاشت

 ...دارم

می .ییز سپنتا فردا شب می رسه اینجاپا:با خوشحالی سمتم اومدو گفت.با صدای ماهی از افکارم دل کندم
 !خوبه ؟!تازه می خوام اردالن و هم دعوت کنم..خوام به افتخار ورودش یک مهمونی ترتیب بدم

 .برای من که فرقی نداره:پوزخندی زدم و گفتم

 .خیلی خب پس فردا صبح زود بلند شو:به پوزخندم توجهی نکرد وگفت

 .که منصرف شدم!می خواستم بگم به من چه؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 130 

 ..نفر اشاره می کرد ۰۱۱ماهی با خوشحالی راجبه گرفتن چندتا مستخدم برای فردا و دعوت باالی 

 

خانه به قول معروف مثل بازار شام .باالخره روز مهمانی که ماهی این همه ازش تعریف می کرد فرا رسید
 .شده بود

بح و از ص.همه وسایل رو داده بود فرمان جابه جایی کاناپه و خالصه.پوزخندی زدم باالخره تک دانه پسرشه
 !!!حاال نه که خیلی از این مهمونی هم خوشم میاد.باالی سر من غر زده بود که بلند بشم

برای همین پس از یک دوش مختصر لباسی که ماهی برام اماده کرده بودو .باید برای مهمانی اماده میشدم
این زن که مجبورم کرد روی همه !اشه؟این زن که دوست نداشت پسرش بامن دوست ب.مقابلم گرفتم

 !حال خود لباس مهمانی پسرش را برایم اماده کرده؟!!!احساساتم سرپوش بذارم

 !می خواست جبران کنه؟.لباس ماسکی که فوق العاده هم چشم گیر بود

 !من به جبرانش هیچ احتیاجی نداشتم.پوزخندم عمیق تر شد و لباس رو گوشه ای پرت کردم

 !بار به تصمیمم افتخار کردموبرای اولین 

یقه اش قایقی بود و استین بلندی .بلندیش تا باالی زانوم بود.لباسی یشمی از کمدم بیرون کشیدم
 !با یک ساپورت و بوت عالی میشد.داشت

 ...پس از پوشیدن لباسم موهایم را فر کردم و ارایش مالیمی کردم

و این را می دانستم این تردید ها !همه چی میشهتردید باعث خراب شدن .با تردید از اتاق خارج شدم
 ...خیانت کارن

 ....نگاهم به ماهی افتاد که به مستخدم ها دستور می داد.سالن شلوغ شلوغ بود

 ...اروم و خونسرد از پله ها پایین رفتم

 ..ماهی نگاهش که به من خورد اخمی وسط ابروهای تاتو کردش جا خوش کرد

 .تحسین بودولی نگاه مروارید پر از 

 ...با قدم های شمرده شمرده سمتش رفتم و بوسه ای روی گونه چروکش کاشتم

 ...صدای موسیقی در سالن پیچیده بود و جام های شراب باهم برخورد می کرد

 !این جور مهمونی ها از ماهی بعید بود
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 !باالخره برگشت...با دستی که روی شانم جا خوش کرد قلبم از حرکت ایستاد

 .دم چشم های تر شده از اشکمو به زمین بندازمسعی کر 

 !باالخره برگشتم:صدایش در گوشم پیچید

 با شتاب برگشتم و همین کارم باعث شد .این دیگر خارج از کنترلم بود!به خدای واحد دیگر تحمل نداشتم
 ...قدمی عقب بردارد

 !عوض شده بود..در یک کلمه.الغر تر شده بود

 ...به کابوس شب های من شده است سپنتای روز های من تبدیل

 

نی اون چرا می خوای باز ک!چرا برگشتی؟!برگشتنت دیگه دردی رو دوا نمی کنه:لب باز کردم وبا بغض گفتم
 !زخم هایی که رو که زمان برد جوش بخوره؟

 .فقط ببخش!هیس:بازومو گرفت و گفت

 ...صدای جسیکا قلبم رو شکست

 !زی هاروبس کن این مظلوم با...پاییز:جسیکا

 !در دل داد زدم یک چیزی بگو.نگاهم به سپنتا افتاد

 !ومن چشمم به یک مرد و یک دختر افتاد..با سری افکنده روی برگرداند

 ...خستس!ددی رو ببر به اتاقش!جولیا:جسیکا با طنازی گفت

 !این بود ان خوشبختی؟!این بود ان زندگی؟!و من پشیمونی رو از نگاه سپنتایم خواندم

 .با اخم های درهم و پوزخندی بر لب سمتم اومدمرد 

 .نزدیک و نزدیک تر می شد

 ..ومن هر لحظه بر تعجبم افزوده می شد

 ...تا جایی نزدیک شد که نفس های داغش پوستم را سوزاند

 !!!چیکار می کنی؟:با اخم گفتم

 ...سالم خانوم اردوارد:لبش رو نزدیک گوشم اورد و گفت
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 !اردالن...ر مغزم زنگ خوردوهمین کلمه هزار بار د

 !سالم اقای قاسم زاده:متقابال پوزخندی زدم و گفتم

م ببخش یک لحظه رفت:یک دفعه غش غش شروع کرد به خندیدن و گفت.تغییری در صورتش ایجاد نشد
 .از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون من یک زمانی می خواستم بازیگر بشم..تو حس

 ....مرد عجیبی بود...لبخند ناخداگاهی زدم

 .ولی من با همون بی تصویرت راحت تر بودم:شیطون خندید و گفت

 .....صدای ماهی از اونور سالن اومد که همه رو برای صرف شام دعوت می کرد

 ..."بگذار برم!من هر لحظه با دیدنت داغون می شم!حال که امدی بگذار من برم"

 

 ..چشمکی زدو سمت جسیکا قدمی برداشت

 !اون می دونست که جسیکا خودخواهانه سپنتارا از من گرفته؟!تمام این مدت اون می دونست؟یعنی 

 !اون می دونست و ریلکس رفتار می کرد؟

همشون من وخر فرض !همشون بهم خیانت کردن.با این همه سوال و فکر با عصبانیت بهش خیره شدم
 !کردن

 .از این همه ضعیف بودن دلم لرزید

 .صندلی نزدیکم نشستم بی حال روی اولین

 ...ه نگاهنگا!پاییز دختر چرا رنگ به رو نداری؟:مروارید با نگرانی سمتم اومد و چنگی به صورتش زدو گفت

 .چیزیم نیست فقط حس می کنم ضعف کردم:سعی کردم با لحنی که تلخیش کم باشه بگم

 .بمون اینجا برم برات شام بکشم.بمیرم برات:با بغض گفت

 ...انقدر که حالم خراب بود..البته حرفم می زدم نمی شنید..دمجوابی بهش ندا

 .چشمم به اردالن افتاد که متفکر بهم خیره شده بود

 .پوزخندی بهش زدم و شیرینی از روی میز برداشتم

 .پرستو و جان اون سمت سالن را ترکونده بودن
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 !دوست داشتم برم باال و به سپنتا سر بزنم

 !این مهمانی رو برای ورود پسرش گرفتههه ماهی انگار نه انگار 

 !!کجا دخترم؟:از جایم بلند شدم و با قدم های لرزون خواستم سمت پله ها برم که ماهی گفت

 ...نگاه ها به سمتم تیر اندازی شد

 .انقدر بلند گفت که حتم دارم همسایه مجاور هم شنیده

 .می رم استراحت کنم!خستم:لبخند کجی زدم و گفتم

 .که بذارم جوابی بده از پله ها باال رفتموبدون این

قلبم مچاله شد خواستم قدمی سمتش بردارم که صدایی من را .در راه رو چشمم به در اتاق سپنتا افتاد
 ..میخکوب کرد

 

 !فکر می کنی داری قدم درستی بر می داری؟:اردالن

در دست دیگرش جامی  بود یک تای ابروشو باال داده بود و یک دستش در جیبش بود و .عقب گرد کردم
 .که  در هوا تابش می داد

لطفا شما دیگه من رو راجبه قدم هایی که به خوبی می شناسیدشون و سکوت کرده :پوزخندی زدم و گفتم
 .بودید راهنمایی نکنید

 .وبدون توجه بهش سمت ته راه رو که اتاق من ختم می شد قدم برداشتم

 ...صدای قدم هاش و می شنیدم

 !دنبال من نیا:نیت برگشتم و گفتمبا عصبا

 .ولی اون سرخوش می خندید و اروم اروم دنبالم می اومد

 .مقابل در اتاقم که رسیدم سریع داخل شدم و درو بستم

 !اه از نهادم بلند شد..خواستم درو قفل کنم که نگاهم به جای خالی کلید افتاد

 .فی بود تا اون بهم برسهبا نگاهی کالفه دنبالش روی زمین گشتم و همین فرصت کا

 .قامتش نمایان شد
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 ...تا حاال این نوع دعوت به یک اتاق خواب رو ندیده بودم که به لطف شما دیدم:شیطون گفت

 !میشه بری؟:عصبی نگاه تندی بهش انداختم و کالفه گفتم

 !؟میشه کمی باهام صحبت کنی؟!میشه نرم:قدمی نزدیکم شدو گفت

 !راجبه چی؟:زبان تر کردم و گفتملبم را با .مات نگاهش کردم

 ..راجبه امشب..راجبه خودت:اروم لب زد

بدم میاد از ادمای !تو که از همه چی اطالع داشتی!می خوای چی رو بشنوی؟:چشمامو تنگ کردم و گفتم
 ....ادمایی که فقط و فقط کارشون تظاهره..متظاهر

