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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 اوبنــــام

تا با هرقدم  کنمیم اسی یرا به رخت بکشم،خانه را غرق بو امیمهمان نواز ن،بگذاریکنارم بنش یکم ـایب-

 !یبرداشتنت عشق را تنفس کن

 اسمیکه  ینکن ریاست که منتظر آمدن توست,فقط دتو خونه  دهیچیپ اسی یهمان بو ،عشقارجانی یمن ا یتمنا یا

 !شودیپژمرده م

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 پژمرده_اسی_یبو# 

 عشق با طعم تلخ سرنوشت! کیعشقِ؛ یما قصه یقصه- 

 یبه طور دهدیهم قرار م یها را روبرواما دست سرنوشت دوباره آن شوندیاز هم جدا م سهیدس کینفر بخاطر  دو

 شود؟یهنوز شور عشق را در سر دارد؛چه م یکیمجبور به ازدواج شده و آن  یکیکه 

  

 پژمرده_اسی_یبو#

 اصغرزاده_ا#

 میالرحالرحماناهللبسم

 ــــــــــــــــــــــــــ

 اول...)عشق( فصل

 

 

م،ساعت شکل بهش آب داد یآب را برداشتم و کم وانیثابت ماند و از جا بلند شدم،ل زیکاکتوس بغل م یرو نگاهم

 .دادیهشت صبح را نشان م زیم یدوزک روکفش

بزرگم بود که اتاقش درست  یپسرعمو دیسبز شد,نو میجلو رو دیسمت در رفتم و از اتاق خارج شدم که نو به

 دیو فر میعموبود,برعکس زن شیابروها نیب کیخط بار کی شهیآرام و مغرور بود و هم یلیاتاق من بود،خ یروبرو

 .کندیهم م یداراز من طرف هک شدمیمتوجه م یحت یباهام نداشت و گاه یوچکم اصال کارک یپسرعمو

 رفتم. نییها و پابه سمت پله یجواب دنیدادم و بدون شن لشیکوتاه تحو یسالم

عمو کارخانه و من طبق دستور زن رفتیصبح زود م شهیهم دیرا آماده کردم,عمو سع زیرا به برق زدم و م سازییچا

خودش  یو بعدش هم صبحانه کردمیرا آماده م دیو فر دینو یصبحانه میونتا هشت دیهم غد بود با یکه حساب ایلع

 را.
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روز آرام  هیترکم کرده بود  یوقت دم،ازیاز ته دل کش یاپن افتاد،آه یعکس مادربزرگ در گوشه یرو نگاهم

با  یکه پدرومادرم فوت کردند و من از بچگ دانستمیم ییفقط تا آتجا گفتیام  نماز گذشته یزیچ وقتچینداشتم,ه

بود برعکس زنش که اصال  یآرام و منطق یمرد دیسع,عمو دیعمو سع شیمادربزرگم بودم و بعد از فوت او هم آمدم پ

 !کندیم ادیرا ز میوکارها کندیصادر م دیدستور جد هیهرروز  نجایرا گذاشتم ا میپا یمن را ندارد,از وقت دنیچشم د

دستمال را  زمیبر ییتا چا داشتمیبرم نتیهارا از داخل کابکه استکان  یبرگشتم عقب و در حال سازیچا یصدا با

 قرار دادم. زیم یو رو ختمیر ییرفتم،دوتا چا سازییهم برداشتم و به سمت چا

 .دمیکه انکار ارث پدرش را باال کش کردینگاهم م یجور دیآمدند،فر باالخره

 ماند و دوتا داداش بعد از اتمام صبحانه قصد ترک کردن آشپزخانه را کردند. جوابیسالم آرامم ب بازم

وارد  ایبلند شده بودم که لع یصندل یِرا شستم و خودم هم چنتا لقمه صبحانه خوردم،تازه از رو فیکث یهاظرف

آب  ینشست و فقط کم زیزده بود پشت م یبه روز پیالعاده و تفوق شیآرا شهیکه مثل هم یآشپزخانه شد و در حال

 بهم بخورد. کلشیه دیترسید،مبودم صبحانه و شام را کامل بخور دهیپرتقال خورد،تا حاال ند

نشده برگرد و راس ساعت نه هم  کیتا تار یهم رفت ییها,خونه رو بهم نزن جا,نه من نه بچهمیستیناهار ن یبرا-

 شامت آماده باشه.