 ..گی این و نداری تابهت بگمهنوز اماد.دلیل داشتم:جام شرابش را روی میز گذاشت و گفت

 ....نریز توی خودت!حرف بزن پاییز

 !ماهی بهت گفت بیای پیشم؟:روی صندلی خودم رو رها کردم و گفتم

 !نه این چه حرفیه؟:جدی گفت

من نمی تونم ..با دیدنش تمام خاطرات به سرم به قلبم هجوم اوردن:لبانم را با زبان تر کردم و گفتم
 ..هرچند چندبار به چندبار می رفت..ه بودنش عادت کردمانگار ب..فراموشش کنم

 

ک اون دیگه ی...ولی نکردی!تو،توی این مدت فرصت این رو داشتی که فراموش کنی:اردالن خونسرد گفت
تو ..هرچقدر که عاشقت باشه.اون حاال زن و بچه ای داره که باید نیاز هاشونو تامین کنه.مرد مجرد نیست

 !نباید باشی

 تورو جسیکا فرستاده تا کاری کنی سپنتارو فراموش.تورو ماهی نفرستاده.حاال فهمیدم:زدم و گفتمپوزخندی 
 !!!تو دیگه چقدر کثیف هستی!کنم

 .اخم میان ابروهایش جا خوش کرد

 !اره اینم می تونه باشه:ولی بعد از چند ثانیه به حالت عادی برگشت و گفت

 .وانگی فاصله چندانی نداشتمتامرز دی...حرصم گرفت از این همه خونسردی

دکتر !دیگه به مشاوره های تقلبیت هیچ احتیاجی ندارم.از اتاق من برو بیرون:نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 ...تقلبی
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تقلبی اونیه که به عادت کردن میگه :پا شد و قدمی سمتم برداشت دستاش و در جیبش کردو گفت
 !ت نکنسعی کن به هیچ چیز و هیچ کس عاد..یک نصیحت!عشق

 ..تلخی کالمش کالفه ام کرد

 ...پوزخندی زدو از اتاق بیرون رفت

اون لعنتی از عشق چی ..اون چی میدونست از عشقی که چند سال توی دلم ازش مراقبت کردم
 !میدونست؟

 .روی تخت خودم را رها کردم

 ..به یک خواب نیاز داشتم

 ..تقه ای به در خورد و بوی عطری تلخ اتاق رو در بر گرفت

 !در حالی که چشم هایم بسته بود سعی کردم بفهمم کیه؟

 جاش ..اومده بودم شراب و بردارم..خیلی مسخره می خوابی!نمی خواد خودت رو بزن به خواب:اردالن

 .میدونی گفتم شاید یکی ببینه برات بد بشه.گذاشته بودم

 .واین قسمت از حرفش و شیطون مانند زد

 .اخم هایم را در هم کشیدم

 .با تعجب چشم باز کردم.ل نکشید که انگشتی وسط ابروم قرار گرفتطو

 ..اگه میدونستم با تصویرت انقدر اخموعه هیچ وقت نمی اومدن دیدنت:اردالن شیطون گفت

 .شخصیت عجیبی داری:توی جام نیم خیز شدم و گفتم

 !؟...این و مدتی که در تماس بودیم فهمیدی یا االن:ابروهایش را باال انداخت و گفت

 !مونده بودم چی بگم؟

 !هردوش...خب:گفتم

 .اهان بلندی گفت و دستش را میان موهایش کشید

توی این مدت باید .دکترت داره برای چند وقت میره سفر کاری:در حالی که چشم هایش می خندید گفت
 !خودت با این عادتت به سپنتا کنار بیای
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 !از حرص من گفت عادت

 !گو عادت وقتی چیزی نمیدونین:تند نگاهش کردم و گفتم

 ..بهت ثابت می کنم:ابروهایش را به طبق عادت باال انداخت و گفت

 !چطور؟:مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 ..به موقع اش میفهمی:خونسرد گفت

 ...هرچند از احساسم مطمئنم..ومن از موقع اش می ترسم

*** 

جولیا دختر شادی بود و طبق گفته .می کردمروز ها می گذشت و من هر سری خودم رو از اون دونفر قایم 
 .هایش عاشق پدرش بود

 .در این مدت نه اردالن رو دیده بودم و نه باهاش تماسی داشتم

من و مرواریدو .برنامه پیک نیک ریختم:یک روز که همه در حال خوردن ناهار بودیم،ماهی با ذوق گفت
 .ته سفر کاریسپهرم که فعال رف..سپنتا و جسیکا و جولیا و اردالن 

 ..چشمامو تنگ کردم تا بتوانم از چشم هایش دلیل این کارش را بفهمم

ی راستش باید راجبه موضوع..خیلی دوست دارم اردالن رو ببینم!چه عالی:جسیکا عشوه شتری اومد و گفت
 .باهم حرف بزنیم

 ..و از قصد تمام کلماتش رو بلند بلند به زبان می اورد

 .بغضم لیوان اب را تا ته سر کشیدمبا زور برای خفه کردن 

 .لبخندی زد

 !نظر تو چیه پاییز؟:سپنتا عمیق نگاهم کردو گفت

 !انتظار نداشتم انقدر رک نظرمو بپرسه.با تعجب نگاهش کردم

 .هرچی بقیه می گن:شانه ای باال انداختم و گفتم

 .جسیکا پوزخندی زدو با عصبانیت به سپنتا نگاه کرد
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راستی پرستو .اردالن جان هم که دیشب رسیدن.صبح راه می افتیم۰۰فردا ساعت ...خوبه پس:ماهی گفت
 .پرستو زیاد حالش خوب نبود.و جان نمی تونن بیان

 .مشغول به خوردن ادامه ناهارم شدم..ایشاال خوب میشه:با گفتن

*** 

 .جولیا اون سبد رو بردار بیار:سپنتا با داد گفت

 .ادتک تک سبد هارو در صندوق عقب جای د

 .لبخندی زدم و منتظر مروارید ایستادم

 .ماشینی بهمون نزدیک شد

 ..با،باز شدن در قامت اردالن نمایان شد.از شیشه های دودیش چیزی معلوم نبود

 !اومدی پسرم؟:ماهی با ذوق گفت

 .پاییز تو با اردالن برو:و روبه من گفت

 .باشه:دم و با گفتنتاب نیاور .خونسرد بهم خیره شده بود.نگاهم به اردالن خورد

 .سمت ماشینش قدمی برداشتم

 .در جلو رو باز کردم و مردد سوار شدم

 .لبخندش پر رنگ شد

 .ماشین سپنتا جلوتر از ما حرکت کرد و اردالن راه افتاد

 .سکوت بدی بر ماشین حاکم بود

 .منتظرم ثابت کنی بهم:در اخر طاقت نیاوردم و گفتم

 .خوبه:یره شده بود گفتدر حالی که جدی به روبه رویش خ

 !خب سفر خوش گذشت؟:گفتم

 .اره:گفت

 .از جواب های کوتاهش حرصم گرفت

 !در کنار جسیکا و سپنتا خوش می گذره؟:اردالن
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 اره:برای اینکه حرصش رو در بیارم گفتم

 .برخالف تصورم تغییری در صورتش ایجاد نشد

 

 ..دن و نه اونتا اخر مسیر نه من حرفی ز .پوفی از سر بی حوصلگی کشیدم

 !!هرچه بگم کم گفتم از این جای زیبا.باالخره بعد از دوساعت به مقصد رسیدیم

 ..گل های چشم گیر و رودخونه جاری که ذهنه ببینه رو به خوبی به خودش جلب می کرد

 ....صدای پرندگان

 .نفس عمیقی کشیدم تا این هوای پاک را با ریه هام استشمام کنم

 .سال پیش شکسته تر شده بود5که از  مقابلم مردی ایستاد

 !مرد من شکسته شده...سال از صورتش هویدا بود5مردی که درد این

 ...صدای مهربونش گوشم را نوازش کرد

پاییز دوست دارم دستت و بگیرم و باهم از وسط این رودخانه رد بشیم و پشت سرمونم نگاه :سپنتا
 ..در کنار هم..باهم!فقط بریم..نکنیم

 !همانند حال تلخ این روز های من..لخی زدملبخند ت

 !تو می تونی این راه رو با جسیکا بری:گفتم

 ..همچون خودش که از من ناعادالنه گذشت...و از کنارش گذشتم

 ...اردالن دستانش را در جیب شلوارش کرده بود و متفکر قدم می زد

 ..ور رودخانه در حال اب بازی بودن جسیکا و جولیا ان..مروارید و ماهی در حال پهن کردن سفره بودن

 !پشت سر اردالن راه افتادم

 ..رفت و رفت و رفت تا به وسطای رودخانه رسید

 !نه؟!قشنگه:صدایش را شنیدم

 !پس می دانست دنبالشم

 !خیلی:لبخندی زدم و گفتم
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 !نگاهش تهی بود...عقب گرد کرد 

 !از چیزی ناراحتی؟:زمزمه کردمتعجب به کارش خیره شدم .گوشه های شالم را در دست گرفت

 ..ومن فهمیدم این مرد درد را خوشحالی را از چشم می خواند

 .لبخندی زدم و بدون حرف سرم را به معنی نه به طرفین تکان دادم

ولی وقتی یک مرد خوشتیپ اینجور شالتو در دست گرفت .چرا ناراحت بودی:شیطون نگاهم کردو گفت
 !تر می گفتیخب زود...ناراحتیت از بین رفت

روی چمن نشستم و به حرکت ارام اب خیره .حرصی نگاهش کردم و شالم را از دستش بیرون کشیدم
 ...شدم

 .پایش را تا امتداد شانه هایش باز کرد و دست در جیب نگاهم را دنبال کرد.کنارم ایستاد

 

دونم این یک نوع ولی می.کاشکی می شد برای همیشه از این کشور و مردمانش دور بشم:اروم لب زدم
 !فرارِ 

 ...ومن نمی خوام فرار کنم

ولی فقط به نقطه ای نا معلوم خیره ..نگاهی به صورتش کردم تا مثل همیشه لب باز کند و جوابم را بدهد
 .شده بود

ک گاهی همین فرار برات ی.گاهی وقتا همین فرار باعث میشه بتونی روی پات بایستی:باالخره لب باز کرد
 !این فرار الزمه...پاییز!گاهی برای اینکه داغون ترنشی فرار می کنی..رو داره درس بزرگ پیش

 !اون من و می فهمید..مات و مبهوت بهش خیره شدم

 !اون کمکم می کرد...اون درکم می کرد و راهنماییم می کرد

 !!!خوردی پسر مردم و:شیطون گفت.با دیدن چهره ی مات و مبهوتم لبخندی روی لبانش جا خوش کرد

 ..نتونستم جلوی خندمو بگیرم و دیوونه ای نثارش کردم

 ..اگه نمی خوای تمام غذاهارو جسیکا بخوره پاشو بیا بریم:راه افتاد و بی تفاوت گفت

 .اخمامو در هم کشیدم و پشت سرش راه افتادم
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قرص  عزیزم یکم از اون.اردالن جان خوب شد اومدی:جسیکا نگاهش که به ما افتاد پوزخندی زدو گفت
 !های ارام بخشت بهم میدی؟

 !جسیکا بد داشت با غیرت یک مرد بازی می کرد..سپنتا با اخم به سفره خیره شده بود

 ..االن همراهم نیست..باشه برای بعد:اردالن بی تفاوت گفت

 .و روبه روی من نشست

 .مروارید با قربان صدقه غذایم را کشید

 ..برای همین با ولع شروع کردم به خوردن..بود ضعف عجیبی هم سراغم اومده.خیلی گشنم بود

 .غذایم که تمام شد خواستم از پارچ برای خودم اب بریزم که نگاهم با نگاه، اردالن گره خورد

 ....مهربون نگاهم می کرد

 !!خب بدرک!...یعنی دیده چطور خوردم؟

 ..گرفتاز این فکر ناخداگاه ابروهایم را در هم کشیدم و دستی وسط ابرویم قرار 

 باز که اخم:شیطون گفت.اردالن بدون توجه به جمع سمتم خم شده بود و دستانش وسط ابروهایم بود
 !کردی؟

 

 !میشه ساکت بشی؟..میشه:لبم را گزیدم و با صدای کنترل شده گفتم

 .نه:نگاهی بی تفاوت به چشم های متعجب جمع انداخت گفت

 !غیرتی نشد؟چرا !چرا عصبانی نمیشد؟..چشمم به سپنتا افتاد

مهلت ندادم  چیزی بگن دویدم ...دستتون درد نکنه از جایم بلند شدم:دلخور بهش خیره شدم و با گفتن
 ...سمت رودخانه

 !من نیاز داشتم تا با این اب یکی بشم

 !!!!اون عوض شده بود...پوزخندی زدم

*** 

 ...هوا حسابی باران بودی...بعد از دوساعت راهی خانه شدیم
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 ..شیشه تکیه دادم سرم را به

 !تو می دونستی عوض شده؟:گفتم

 !امروزم هدفم از اون کار نشون دادن همین بود!خوبه باالخره حرف زدی:پوزخندی زدو گفت

 ....با چشم های غمگین بهش خیره شدم

 !دیگه دوستم نداره:اروم گفتم

 !محتاجش نباش:تلخ گفت

 !محتاج چی؟:گفتم

 !دوست داشتن:گفت

مثل !من محتاج اینم که مثل قبل صدام کنه!محتاج دوست داشته شدن نیستم اردالنمن :با خشم گفتم
ن عاشق چو!تو نمیفهی!من محتاج مردیم که روز و شبم رو بارفتنش خراب کرد!قبلش محبتشو حوالم کنه

 !غیر از اینه؟!!!نیستی

ق می زمینه تحقی بامنی که چندین ساله دارم توی این!عادته:بسمتم برگشت و گفت.گوشه ای پارک کرد
 !بهت عادت کرده بود..اونم عاشقت نبود!!کنم بحث نکن

 ....باشنیدن حرفاش بدنم یخ کرد

 ...می لرزیدم و اشکام بی رحمانه به صورتم سیلی می زد

 

 .اردالن با اخم بهم خیره شد

 .....من داشتم توی سرمایی که خودم با دستای خودم درست کردم می لرزیدم!!به گرما نیاز داشتم

 ...با قرار گرفتن سرم روی یک جای گرم و مطبوع به خودم اومدم

 .اردالن با اخم من رو در اغوشش کشیده بود و به چشم هایم خیره شده بود

 !بینیم چونشو لمس کرد

 ..مبهوت بهش خیره شدم

 !بهتری؟:با همون اخم گفت
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 ..خب...ما..اردالن این درست نیست:گفتم

 !بعد کی باید عذاب وجدان من رو خفه می کرد؟...وگرنه تشنج می کردی!بودممجبور :اروم دم گوشم گفت

 !کجا کجا؟:خجالت زده خواستم از اغوشش بیرون بیام که شیطون گفت

 ..نگران میشن:اروم گفتم

 !بشن..خب:خونسرد گفت

 .لبم را گزیدم 

 !خوش می گذره؟:گفت

 !بس کن:مشتی حوالش کردم و گفتم

 .مدم و با صورتی سرخ سر جایم نشستماروم از اغوشش بیرون او

 ..چشمکی شیطون بهم زد و راه افتاد

 .با لرزش گوشیم به خودم اومد

 ...اسم سپنتا روی صفحه گوشیم چشمک می زد

 !بله؟:با تردید جواب دادم

 !کجایی پاییز؟:سپنتا با خشم گفت

 !داریم میایم!با اردالنم:اروم گفتم

مروارید نگران شده بود ،برای ...پس زود بیاید!خیلی خب:تگف...یک دفعه تمام خشمش فروکش کرد
 ..خب...وگرنه..همین زنگ زدم

 !وگرنه نمیذاشتی بری!تو هیچ وقت نگران من نبودی!میدونم:غمگین گفتم

 ..فقط بهم یک فرصت دیگه...بهت همه چی رو توضیح میدم:اروم گفت

چوب حراج زدی به !خراب کردی تو تمام پل هایی ک ساخته بودی رو:نذاشتم ادامه بده گفتم
 !واقعا عشقی در کار نبود..شاید..شاید!عشقمون

 !این من بودم؟!این من بودم که اینطور با مردم رفتار کردم؟!وسریع قطع کردم

 !بهش زمان بده:اردالن گفت
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 !باید بهش فرصت میدادم؟..اخم بدجور در صورتش خودنمایی می کرد

 !با ماهی کار دارم!میام باال:مون اخم گفتاردالن ماشین رو پارک کرد و با ه

 ...حس کردم ناراحته

 .لبخندی زدم و باشه ای گفتم

 .باهم داخل خانه شدیم

 .جولیا در حال بازی کردن بود و جسیکا هم با ناز با سپنتا حرف می زد

 !حتما خوابه!پس مروارید کجاست؟

 

 ..اردالن از کنارم رد شد

 .با خستگی به اتاقم پناه بردم

 .وارد حمام شدم و پس از یک دوش مختصر حوله ای دورم پیچیدم

 .در حال انتخاب لباس بودم که تقه ای به در خورد

انگار نه انگار که مهمون :لباس به دست با تعجب به در خیره شدم که اردالن با اخمی وارد شد و گفت
 ...می خواستم باهات حرف بزنم که نیومدی گفتم خودم بیام که..داری

 .ا دیدن من با تعجب و اخم نگاهم کردب

 .تمام این حرفارو وقتی می زد که داشت داخل می شد

 .با صورتی سرخ از خجالت دنبال پناهگاهی برای قایم شدن بودم

 !برگرد برگرد نگام نکن:بلند داد زدم

 .به تبعیت از حرفم برگشت

 .اگه می خواستم برم داخل حموم که باید از جلوش رد می شدم

 !نگاه نکن تا لباسمو بپوشم:کالفگی گفتمبا 

 .قول میدم پسر خوبی باشم!حاال میشه نگاه کنم؟:شیطون گفت
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 حینی که داشتم لباس می.بزور خندم و قورت دادم و تند تند شروع کردم به لباس پوشیدم.خندم گرفت
 !االن داری چی می پوشی پاییز؟:پوشیدم هی می گفت

و شونه بدست .ره حاضر و اماده روی صندلی میز ارایشم نشستمباالخ..منم هی رنگ عوض می کردم
 .موهامو شونه کردم

 .برگشت و با دیدنم چشمکی زد و روی تخت نشست

 ...سعی می کردم نگاهم داخل اینه،واون نگاه شیطونی نیوفته

 .لبم را گزیدم و دست از شونه کردن برداشتم

 !خب چیکارم داشتی؟:گفتم..سعی کردم عادی باشم

 !هیچی:این حرفم اخماشو درهم کشیدو گفت با

 !برای هیچی اومدی اتاقم؟:ابرویی باال انداختم و گفتم

 !مثل اینکه به موقع اومدم:وشیطون گفت..اره:از رو نرفت و گفت

 !بی ادب:اروم خندیدم وگفتم.دیگه نتونستم جلوی خندم و بگیرم

 .خوش گذشت.خب دیگه من باید برم:چشمکی زدو گفت

 ...چه زود!میری؟:و بدون فکر گفتم بلند شدم

 ..ابرویی باال انداخت بهم نزدیک شد

 !!!!ای پاییز الل شی ایشاال..قلبم به هیجان افتاد

 !می خوای نرم؟:بینی شو داخل موهام فرو برد و گفت

 !خودت میدونی...خب:با تته پته گفتم

 