 

 .دمیآرام زمزمه کردم که خودم هم بزور شن یاکرد،باشهیبا غرور صحبت م نگونهیبود که ا ایلع

 آرام آشپزخانه را ترک کرد. ییهاشد،با قدم بلند

 برود. دیکدام طرف با دانستیصبحانه را جمع کردم و به سمت سالن رفتم،ماشااهلل آنقدر بزرگ بود آدم نم زیم

 .کردیام ممسخره دیفر کردم،چقدریکه راه را گم م لیاوا

 .گرفتمیبشوم و بعدش هم سردرد م داریبخوابم،عادت کرده بودم صبح زود ب یگرفتم برگردم تو اتاقم و کم میتصم

به سقف بود و دستم  دم،نگاهمیدراز کش شیاتاق شدم و در را بستم و قفل کردم،به سمت تخت رفتم و رو وارد

 گردنم بود. یِهست تو ادمی یسمت گردنبندم رفت،از وقت ارادهیب
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از او نداشتم؛عمو  یام که خبرعکس برادر از دست رفته گرشیخودم بود و طرف د یهایطرفش عکس کودک کی

گردنبند  نیخودش ا یهم نداشت به گفته یاو چاره کردیبزرگ انکار باور نماو هم فوت کرده اما مامان گفتیم

 کردم.یاز خودم دورش نم وقتچیهمان ه یمامان بابام هست و برا هیادگاری

 فرانک  پشتِ خط هست. دانستمیم دهیبلند شد،ند لمیزنگ موبا یِهم گذاشتم که صدا یرا رو میهاچشم

 درسش را ادامه نداده بود. گریبود که مثل من د رستانمیدوست دوران دب فرانک

 .یوانگیبه اجبار نتوانسته بودم بخوانم و اون از سر د من

 فرا؟ یچته اول صبح-کنار تخت برداشتم و جواب دادم: زیم یرا از رو لیموبا

 تو اون مخت فرو کن! نوی,هزاربار گفتم من فرانکم فرانک,ایفرا و کوفت کار-زد: غیج

 باز آفتاب نزده! یخوایم یخب بابا نزن, چ یلیخ-:دمیخند

 .میگردی,ناهار نشده برمییایب دیگفتم شا رونیب میریم-

باشه -تخت و جواب دادم: یشدم رو زیخمینرفته بودم,ن رونیوقت بود ب یلینبود,خ یبد شنهادیم,پفکر کرد کمی

 ن؟یهست ایفقط ک امیم

 من و تارا و نهال.-مکث جواب داد: یبا کم فرانک

 .ابونیپارک سر خ امیم گهیربع د کیخب، یلیخ-تخت بلند شدم و گفتم: یرو از

هم از  نینداشتم که ا شتریرفتم،دوتا مانتو ب میهاقطع کرد و من به سمت کمد لباس "میمنتظر یاوک"با گفتن  فرانک

 .کردیم زیپول به حسابم وار یواشکی یصدقه سر عمو بود که گاه

لب و عطر زدم و با برق کمیکوچکم قرار دادم و فقط  فیک یخانه تو دیپول و کل یرا با کم لمیزدم و موبا یمشک پیت

 رنگم از اتاق خارج شدم. یمشک یهایبرداشتن کتان

 

 .دیطول کش قهیدق فرش شده بگذرم فکر کنم راحت دهسنگ ریو از آن مس اطیبرسم ح تا
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 نمیرا بب ششیغرق آرا یافهیق توانستمیم دهینفس زنان پشت به فرانک که ندو نفس دمییخانه تا پارک را دو ریمس

 محکم نثارش کردم. یایو تا متوجه بشود و برگردد پس گردن ستادمیا

خط و  میبرا ششیپر از آرا یهاکه فرانک با آن چشم دندیو برگشت سمتم،نهال و تارا بلند خند دیکش یبلند نیه

 هم فشرده شد. یسرخ رنگش رو یِاقلوه یهاو لب دینشان کش

 ه؟یدوستان،برنامه چ سالمکیخب عل-که جا آمد گفتم: نفسم

 برنامه و مرگ.-از دستم شکار بود غر زد: یکه حساببزند که فرانک  یخواست حرف نهال

 .گمیرو م هیاون که سهِم خودت،بق-و گفتم: مکتین یرو نشستم

خنده  انیپا بند نبود کنارم نشست و م یداشت و تارا که از خنده روسمتم که نهال بزور نگهش ردیبگ زیخ خواست