 !!!تپلو:دستشو روی گونم کشیدو گفت.کار دارم..باید برم:خونسرد گفت

با عصبانیت نگاهش کردم و ...با چشم هایی که هر لحظه ممکن بود از حدقه در بیاد نگاهش کردم
 !!حرفتو پس بگیر!!چی گفتی؟؟من تپلو ام؟:گفتم

 .ابرویی باال انداخت و نچ کشیداری گفت
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 !به سپنتا میگم:با حرص کوبیدم تخت سینش و گفتم

 ..و خودم از حرفی که زدم تعجب کردم

 !!چی گفتی؟:گفت..نگاه شیطون جاش رو به نگاهی خشمگین و صورتی قرمز داد کم کم ان

 ...چی...هی ...هی:با لکنت گفتم

اگه مهم بودی مثل یک دستمال چرک !فکر کردی براش مهمی؟!بی لیاقت:چونمو در دستش گرفت و گفت
 ..نمی انداختت دور اون

 ..ر اوردسیلی که به صورتش زدم اشک خودم را د!نذاشتم ادامه بده

 !تو هیچی نمیفهمی!گمشو بیرون از اتاق من:با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

 ..با پشیمونی و تعجب نگاهم کرد....رنگ نگاهش عوض شد

 !دِ برو دیگه لعنتی:جیغ زدم

 ..اروم باش!هیس باشه میرم:گفت

 ..ل گریستمروی تخت خودم را رها کردم و از ته د..و با قدم های نامطمئن از اتاق بیرون زد

*** 

سپنتا بهم گفت که قرار یک مالقاته مخفیانه رو بذاریم تا باهم .دو هفته می شد که اردالن رو ندیده بودم
 !حرف بزنیم

 .منم اتاق زیر شیروونی رو بهش پیشنهاد کردم

 ..شیک و مرتب.نگاهی به خودم در اینه کردم

 ..خیلی از کاری که با اردالن کرده بودم پشیمون بودم

 ...نا امیدم نکن!خدایا تمام امیدم به خودته..ا قدم هایی که تردید درش همراه بود به راه افتادمب

 ..جلوی در مکثی کردم و داخل شدم

 

 .بدون هیچ حرفی روبه روش نشستم.سپنتا با صورتی جدی روی صندلی نشسته بود

 !اماده شنیدن زندگی من هستی؟!پاییز:مضطرب نگاهم کردو گفت
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 ..کان دادماروم سر ت

 .چندسال پیش وقتی توی عکاسی دیدمت گفتم این همونه که دنبالش می گشتم:گفت

 .دوست داشتم بیشتر باهات اشنا بشم

 !من خیلی بی لیاقتم میدونم.که اینطورم شد

 ..بعد چندسال که برگشتی انگار دنیارو بهم دادن

 !ایندت باشم نمی تونستم باعث خرابی..ولی من یک مرد با یک قلب بیمار بودم

ل پاییز خدا شاهده خیلی درد هارو تحم!تنهات گذاشتم درست وقتی که بهم احتیاج داشتی!گفتم بری...پس
نمیدونی وقتی فهمیدم که می خوای ازدواج کنی چقدر داغون ...باالخره باز تونستم ببینمت...کردم
از میدون خارج کردم و  اون پسر رو..پس اومدم سراغت!فقط گفتم باید مال من بشی و باشی..شدم
 ...رفتم

 !اینبار هم به خاطر خودت

 !!دیدار ناگهانی ما توی دانشگاه بهم ثابت کرد این دال مثل اینکه نمی خوان دل بکنن

که قلب بیمار من این رو امضا می !ولی هربودنی تاریخ انقضا داره..بودن باهات بزرگ ترین هدیه الهی بود
 !کنه

نمی خواستم قبول کنم ولی تو می خواستی از خودت ...ا خودش رو بهم دادجسیکا پیشنهاد ازدواج ب
 !بگذری

هزار بار خودم رو بابت این لج بازیا لعنت !نمیدونم اون لحظه سر لج و لجبازی بود چی بود که قبول کردم
 من احمق..ولی من شوخیش گرفتم...زندگی شوخی بردار نبود و نیست!فرستادم

با جسیکا که رفتیم المان همه چی در ظاهر خوب :د با بغض نگاهم کردو ادامه دادبه اینجای حرفش که رسی
 .جسیکا به نزدیکی احتیاج داشت و من نمی خواستم بهت خیانت کنم!ولی من داغون بودم..بود

 ..تا وقتی که دیگه تاب نیوردم و!ولی تاکی؟

 .اره بازم من احمق گند زدم

 ....بهم گفت بهتره تورو فراموش کنم جسیکا.دکترا می گفتن دارم بهتر میشم

 ...یکی دوسال که گذشت!ولی مگه می تونستم؟
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 ...شاید عادت بودو بس....ولی هنوزم دل تنگت بودم!فهمیدم اره می تونم فراموشت کنم

پاییز جسیکا توی این سال ها مادرو همسر خوبی بود ولی من بی لیاقت چوب حراج زدم به 
خوشحال برای پدر شدنم !نمی دونستم خوشحال باشم یا ناراحت؟.شده بودجسیکا حامله .....زندگیم

 ...دختری که زوری به زندگیم وارد شد!ناراحت برای داشتن فرزندی از جسیکا...و

ادما توی زندگی شون فقط نیاز به !عوض شدم..من پدری کردم!پاییز من فراموش کردم پاییزی وجود داره
کم کم فهمیدم که دارم ...با ورود جولیا به زندگیم منم عوض شدم!نیک تلنگر و شوک دارن تا عوض بش

کترا د...نسبت به جسیکا حس پیدا می کنم واین وسط عذاب وجدان ترک کردن تو داشت از پا درم می اورد
 ...روز تولد جولیا بود که همه چی روی سرم اوار شد...بازم بهم هشدار دادن

 !اونم به صورت ناگهانی.جولیا جیغی کشیدو از حال رفت.دم مات شدموارد اتاق جولیا شدم از چیزی که دی

بعد از ...کوبیدم توی صورتش ولی انگار نه انگار.سریع بسمتش رفتم..درک نکردم چطور این اتفاق افتاد
هرچی صداش زدم جواب .چند ثانیه شروع به دست و پا زدن کرد و بعد هم به حالت اغما رفت

 !!!ک بیوفته روتمثل اینکه بخت.....نداد

 ....جلوی چشمای من ..جولیای من...ولی شاید از اونم بدتر

 .دکترا گفتن اینا عالئم بیماریه صرع..به بیمارستان رسوندیمش

 ..جسیکا داغون شد

هتر ولی کم کم ب..وقتی که دخترم بهوش اومد همش سردرد و کوفتگی داشت و این لعنتیا ولش نمی کردن
ن پاییز لعنت به من که باعث ای!همش می گفتم آه پاییز مارو گرفته.نکرده بود ولی اون بیماری ولش!شد

 ....لعنت به من پاییز!باعث شدم دخترم تا مرز مرگ پیش بره!اه شدم

 

 :بیماری صرع )

هاي شديد وي شود و بعد، قبل از مرگ كامل بيمار، مجددا تواند سبب سقوط بيمار روي زمين و تكانمي
 .وي را زنده كند

 

سال قبل معتقد بود  2450اين پزشك يوناني در حدود  .بقراط اولين كسي بود كه با اين نظريه مخالفت كرد
 .صرع يك بيماري با منشاء اختالل مغزي است
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در نگرش اول،  .هاي خرافي ديگري هم در مورد علت اين بيماري شكل گرفتسال بعد، نظريه 2000طي 
به همين  .كندي به علت نفوذ ارواح خبيث و شيطاني به بدن افراد بروز مياعتقاد بر اين بود كه اين بيمار

 باري متوسلهاي خشونتكردند به روشدليل براي بيرون راندن ارواح خبيث از جسم بيماران سعي مي
 .شدشوند كه بسياري از مواقع باعث صدمات جسمي و حتي مرگ بيمار مي

 

شد كه به دليل بروز لخته و آماس در عروق ن بود، تصور ميدر نگرش دوم كه جالينوس از مدافعان آ
 .شوددست يا پا، اين بيماري شروع مي

 

بستند تا جريان خون آن قطع شود و به همين دليل دست يا پاي بيماران را در هنگام حمله محكم مي
شد قطع روع ميهاي بيمار را كه تشنج از آنجا شحتي گاهي اوقات، يكي از اندام .بيمار بهبود يابد

ند تا كردشكافتند و سعي ميشد، جمجمه بيمار را مياگر حمله تشنجي از يك اندام شروع نمي .كردندمي
 .لخته را خارج كنند

 

شدند هيچ كدام هاي گوناگوني كه براي بيماري صرع معــرفي ميسال پيش، درمان 100تا حدود 
 .ت باعث شده بود تا واقعيات و حقايق هويدا نشودموثرنبودند و بيشتر جنبه خرافي داشتند و خرافا

 

 مغز به عنوان جايگاه صرع

ها انتقال پيام هاي عصبي به عمل نورون .مغز از ميلياردها سلول عصبي به نام نورون تشكيل شده است
به  (NEUROTRANSMITTER)هاي شيميايي به نام نوروترانسميترها از طريق ناقلاين پيام .هاي ديگر استنورون
 .شوندهاي بعدي منتقل مينورون

 

 هاي عصبي در مغز استوقوع هرگونه حمله تشنجي، ناشي از انتقال ناگهاني تعداد بسيار زيادي از پيام
قدر پيام در ضمن، نبايد به صورت همزمان اين .ها از مغز ساطع شوندكه در حالت عادي نبايد اين پيام

 .غير الزم صادر شود

 

حل با توجه به م .توانند فقط در يك قسمت از مغز توليد شوند يا تمام مغز را در برگيرندميها اين پيام
هاي ناحيه حركتي مغز مثال اگر از نورون .شودها، نماي باليني حمله تشنجي هم تعريف ميشروع پيام
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 نجيعلت دقيق شروع حمله تش .هاي اندام شروع شودشروع شوند، ممكن است حمله به صورت تكان
 ( .هنوز مشخص نيست