 .دی,کوفتمون نکننمایو س دیخر میبر میخواستی,مثال مهیبابا کاف-گفت:

با ما باشه،فعال  شتریچند ساعت ب تونهیرِ،نمیبدبخت که اس نیا-نازک کرد و روبه تارا گفت: میبرا یپشت چشم فرانک

 .میریخودمون م شویدور دور بق میبر نیپاش

،بترکه امروز تا شب آزادم ایچشم بعض هیبه کور-کشدار گفتم: یکج کردم و با لحن یلبم را کم یطانیش یاافهیق با

 !لیچشم حسود و بخ

جون من راست -باز شده گفت: شیو برعکس حدسم فرانک خودش را کنارم انداخت و با ن دندیو نهال خند تارا

 .شهیم رید دیزود باش نیپاش-.بعد رو کرد سمت تارا و نهال گفت:هیکه عال نیخب ا ،بابایگیم

 نشیو همراه خودش بلـند کرد،به سمت ماش دیهم از خدا خواسته بلند شدند و فرانک هم دستِ من را کش هاآن

 .میرفت

 شدیم یبه فرانک و خواهرش که چندسال یفرانک توپ بود و کال کار یجلو نشستم و نهال و تارا عقب...وضع بابا من

 .ریغو وال شانیبرا کردیم زینداشت،فقط پول وار هیرفته بود ترک

 ای اوردیسردر م نهایفرانک واقعا از ا دمیفهمیفضا را پر کرد،من نم یآهنگ جاز خارج یرا که روشن کرد صدا نیماش

 نه.

 پاتوقش هست. شهیرا که رفت متوجه شدم مقصدش پاساژ...که هم ریاز مس یکم
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 یابلند سرمه راهنیمن پ یکردند و فرانک هم به اسرار خودش برا دیخر یکل یساعت بعد با خنده و شاد کی

 خودش تو تنم محشر شده بود. یکه به گفته دیخر یدیسف

 .دادندیم فیهم بهش تخف یو حساب شناختندیدار ها فرانک را ممغازه تمام

فرانک کامال شاد بود و من آنجا هم مهمان خودش بودم...قلبِ  یهیطنز...روح لمیف کیبود و  نمایس یبعد مقصد

 خشنش. یافهیبرعکس قداشت  یمهربان

 خودش را حساب کرد. یو هرکس پول غذا یفالفل میرفت ناهار

.نهال میکردیبه فرانک و تارا خوش گذشت،من و نهال که فقط نگاه م یکه حساب یشهرباز میآنجا هم رفت از

 .ترسمیم گفتمینشود مثل نهال م یزیآبرو ر نکهیا یداشتم و برا یسوار بشود و من هم پول کم دیترسیم

 کرد. مانیبماند که فرانک چقدر مسخر حاال

 پختمیشام م دیم،بایهفت بود که به اسرار من قصد برگشت کرد کیو ساعت نزد میخوش گذراند یساعت حساب چند

 شده بود. رید یو حساب

و  نیماش یتو ختیو ر کردیم یخال شیهابیشماره بود را از ج شانیکارت که رو یفرانک با خنده کل نیماش داخل

 .شومیسرگرم م یچند وقت هی زنمیبهشون زنگ م یکی یکی-:گفتیم

 .میچنتا هم بده ما سرگرم بش وونهیخوب د-سرش و گفت: یاز پشت زد رو تارا

محکم با  نیشد و ماش دهینهال نگاهمان به جلو کش غیبزند که با ج یچپ نگاهش کرد و خواست حرفچپ فرانک

 یاهیس میچشم ها دیچیسرم پ یکه تو یبرخورد کرد و من که کمربند نداشتم پرت شدم جلو و با درد بد یموتور

 بسته شدند. هیاز ثان یرفت و در کسر

 

* 

 

را  میهاچشم یدادم،چندبار صینهال را تشخ یافهیق یرا باز کردم،نگاهم تار بود و به سخت میهادرد بِد سرم چشم با