 

مگه اون دختر چندسال سن داشت که این بیماری رو تجربه کرده .صورتم از اشک خیش شده بود
بر خدا وقتی ص!من اه نکشیدم من فقط منتظر بیرون میدون ایستادم..سال بیشتر نداشت۵،۵اون !بود؟

 ..ولی جولیا بد تقاص پس داد!من رو دید خودش وارد عمل شد

 !هم برای خوب شدنش هست؟راهی :گفتم

دکترا گرفتن با دارو ممکن به مغز ..درمان با دارو و بی دارو هست:با چشمای اشکی بهم خیره شدو گفت
 !اسیب بزنه برای همین دومی رو در نظر گرفتیم

 ....در تمام این سال ها به همه سخت گذشت!میدونم چقدر سخته حرف بزنه..سکوت کردم

من هیچ !من فقط می خواستم برگردی همین...برو بگرد دنبال عاملش!نبود گرفتتسپنتا اه من :اروم گفتم
 !وقت بدی کسی رو نمی خواستم

 ..ولی من بی لیاقت من..ولی!تو خیلی خوبی پاییز:سری تکان دادو گفت

انوم بابای خوبی برای جولیا خ..جسیکارو تنها نذار!اینده مهمه!گذشته ها گذشته:پریدم وسط حرفش وگفتم
منم سعی می کنم خاله و !خوب باش و خوبی کن..میدونم ازت بر میاد!ش و همسر خوبی برای جسیکابا

 !چطوره؟:خنده ای کردم و گفتم..هم عمه هم خاله!عمه خوبی برای جولیا باشم

 ....فقط حاللم کن:لبخند غمگینی زدو گفت

*** 

 ...ته بودانگار سپنتا همه چی رو بهش گف..جسیکا رفتارش باهام عوض شده بود

 !سرم یکم درد می کنه..مام:جولیا با چشم های خواب الودی گفت

 ..بریم اتاقت:جسیکا دست پاچه او را در اغوش کشیدو گفت

 ...ماهی و مروارید از صبح با ذوق و شوق به خونه می رسیدن...نفس عمیقی کشیدم

 ..سپهر هم از صبح داشت بهشون کمک می کرد

 !کاشکی بودید...ی شنویدمامان بابا میدونم صدامو م

 !بفرمایید؟:بدون نگاه کردن به اسم مخاطب جواب دادم.گوشیم در جیبم لرزید 
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 !بی معرفت:اردالن

 اون بهم خیلی چیزارو یاد داد!بهش خیلی مدیون بودم...لبخند تلخی زدم

 !سالم خوبی؟:اروم گفتم

 !تو خوبی؟:اروم گفت..صدای نفسش کشیدنش در گوشی پیچید

 !خوبی؟!ل تو بگواو:گفتم

 !نمیدونم بیا جلو در خودت ببین خوبم یانه:شیطون گفت

اروم .اروم اروم سمت ایفون رفتم و با دیدن صورتش در ایفون لبخندی زدم.با تعجب به گوشی خیره شدم
 ..پالتوم و شالمو سر کردم و از خونه بیرون زدم

 ..هوای سرد صورتم را نوازش کرد

 !!خودم خدمت می رسیدم خانوم!حمت کشیدید؟چرا شما ز :لبخندی زدو گفت

 ...بیا داخل:لبخند خجالت زده ای زدم و گفتم

 ..وارد خانه که شد در و بستم

 !ومن فهمیدم مهمون ماهی اردالنه..ماهی با دیدنش کلی ذوق کرد

 !اردالن چرا ماهی انقدر دوست داره؟:با کنجکاوی گفتم

 !فوضولم که هستی:چشماشو تنگ کردو گفت

 .اخم رو ازش گرفتمبا 

مادر و پدرم برای !ماهی دختر عمه مادرمه:مهربون خندید و گفت..گرمی دستشو وسط ابروهایم حس کردم
 !چه یک پسر چه صد پسر..ماهی هم که عاشق پسر..زندگی به فرانسه رفتن و من رو به ماهی سپردن

 !جالبه:خنده ی کوتاهی کردم و گفتم

 ..وارد اتاق شدیم

 !چی جالبه؟:گفت لبش کش اومدو

 !مهم نیست:سمتش برگشتم و گفتم
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 !اون چیه؟:روی تخت نشست و به سمت روبه روی حمام یعنی درسته مقابل کمد اشاره کردو گفت

حاال می خوای جواب این سو !!!گند زدی پاییز!یدفعه سرخ شدم..با تعجب مسیر نگاهش رو دنبال کردم
 !!استفاده گرو چی بدی؟

 .قب عقب سمت کمد رفتم و لباس زیرمو توی کمد فرو فرستادملبخند ژگوندی زدم ع

 !باز که تو سرخ شدی دختر:غش غش خندیدو گفت.سرخ شده بودم

 .لبم رو گزیدم و عادی روی صندلی نشستم

 ...در اخر تاب نیاوردم و رو برگرداندم..منم کمی نگاهش کردم..با لبخندی نگاهم می کرد

 !ت چیکارا کردی؟خب خانوم خانوما این چند وق:گفت

 !سپنتا بهم همه چی رو گفت:نگاهش کردم و گفتم

 !اها خوبه:بعد از مکثی گفت.حس کردم داره خودش رو کنترل می کنه تا چیزی نپرسه

 !اون خیلی خوبه:لبخند مرموزی زدم و گفتم

ده ه شصورتش از درد مچال..سرش رو با شتاب بلند کرد که باعث شد از درد دستش رو روی گردنش بذاره
 !که چی؟:با خشم گفت..بود

 ...خیلی مهربون باهام!که هیچی:نمیدونم چرا ولی خیلی دوست داشتم غیرتش رو ببینم گفتم

 !از خشم.سرخ شده بود.بقیشو از قصد ادامه ندادم

 !اون غلط کرد با تو:با فک منقبض شده ای گفت

 !حاال چرا اینطور شدی؟:مرموز نگاهش کردم و گفتم

ی منم راست...خیاالت برت داشته!چطوری؟:لبخندی زدو شیطون گفت..ی تنگ شده نگاهم کرداونم با چشما
 !بابت بیماریه جولیا متاسفم

فکر کردم من دارم اذییتش می کنم یا بهتر بگم گوش مخملیش می ...پس میدونست سپنتاباهام حرف زده
 ..ولی مثل اینکه!کنم

 !چرا رفتی توی فکر؟:لبخند بدجنسی زدو گفت

 !نه!من؟:می کردمو گفتماخ

 !اره خودت عزیزم:شیطون گفت
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 ..حس کردم چیزی در قلبم تکان خورد!اولین باری بود که می گفت عزیزم

 ...کت و شلوار مشکی براق.سر بلند کردم.پاهایش مقابلم قرار  گرفت...لب گزیدم

 ...و چشمایی سبز با پوستی سفید و موهایی که در روز طالیی بود و در شب قهوه ای

 ...یکی از شاهکار های خلقت بود

 !با احساست نسبت به سپنتا کنار اومدی؟:چونمو در دستش گرفت و گفت

 ..راست می گفتی اون حس فقط عادت بود...اره :اروم گفتم

 !حس االنت چی؟:با لحنی که باعث میشد قلبم بلرزه گفت

 

 !چیه؟...منظورت!چه حسی؟!االن؟:با تته پته گفتم

 !چرا صورتت سرخ شده؟!پس چرا به تته پته افتادی؟:یعنی مقابل صورتم و گفت..دلیخم شد روی صن

 !بدجنس مچم رو بد گرفت

 !خیاالت برت داشته:اخمی کردم و گفتم

 !!!!خدایا خودت به دادم برس...نگاهش بین لب هام و چشمام در رفت و امد بود

 !چیه؟:اروم گفتم

مگه باید چیز خاصی ...هیچی:به لب هام خیره شده بود گفتسرش رو نزدیک تر اورد و در حالی که فقط 
 !باشه؟

 ..و خیره شد از چشمام

 ..با ناتوانی نگاهش کردم و هیچی نگفتم

با باز شدن ناگهانی در کرباتشو گرفتم و از اونجایی که نه من انتظار این کاری که کرده بودم رو داشتم و نه 
 ...اون داشت با صندلی پخش زمین شدیم

 ..ای ِخــــش بلند شدوصد

 .در این بین جسیکا و پرستو از خنده قرمز شده بودن

 !اون صدای ِخــــش چی بود؟:در این بین فقط این سوال به ذهنم اومد..اردالنم کم از اونا نداشت
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 !خانوما شما شلوار اضافه دارید؟:اردالن لبخنده مسخره ای زدو گفت

 ..حاال یکی باید میومد من رو جمع می کرد...شدمبا گرفتن موضوع روی زمین از خنده پهن 

صندلی روی زمین پرت شده بود و اردالن با خشتکی پاره که سعی در پوشاندش داشت به من خیره شده 
 ....بود

 !یعنی واقعا عاشق شده بودم؟!!ولی من این مرد  رو می خواستم!نمیدونم باید حسم رو چی توصیف کنم؟

*** 

سپنتا و جسیکا با محبت به دخترشون می ..یم و با خنده و شوخی غذا می خوردیمهمه سر میز نشسته بود
ن لبا..عمو سپهر به به چهچه می کرد..مروارید و ماهی از دست پخته خودشون تعریف می کردن...رسیدن

 ...پرستو و جان باهم درباره سفر  دور دنیا حرف می زدن..همه خنده بود

 !ی کشیداردالن با محبت همش برام غذا م

در ان زمان من بدلیل کمبود !حال می فهمیدم حسم به سپنتا چیه!باالخره منم به خوشبختی رسیدم؟
وقتی دختر یا پسری ....چیزی که در همه جا داره رواج میشه..محبت شدید وابسته سپنتای مهربان شدم