 ؟یخوب-:دیبهتر شد. نهال دستم را گرفت و با لبخند پرس امدهیباز و بسته کردم که د
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 شده؟ یکنه؟چیسرم درد م-از هم فاصله دادم و جواب دادم: یسخت ام را بهخشک شده یها لب

 خورده! هیبود سرت چنتا بخ کیتصادف کوچ هی ستین یمهم زِیچ-دستم را کوتاه فشار داد و جواب داد: نهال

 است. نیالکاتببرسم خانه حسابم با کرام رید ایدم،خدایاز ته دل کش یاتفاقات آه یادآوریفکر کردم و با  یکم

ازت رفته  یادیکجا؟ هنوز حالت بهتر نشده،خون ز-تخت که نهال مانِع بلند شدنم شد و گفت: یشدم رو زیخمین

 استراحت کن. گهید کمی

 شده. رمید یوروخدا،به حد کافولم کن نهال ت-به حرفش دوباره بلند شدم و غر زدم: توجهیب

 فرانک و تارا کجان؟-:دمیرو به نهال پرس داشتمیبغل تخت برم زیم یرا از رو فمیکه ک یو در حال دمیرا پوش میکفشا

بود،تارا هم حالش بد  یبود اما مال اون سطح دهیفرانکم مثل تو سرش ضربه د-سمتم قدم برداشت و جواب داد: نهال

 ونه خونه من موندم کنارت.شده بود برد اونو برس

 ره؟ینم جیکه گ ؟سرتیخوب-:دیشد و پرس کمینزد دنمیبا د م،پرستاریبهش زدم و با هم از اتاق خارج شد یلبخند

 نه ممنون خوبم.-لبخند جواب دادم: با

از  هیهم از نهال قرض گرفتم و بعد از تسو کمیهمراهم بود  ینثارم کرد از کنارم گذشت،پول کم یلبخند متقابال

 .میخارج شد مارستانیب

 !بتیمص یعنی نیو ا دادیرا نشان م میوننه میگوش یرو ساعت

 !میکن کاریچ میدانستیاون موقع شب واقعا نم ادهیپ

 دنبالمون! ادیزنگ بزنم خواهرم ب یخوایم-فکر کرد و گفت: یکم نهال

 !دینهال،ببخش میندار یاچاره-نداشتم,سرم را تکان داد: یارا کوتاه گاز گرفتم،واقعا چاره لبم

 نثارم کرد. یاوانهیگرفت د یکه شماره م یخارج کرد و در حال بشیر از ج لشیموبا نهال

بود که من درِ خانه را  ازدهی کیو ساعت نزد دیراحت طول کش یساعت کیبرسد و من برسم خانه  دیایخواهرش ب تا

 بود و خدا به دادِ من برسد! اطیتو ح دیفر نیشدم،ماش اطیباز کردم و وارد ح
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 .شیهابود نه کفش نشی,چون نه ماشستیبودم عمو خانه ن مطمعن

 کرده کل خانه را برداشته بود.فالفل سرخ یرا باز کردم و داخل شدم،بو یلرزان دِر ورود یقلب با

 متوجه شد! دیه فررا آرام بستم و به سمت جلو رفتم،خواستم به سمت باال بروم ک در

کرد و  ریصدوهشتاددرجه تغ اشافهی،قدرست بود شوم،حدسمیم تیاذ یحساب دانستمیرا از استرس گاز گرفتم،م لبم

خودم برا خودم  امیب دیبودم االنم با رونیصبح ب ؟ازیمعلوم هست کجا رفته بود-دادش رفت هوا: هیاز ثان یدر کسر

 نجا؟یا یکنیم ی،پس تو غلطغذا درست کنم

کرد...با  دیتول یبد یکه هزار تکه شد و صدا نیزم یرو دیتو دستش را محکم کوب وانیرا ندادم،با حرص ل جوابش

 ؟یدهات یباتوام دختره ؟یکر-چند قدم بلند خودش را بهم رساند و باز داد زد:

 یمحکم تو یادهیکش تیبفهمد،سرم را بلند کردم جوابش را بدهم که با عصبان خواستمیگرفته بود اما نم بغضم

 !یبذار نجایپاتو ا گهید یتا االن؛حق ندار یگمشو برو هرکجا که بود-صورتم زد:

 دست رو من بلند کنـ... یبس کن،تو حق ندار-داد زدم: تیصورتم گذاشتم و با عصبان یرا رو دستم

برد و در همان حال  یبه سمت خروج دادیکه فشار م یرا  گرفت و در حال میحرفم تمام نشده بود که بازو هنوز

 !دمینشونت م-:دیغر

 

من را  اطیتا دم در ح شدیرا آزاد کنم اما نم میبازو کردمیم یهم رفته بود،سع یتو یحساب میهااخم میدرد بازو از

در  یزانو جلو رون،بایآورد و پرتم کرد ب میبه بازو یمحکم یلیکشان کشان پشت خودش برد و در را باز کرد،فشار خ

 افتادم و آخ محکمم بلنـد شد.

 !د،لعنتیبهت فر لعنت

 که محکـم بسـته شد. دمیدر را شن یو صدا دیوجودم را به آتش کش یپوزخند بلندش ذره ذره یصدا

و تنم که انگار  دندیلغزیسردم م یهاگونه یگرمم که رو یهاو اشک شدیوکور باعث خوفم مو سوت کیتار یکوچه

 بود. نیبود،سخت و سنگ شیرو ییلویتن هزار ک
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خارج کردم و  فمیرا از داخلِ ک لمیو موبا ستادمیا ابانیخ یِرا پشت خودم کشاندم،باال جانمیب یشدم و پاها بلنـد

 شماره فرانک را گرفتم.

 بوق دو بوق سه بوق...جواب نداد. کی

 بله؟-بوق جواب داد: نینهال را گرفتم،با دوم شماره

 ؟یسالم نهال خوب-را پنهان کردم: بغضم

 درد داره؟ ؟سرتیخوب ،تویمرس اس،خوبمیسالم -

 راستش من... دونمینم یعنیآره خوبم،-را پاک کردم و جواب دادم: اشکم

-نگران نهال بلنـد شد: یرا محکم گاز گرفتم که بغضم نشکند،صدا م،لبمیچه بگو دانستمیرا خوردم،واقعا نم حرفم

 حرف بزن.شده؟ یزیچ اسی

 .رونیکردنم باعث شد از خونه پرت بشم ب رید ابونمیبگم نهال راستش من االن سر خ یچجور دونمینم-

 شد که به قلبم زده شد،کاش من هم خانواده داشتم! یریبلند نهال ت نِیه یصدا

 نباش. زم،نگرانیدنبالت عز امیاالن م-

 .کنمیم دایخودم پ یبرا ییجا هیامشبه فردا  هینهال  دیببخش-و گفتم: دمیرو صورتم کش یدست

 .زم،فعالیعز امیخب حاال توام،زود م-غر زد: نهال

را بغل  میهادادم و دست هیتک واریتماس را قطع کردم و به درخت کنار د"منتظرتم"و با گفتن دمیکوتاه کش یآه

 کردم.

 بله؟-بلند شد،فرانک بود جواب دادم: لمیزنگ موبا یصدا

 متوجه نشده بودم. دیببخش یزده بود اس،زنگیسالم -

 .شتیپ امیامشب ب خواستمیآره م-و جواب دادم: دمیکوتاه کش یآه

 شده؟ یچرا؟طور-متعجبش بلند شد: یصدا
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 نمیتا فردا بب ششیپ رمیم ،امشبیکرد،زنگ زدم نهال تو جواب نداد رونمیاز خونه ب دیفر-مکث جواب دادم: یکم با

 !شهیم یچ

 منم تنهام. نجایا ایخب ب-

 .امیدنبالم،فردا م ادیزشته،نهال االن م گهینه د-

 دنبالت. امیخودم م یمتوجه زنگت نشده بودم فردا زنگ بزن زم،شرمندهیباشه عز-

 .ریباشه ممنون،شبت بخ-

 باال بردم. کیآسمان تار یرا تا رو سمیخ یهاکوتاه چشم یقطع کرد و من با آه"خوششبت"با گفتن فرانک

 یرو نیکوتاه و غمگ ینهال لبخند دنیسرم را به سمتش چرخاندم و با د ینیچقدر گذشت که با بوق ماش دمینفهم

 ام نشاندم و به سمتش قدم برداشتم.خشک شده یلب ها

 