 ...می شنمحبتی از اعضای خانواده شون یا توجه ای دریافت نکنن زود وابسته جنس مخالف 

 ...پاییز!یک زندگی مثل زندگی من...وامان از اون وابستگی که خیلی چیزا در پیش داره

 !تپل چرا نمی خوری؟:اردالن کنار گوشم گفت

 !من تپلم؟:با اخم گفتم

 !نه تو عروسک باربی منی:بینی مو کشید وگفت

 ....دوستت دارم خجالتی من:کنار گوشم اروم زمزمه کرد..سرخ شدم

 

شنیدید نه غم زیاد ادامه داره نه !د پس از یک خنده یک غمه یا بهتر بگم گریس؟شنیدی
 !شنیدید زندگی پر از سوپرایز؟!خوشبختی؟

 !این خوشبختی هم مانند تمام خوشبختی های توی دنیا باالخره تمام میشه!میدونم شنیدید

*** 

 !زود گذشت خواستگاری رسمی اردالن از من
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توی این مدت فهمیدم اردالن پزشک جسیکا هم بوده و اون همه صمیمت ...مادرو پدرش برگشتن ایران
 !برای همینه

 ..اردالن بزرگ ترین هدیه زندگیم بود

 ...همه در هیاهوی جشن بودن

دقیق دوسال پس از ازدواج من با ...میرم سر اصل مطلب!نمی خوام زیاد بنویسم از این قسمت های زیبا
 !اردالن

*** 

 ..سال بعد2

درست سه ماه پیش خبر بارداریمو ...همه چی خوبه بودو هست..ن دوسال اردالن خیلی بهم می رسیددر ای
 !جشن گرفتیم..همه خوشحال شدن..مرد من پشتوانه من داشت بابا می شد..به اردالن دادم

 ...هروقدر زمان می گذشت من به اون اتفاق کذایی نزدیک تر می شدم

 ...اون الهام بخش زندگی شون بود....م الهام شده بودنپرستو و جان صاحبت فرزندی به نا

 ..سال داشت و از بیماریش کمی کاسته شده بود۶جولیا 

 ..قطار خوشبختی در حال حرکت بود

 ....دیروز تصمیم گرفتم برای شام همه رو دعوت کنم

نچ !ر بکشی؟باز که می خوای از خودت کا:مثل همیشه اردالن خیره شد به چشمام وبا اخم مصنوعی گفت
 ...اونا وضعیتتو میدونن و انتظار مهمونی ازت ندارن...نچ الزم نکرده

به عادت همیشه .اردالن جیگر ببین اگه نذاری شاداب مامان ناراحت میشه:مظلوم نگاهش کردم و گفتم
 !شاداب بابا،بابارو درک می کنه:بوسه ای روی شکمم کاشت و گفت

 ! جون مناصال..به خاطر من:لبخندی زدم و گفتم

 !باره اخرت باشه جونه خودت رو قسم می خوری فهمیدی؟!چی بگم بهت اخه؟:با اخم بهم خیره شدو گفت

 .لب و گاز گرفتم و سر تکون دادم

 !!ولی حتما باید حمیرا خانوم رو برای تمیز کاری بیاری..میتونی دعوتشون کنی:اروم گفت

 .و بوسیدملبخنده گنده ای زدم وبه همان گندگی گونه اردالن
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 .فردا طبق قرار حمیرا اومد

 .شام ماهی و مرغ و سوپ به همراه حمیرا درست کردیم.خیلی کمکم کرد

 ..در اخرم خونه رو بهش سپردم و خوردم به حمام رفتم

 .ترو تمیز جلوی اینه ایستادم و پیرهن و ساپورتی تن کردم

 ..یش مالیمی کردمارا..موهامو خشک کردم و پس از فر کردنش روی شونم ریختمشون

 پولش را حساب کردم ورفت.از اتاق که بیرون اومدم حمیرا خونه رو برق انداخته بود

 

ه مثل همیش.با لبخند سمت تلفن رفتم و شماره اردالن رو گرفتم.سری به غذاها زدم حاضر حاضر بودن
 !"سالم بر مامانی تپل مپل خوبی شوما خانوم؟:"منتظر بودم با صدایی شاد بگه

 .انگار یک سطل اب روی سرم ریختن"مشترک مورد نظر خاموش می باشد"ی با شنیدنول

 !میدونستم استرس برای فرزندم سمه.مضطرب بازم شمارشو گرفتم

 .ولی چیکار کنم که این دل ارام و قرار نداشت

ام هولی با دیدن پرستو وجان و دخترشون لبخند روی لب .با شنیدن صدای زنگ بسمت ایفون پرواز کردم
 .ل بزنمخودم را گو"حتما شارژ گوشیش تموم شده:"در را باز کردم و سعی کردم لبخند بزنم با گفتن.ماسید

 ..مروارید و ماهی و سپهر هم اومدن....جسیکا و سپنتا و جولیا امدن...پرستو و جان امدن

 .همه نگرانیم رو حس می کردن

 !خاموش بود.بازم شمارش رو گرفتم

 .صدا زدمبا استرس سپنتارا 

 !چیزی شده؟:با لبخندی وارد اشپزخانه شدو گفت

 !تو میدونی کجاست؟.هرچی به اردالن زنگ می زنم جواب نمیده:اروم گفتم

 ..نگران نباش پیداش می شه..منم از ظهر تا حاال باهاش حرف نزدم:متفکر نگاهم کردو گفت

 ..واین دقیق شروع نگرانی من بود

 .قدر استرس بهم وارد شدخدا داند که تا اخر مهمانی چ
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 ...همه نگران شده بودند

 .به همه دوستای نزدیکش زنگ زدم ولی جوابی دریافت نکردم

نمیشه .این ازش بعیده.شوهر من پنج روز خونه نیومده!یعنی چی اقا؟:روز پنجم با اشک روبه پلیس گفتم
 !نیروهاتونو زیاد کنید؟

وهر شما شغل ش.دیر یا زود پیداش میشه.مه نگران نباشیدخانوم قاسم زاده این ه:کالفه پوفی کشیدو گفت
برید ببینید بین مراجعه کننده هاش مورد ..اونم به خاطر مراجعه کننده هاش.هم جز شغل های پرخطره

 !به ما خبر بدید!مشکوکی پیدا نمی کنید؟

ن و سوار بازومو گرفت سپهر با سپنتا زیر.دیگه رقمی برام باقی نمانده بود..خسته از کالنتری بیرون اومدم
 .ماشین کردنم

اوایل فکر !در این مدت حس می کردم یک سایه دنبالمه..روز ها سپری میشد ولی هیچ خبری ازش نبود
 !کردم توهمه ولی بعد ها فهمیدم نیست

 .با حالی خراب از مطبش بیرون زدم.درست یک ماه از گم شدنش گذشته بود

 ...حالم خیلی بد بود

مهم نبود در ان لحظه دیگران ..مانند جنین پامو در سینه ام جمع کردم.پارک نشستمروی نیمکتی در 
 !چطور نگاهم می کنن

 

 !پس کجایی تو؟.نفس عمیقی کشیدم.کمی که ارام شدم ارام از جایم بلند شدم

رد هر مو...یک سری پرونده که بهشون مشکوک شده بودمو از مطبش برداشتم باید حتما چکشون کنم
 .ه درد می خورهمشکوکی ب

 ...رهاینم می گذ!شادابم تحمل کن..دخترم بابایی زود برمی گرده....تاکسی گرفتم و چشم هایم را بستم

 ..پول تاکسی رو حساب کردم و خسته از این همه خستگی های دنیا وارد خانه شدم

 .تاریکی خانه توی ذوق می زد

 !پس کجایی تو؟...اشته بود خیره شدمبا بغض به خانه ای که مردم چند وقتی میشد درش پا نذ

لیوانی اب میوه برای خودم ریختم و روی .پرونده هارو روی میز پرت کردم و بسمت یخچال قدم برداشتم
 .صندلی های اشپزخانه نشستم
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مانند همان روزی  که اردالن منی را که از فرط سرما روبه انجماد بود و در اغوش ..دستم می لرزید
بیا و ...درمانشم تویی!مسبب این حال من تویی!کجایی که ببینی پاییزت دارد می لرزد؟اردالن ....کشید

 !مرحمی شو روی زخم هایم

امید برای خفه شدن بغضم توسط همین اب ...اشک هایم را پس زدم و اب میوه را یک نفس سر کشیدم
 !میوه

 .هارو بدست گرفتممقابل میز نشستم و پرونده .لبخند کجی زدم و از اشپزخانه بیرون زدم

 "سوگند امیری"

 اسکیزوفرنی:نوع بیماری

 .سالگی درمانش ادامه داشته16از سن :زمان

 )....(تیمارستان:تیمارستان های تحت درمان/بیمارستان

 

 !پس چرا ادامش نداده؟!خالی بود..با تعجب به ادامه پرونده نگاه کردم

 .مورق زدم و ورق زدم تا به شماره ای  در پرونده رسید

 .اقای امیری:شماره شخصی پایینش نوشته شده بود

 !مشخصه پدرشه

 !یعنی ممکن این پرونده مشکوک ربطی به اردالن داشته باشه؟

اخرین .تاریخ های حضورش هم توی مطب تیک خورده!ولی چرا درمان رو ادامه نداده و ول کرده؟
 ....یعنی درست با گم شدن اردالن!حضورش همین یک ماه پیش بود

 .اید زنگ می زدم و می پرسیدمب

 .با تردید تلفن را بدست گرفتم و شماره رو وارد کردم

 !بفرمایید؟:با سه بوق صدای خسته مردی در گوشی پیچید

 !اقای امیری؟:با مکثی گفتم

 !بفرمایید؟.خودم هستم:امیری

 !ببخشید شما پدر سوگند هستید؟:لبانم را با زبان تر کردم و گفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 158 

 ..توروخدا بگید کجاست خواهش می کنم..لهبله ب:سریع گفت

 ..حدود یک ماه پیش..شوهر من دکتر  دخترتون بودن:با تعجب به گوشی خیره شدم لب زدم

 !کجا می تونم ببینمت دخترم؟:پرید وسط حرفم

 ....بیاید به:با تردید گفتم

*** 

 .پرونده رو داخل کولم جا دادم

 .م بودمماه چهارم بارداری.شکمم کمی بزرگ شده بود

ر این د.بوت های مشکی مو پا کردم و با صورتی بی روح از خانه بیرون زدم.پالتو و شالی ضخیم پوشیدم
 یک ماه

 

ا سپهر هم ت..سپنتا سخت پیگیر پیدا کردن اردالن بود..در این یک ماه همه اعضای خانواده بهم رسیدن
 ....ی دادن من بودنپرستو جسیکا هم همش در حال دلدار ..جایی که میشد کمک می کرد

 .جولیا هم به گفته دکترش حالش کمی بهتر شده بود

نگاهی ..ولعنت فرستادم به خودم که چرا با تاکسی نیومدم..با دیدن اسم کافه نفس زنان از حرکت ایستادم
 !پنج دقیقه تاخیر.به ساعت مچی ام انداختم

 ..چشم چرخوندمکافه خلوت بود و من خوشحال از نبود سرو صدا .وارد کافه شدم

 .با ظن بسمتش رفتم..مردی با موهای جو گندمی پشت میزی نشسته بود و عمیق در فکر بود

 ..نگاهی کوتاه بهم انداخت

 !اقای امیری؟:اروم گفتم

 !خانوم قاسم زاده؟:سریع سرش را بلند کرد و گفت

 .اشاره کرد بشینم.سرتکان دادم

 !دببخشید یکم دیر ش:شرمنده نگاهش کردم و گفتم

 .ایرادی نداره دخترم:لبخندی زدو گفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مشاریشمیم  –هشتاد درصد الکل 

telegram.me/romanhayeasheghane 159 

از همه جا سراغشو گرفتم ولی انگار ..راستش دختر من سوگند حدود یک ماه پیش به طور کامل غیب شد
 ..به اقای قاسم زاده زنگ زدم که تلفنتشون خاموش بود..هرجارو گشتم نبود...نه انگار

هیچ امیدی به پیدا شدنش :ادامه داد..کرد به اینجای حرفش که رسید به صورت مچاله شده ی من نگاه
 !!!دشمن ما!سلطانی...تا اینکه چندروز پیش مردی بهم زنگ زد.نداشتم

 سلطانی ها می خواستن اون..سوگند من یک سری حقایقی رو از گذشته میدونست که باعث بیماریش شد
ط سوگند و شوهر شما قربانی حاال این وس...حقیقت رو که به اونا مربوط میشد رو بفهمن ولی من نذاشتم

 !من به پلیس خبر دادم ولی انگار اب شدن رفتن داخل زمین!شدن

 !اون حقایق چیا هستن؟:پرسش گر نکاهش کردم و گفتم

سوگند من چندسال پیش شاهد قتلی !چون شوهر شماهم قربانی شده مجبورم بهتون بگم:غمگین گفت
 ...بود که مسببش سلطانی ها بودن

 دا کردن وسیله ای به اسماونا برای پی

 

این وسیله که ساخته بزرگ ترین دانشمند فرانسه بود این امکان رو ..سیلیس مرتکب اون قتل شدن
 !بهش جهت بدن..بهشون می داد تا با استفاده از اون گردش فکری انسان هارو تغییر بدن

 ...ک مهرهدختر من با دیدن اون قتل و دیدن جایی که اون وسیله درش قایم شده،شد ی

سلطانی ها اون مرد رو به قتل ...نماینده اون دانشمند در ایران..اون وسیله دست مردی به اسم یونس بود
 ...رسوندن حال دنبال دختر من هستن تا به اون وسیله برسن

 اونا میدونستن...از اونجایی که گمان می کنن دختر من حرفی نمی زنه برای همین سمت دکترش رفتن
برای همینه که ما هردفعه دکترشو عوض می کردیم تا اونا رده مارو گم ..چی رو به دکترش میگه سوگند همه

 ...کنن

من از شما می خوام !جایی که به ذهن هیچکس نرسه....االن مشکل اصلی جاییه که اونارو مخفی کردن
 !بهم کمک کنید

 *** 

 ..م کرددر این مدت اقای امیری خیلی کمک..یک ماه دیگر بدون او گذشت

 !ولی نبودن..اکثر جاهایی که احتمال می دادیم رفته باشن رو گشتیم

 ..وظیفه من کنارم هم قرار دادن سرنخ ها بود
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پس از بررسی پلیس گفت ..اثر انگشت هایی روی در گاو صندوق اردالن هویدا بود...روز ها می گذشت
 ...اثرانگشت ابدارچیه اون مطبه

 ....شده بودنتمام پل ها و امید ها خراب 

تا هروقت اومدن غافل گیرشون .اقای امیری گفت بهتره در جایی که اون وسیله هست در کمین بایستیم
 !ولی مگه میشه تمام مدت ایستاد؟..کنیم

 !اینم جواب نداد

 ...همه نقشامون خراب شده بود

 !کاشکی بودی اردالن...با کالفگی به شکمه بزرگم خیره شدم

 .با دیدن شماره مروارید لبخند تلخی زدم.متش خیز برداشتمبا صدای گوشی تلفن س

 !جانم؟.سالم:پاییز

 !سالم عزیزکم خوبی؟:مروارید

 .نیستم!!!نه!خوب؟:پاییز

خودت میای یا سپهر رو ...امشب تصمیم گرفتم همه رو برای شام دعوت کنم:مروارید اهی کشیدو گفت
 !بفرستم؟

 .در جنگ عصاب دارم که حوصله مهمونی رو ندارمانق..مروارید من و بیخیال شو:کالفه گفتم

به فکر خودت نیستی به فکر !پوسیدی توی اون دخمه ..زودخودتو می رسونی!!!یعنی چی؟:بهم توپید
 ...ببین دخترم حتی اردالنم نمی خواد توی این حال باشی بیین!دخترت باش

 ...با حالی بد گوشی رو گذاشتم..نذاشتم ادامه بده

 ...من دیگه بریدم!مامش کنیمیشه ت!خدایا؟

 

Schi :انگلیسی به)شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی یا گسیختگیروان :اسکیزوفرنی) zophreni a) اختالل  یک
این  [۰.]است که مشخصهٔ آن ازکارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است روانی

باشد و معموالً خود را به صورتتوهم تر میوخیمشناختی از همه های عمدهٔ روانبیماری در بین همهٔ بیماری
دهد، و با اختالل در نشان می تکلم و تفکر آشفته یا عجیب و غریب، یا جنون آمیز هایتوهم شنیداری،

ا دهد، بشروع عالئم معموالً در دوران نوجوانی رخ می .عملکرد اجتماعی یا شغلی قابل توجهی همراه است
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.۷٪۱٫–۱٫۳نی در حدود در طول زندگی جها یکشیوع تشخیص بر اساس مشاهدهٔ رفتار و تجارب  [۲]
 .شدهٔ بیمار استگزارش

 

و اجتماعی از عوامل مهم مؤثر باشند؛  روانی ژنتیک، محیط اولیه،نوروبیولوژی، و فرایندهای رسدبه نظر می
حی از مواد مخدر تفریرسد برخی به نظر می .انددرصد از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی چپ دست بوده ۵۱

پژوهش حاضر بر روی نقش نوروبیولوژی متمرکز شده  .شوندو داروها باعث ایجاد یا بدتر شدن عالیم می
 هایی را در موردترکیب بسیار محتمل عالئم بحث .است، اگر چه هیچ علت ارگانیک مجزایی یافت نشد

 های گسسته، برانگیخته شدهی از سندرماینکه آیا تشخیص نشان دهندهٔ یک اختالل واحد است یا تعداد
skhi یونانی ریشهلغت در با وجود اینکه .است zei n (σχίζειν، «گسستن») و phrēn,  phren- (φρήν,  φρεν-

اختالل شخصیت  نیست و همانند« ذهن گسیخته»است، اسکیزوفرنی به معنی  («ذهن»؛ 
 -شود نیز شناخته می« هویت پریشی»یا « اختالل شخصیت چندگانه»که به عنوان  -باشدنمی ایتجزیه

 (شودشرایطی که اغلب در ادراک عمومی با آن اشتباه گرفته می

 

نمیدونم کدوم بی شعوری بود که این موقع شب دستشو گذاشته ..خواب الود بسمت در خانه قدم برداشتم
 ..بود روی زنگ و برنمی داشت

 !بـــله؟:ایفونو برداشتم و گفتم

 ..یعنی بهتر بگم جاشونو پیدا کردیم..یک سرنخ خوب پیدا کردیم..هستم دختر ـــ اقای امیری

 بفرمایید باال اقای امیری:با خوشحالی گفتم

 .ودرو زدم

را  صورتم.مثل روح شده بودم سری شالی سرم کردم و در را باز گذاشتم.نگاهی به خودم در اینه انداختم
 ..ابی زدم و از دسشویی بیرون اومدم

 .ری روی کاناپه نشسته بوداقای امی

 .با لبخند سمتش رفتم و مقابلش نشستم

 !!دخترم باالخره جاشونو پیدا کردیم:با خوشحالی گفت

 !!چطوری؟!چطور ممکنه؟:گفتم
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امروز صبح پرونده خانه های اجاره ای و درکل تمام خانه های سلطانی هارو بزور از وکیلشون :گفت
اسم یک محله که تا حاال نشنیده .جای مشکوک توی پرونده بودچندتا !وکلیشون طرف ما بود...گرفتم

انقدر فکر کرده بودم که مغزم در حال انفجار ..یعنی راستش به هرکسی گفتم گفت وجود نداره..بودمش
 ....بود

ایی که ج..اون محله برعکسش جای مکانی در شمال بود!با ته مونده نیروم فکر کردم وبه نتیجه هم رسیدم
 ...ه اونجا می رفت اونم بدلیل امنیت پایین اون مکانکمتر کسی ب

تحقیق کردم و فهمیدم مثل اینکه دوماه پیش صاحب اونجا مثل اینکه اونجارو به چندتا مرد و یک خانوم  
 !!فکر می کنم پیداشون کردیم...اجاره داده

 !کی باید بریم سراغشون؟:با خوشحالی وصف نشدنی گفتم

 !!به بعد رو به پلیس می سپاریم از اینجا..ما نمیریم:گفت

ما اروم اروم جلو میریم !چون اونا اگه بفهمن ما میدونیم همه چی تموم میشه..فقط ممکن خیلی وقت ببره
 !!طبق نقشه

*** 

مروارید اومد پیشم و گله کرد ..خیلی خوشحال بودم....صبح روز بعد با اقای امیری به پلیس اطالع دادیم
 !م یجور پیچوندمشمن!که چرا نرفتم پیشش؟

لی اونم با لی!ماهان ازدواج کرده بود..غافل گیر شدم..خبر بعدی که خوشحالم کردو از زبان مروارید شنیدم
 !نامرد

 !از مروارید که پرسیدم چطور شده؟..بهترین دوستم

ولی ..کم کم عشقی بینشون شکل گرفت..گفت لیلی برای پیدا کردنم به روستا اومد اونجا با ماهان اشنا شد
 ..اول خواستن که من رو اگاه کنن که مروارید گفته فعال ذهنم درگیره

 !!!ماننده یک طناب یا یک گره...همه چی بهم ربط داده میشد...واقعا خوشحال شدم

 ..اونم به خاطره احتیاط بود..تقریبا کارای پلیس یک ماه تا دوماه زمان برد

من !یدونستیم نگهبان ها کی می خورن و کی می خوابنحاال م..کم کم به اجرای نقشه نزدیک می شدیم
 ...تقریبا در ماه هفتم به سر می بردم

 

 ..باالخره روز رسیدن به یار فرا رسید
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 ..اقای امیری شب قبل بهم خبر داد تا چمدانم را ببندم چون قرار بریم شمال

 .منم سریع چمدانم و چندتا از لباسای اردالن رو اماده کردم 

 ..با دیدن شماره اقای امیری سریع اتصال رو زدم.نگ گوشیم از جایم پریدمبا صدای ز 

 !دخترم من پایین منتظرتم زود بیا:اقا امیری

باالخره اونا که نمی تونستن پاییزشونو تنها رها ..قرار شده بود مروارید و سپهر هم برای اطمینان باما بیان
 !!کنن

 ..قای امیری دادمسوار ماشین شدم و ادرس خانه ماهی رو به ا

 ....اقای امیری در طول راه از نقشه بی عیب و نقصشون صحبت می کرد

 .باالخره رسیدیم

جولیا و الهام با ظرف های ابی در دست جلوی در ایستاده ..پیاده شدم و یک دور با همه خداحافظی کردم
 ..بودن

 !برامون دعا کنید:ماهی رو بغل کردم و گفتم

 .را بستبا اطمینان چشم هایش 

 !!دیدیدش جو گیر نشی ها:جسیکا دمه گوشم گفت.جسیکا و پرستو رو در اغوش کشیدم

 مواظب فندق دایی:کنارگوشم گفت..سپنتا خودش برای بغل کردنم پیش قدم شد..خنده کوتاهی کردم
 ...خدا به همرات!می خوام صحیح و سالم با اردالن برگردی!مواظب خودتم باش!باش

 !!خدایا خودت کمکم کن...همشون رو از نظر گذروندمبا چشم هایی اشکی 

*** 

 ...انقدر خسته بودم که وقتی راه افتادیم سریع به خواب رفتم

 .وماشین از حرکت ایستاد.با تکان های شدید ماشین چشم باز کردم

 !رسیدیم:اقای امیری لبخندی زدو گفت

 ..در یک کلمه زیبا بود.مقابل ویالیی ایستادم.پیاده شدیم

 ....گفت که ویالی یکی از دوستانشونه!از اقای امیری که پرسیدم ویالی کیه؟..اخل خانه که محشر بودد
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 !دو رنگ شاد..اتاق من اتاقی با رنگ بندی قرمز و زرد بود

 ...اتاق جمع و جوری بود و من خوشم اومد

هم کم کم باید راه پس از استراحتی کوتاه اقای امیری بهم گفت که پلیس ها به اون مکان رفتن و ما
 ..بیوفتیم

 .استرس سراغم اومده بود

 

ساختمان که چه عرض کنم یک خونه ای بانمای اجری ولی نه اون نماهای چشم گیر این یکی مثل خرابه 
 !!بود

 ..دخترم شما با این حالتون خوب نیست بیشتر از این جلو بیاید:اقای امیری گفت

 !!!باید باشممن حتما !نه اقای امیری:سرسختانه گفتم

 ....کالفه نگاهی به پلیس ها انداخت

 .حرفه ای از باالی دیوار پریدن وناپدید شدن

ها  بقیه نیرو:بدون توجه به اقای امیری اروم اروم جلو رفتم که در خرابه باز شد و یکی از پلیس ها گفت
 ..بیاید داخل

 !اقای امیری هم پشت سرم.منم پشت سرشون داخل شدم

به گفته اقای امیری نگهبان االن برای استراحت به اتاقک ...اون خرابه رو تکمیل می کرد....خاک و اجر و
 .پشت خرابه رفته

 ..اروم اروم و شمرده شمرده قدم برداشتیم

 ..دره اصلی خرابه رو باز کردم

 ..ستون هایی زشت و کثیف

 ....تک تک اتاق هارو گشتیم ولی نبودن

 ..امون ایستادیمیک دفعه با داد دخترکی سیخ سرج

 ..خودش بود!!!سوگندم بود:اقای امیری سریع گفت

 ...سریع سمت صدا حرکت کردیم
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خواستم برم سمت اتاق اصلی که دستم از پشت کشیده شد و تو جای گرمی فرود اومدم و انگشتی هم 
 .روی لبم به معنی سکوت قرار گرفت

 !با ترس سر بلند شدم

 !!!اردالنم!خدایا درست می بینم؟

 ...منتظرت بودم:زمزمه کرد..محو صورتم شده بود.اشک شوق چشم هایم را در بر گرفت

 ..پاییز تکون نخور!همین جا بایست تا من بیام:با صدای پلیس ها اردالن سریع گفت

 ..و سریع از کنارم رد شد

 !میاریم رامیری پدرتو د:سلطانی ها با خشم می گفتن..پلیس ها سلطانی هارو  گرفتند..بهش چشم دوختم

 !باالخره تموم شد...خوشحال بودم

 

 ..سلطانی هارو داخل ماشین پلیس کردند

 .اقای امیری و دخترش سوگند دخترِ ریز  و میزی با موهای مشکی وصورتی سبِز بود سمتمون اومدن

 ....اردالن کنارم ایستاد

 !!قلب من ارام بگیر

بودید و شرمنده که شمارو در این موضوع دخیل  خیلی ممنون که اینجاهم مواظب دخترم:اقای امیری گفت
ا راستی پیش..در تمام این مدت همش در حال پیدا کردن شما بود!خانومتون خیلی دوستتون داره..کردیم

 !پیش پدر شدن رو بهتون تبریک میگم

 !باالخره وظیفه هر دکتری کمکه..دشمنتون شرمنده:اردالن دستی بین موهایش کشیدو گفت

 بفرمایید:شاره ای به ماشینش کردو گفتاقا امیری ا

*** 

 !!مردی دارم که عاشقانه من و می پرسته...من االن از همیشه عاشق ترم!صدامو میشنوی؟..خدایا

 ...فرزند من و اردالن...چه زیباست..روز زایمانم اردالن یک لحظه هم از کنارم تکان نخورد

 ...ن خیره شدیم نسل بعدی در راه استحال که ما با موهای سپید به بازی کردن نوه هایما
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 ...روزی متولد میشیم و روزی میمیریم

یشتر مامان نوت تورو ب:سپنتا و جسیکا عاشقانه به هم خیره شده بودن و جولیا جیغ جیغ کننان می گفت
 ..از من دوست دارد

 ..بسمت انور سالن خیره شدم پرستو و جان با الهام و نامزدش در حال گفت گو بودن

روارید و ماهی و سپهر با شانه هایی خمیده و صورت هایی که نمایانگر روز های خوب و بد بود صحبت م
 ...می کردن

همون حرفی که همه !!به پای هم!مامان بزرگ دیدی چه زود پیر شدیم؟:اردالن شیطون کنار گوشم گفت
 "....به پای هم پیرشید"موقع عروسی می گفتن

 ..تا زنده ام عاشقانه می پرستمت..رسی که به من زندگی کردن رو یاد دادیاردالن م:لبخندی زدم و گفتم

نمیذارم این زندگی تبدیل به یک ....دوستم داشته باش..دوستت دارم:دستشو روی لبم گذاشت و گفت
 ...غیر ممکن!الکل هشتاد درصد بشه

 !وچ میشهناراحتی چندسال پیش پ....می گذره تمام ناراحتی ها...خوب یا بد پیر میشیم

 ....ومن میدونم که عاشقانه می پرستم این خانواده را....عشقِ که پایدار میمونه

 ...پایان

 شمیم مشاری:نویسنده

 