 .ندیبب نگونهیجز خودش مرا ا یبود و چقدر ممنونش بودم که نخواسته بود کس تنـها

گرم و  یسردم در دست ها یهاداشت،دست  یگرم در پ یجلو را باز کردم و کنارش نشستم؛سالِم آرامم جواب درب

 !شدینم ینجوریا یاومدینم رونیامروز با ما ب اس،اگهیمتاسفم -کوتاه گفت: یپرمحبتش قرار گرفت و با آه

فقط دنبال بهونه بود تا از شر من راحت  دیست،فرین نینه،مسئله ا-تکان دادم و جوابش را دادم: نیرا به طرف سرم

که خبر دارم تمام ثروت بابا دست عمومه و  دونهیبه ارث ببرم،نم یچندغاز هیمنم  راثیموقع ارث و م ترسهیبشه،م

 !رمیپس بگ تونمیهروقت اراده کنم م

 از آواره شدنه که. ؟بهتریکنیکارو نم نیخب چرا ا-مکث کرد و گفت: یکم نهال

 هی تونستمیحوصله داره،کاش م یداره،ک ادیدنگ و فنگ ز-هم فشار دادم و جواب دادم: یمحکم رو را میهالب

 خسته شدم. گهینهال د ارم،بخدایخرج خودمو درب یجورهیخودم دست و پا کنم خودم  یبرا یکار

 گه؟ینم یزیکرده چ رونتیاز خونه ب دیاگه عموت بفهمه فر-
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 گهیکرده،حتما م رونیبفهمه منو ب یکس ذارهیم دیفر یکنیم ها،فکریالیخوش خ-پوزخند سرم را تکان دادم: با

 نده. تیبه نبود من اهم ادیسرگرم کاراش هست که ز یخودم رفتم و عمو هم انقدر

 !شهیدا بزرگه انشااهلل درست مخ-گفت: کردیکه حرکت م یو در حال دیکوتاه کش یآه نهال

 شدم. میپوِش جلو رو اهیس ابانیخ یرهیخ حرفیو ب دمیکش یمتقابال آههم  من

 

آپارتمان بغل دستم  یرا از پنجره گرفتم و چشمم رو امرهیتوقف کرد،نگاه خ نیچه قدر گذشت که ماش دمینفهم

 ثابت ماند.

 تو. میاس،بریشو  ادهیپ-

 نیو بعد از قفل کردن ماش ستادیشدم،نهال کنارم ا ادهیرا باز کردم و پ نیدر حرف نهال تکان دادم و دِر ماش یسر

تو دستش در را باز کرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و داخل شدم،به  دی.نهال با کلمیهم قدم هم به سمت در رفت

و مارال و من  ته،مامانمیبابام امشب مامور-گفت: زدیم اآسانسور ر یکه دکمه یو نهال در حال میسمت آسانسور رفت

 منتظرمونن. نایمامان ا ،حتمایزنگ زد میخوردیشام م میم،داشتییتنها

 متاسفم واقعا نهال،مزاحم شدم.-آمد و من با خجالت رو به نهال گفتم: آسانسور

 ریبرو تو بابا،توام مثل خواهرم انقدر مزاحم مزاحم نکن که دلگ ایب-با حرص به داخل آسانسور هلم داد و گفت: نهال

 ازت! شمیم

 گرفتم. نییکوتاه بهش زدم و سرم را پا یلبخند

از نظر من  زدیموج م نشانیکه ب یو عشق تیمیتر بود اما در عوض صمعمو کوچک یاز خانه نکهیبا ا ناینهال ا یخانه

 بود. یباارزش و ستودن زیچ کی

شنا بود و نهال هم که  ی...دو تا خواهر بودند که مارال خواهر بزرگش مربیبود و پدرش سرهنگ آگاه ریدب مادرش

 .یحسابدار یدانشجو

 یجا کیو دلم  کردمی...احساس حقارت مدیکشینم زیچ چیبه ه لمیغذا خوردم،واقعا م یاسرار نهال و مادرش کم به

 که زار بزنم. خواستیخلوت م
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 بردتم.به سمت اتاقش "اتاق من میریم"و روبه مادرش با گفتن دیمعذبم دستم را کش دیکه نهال فهم انگار

 یبوفه کیو  وتریزکامپیتوالت و م زیو م یواریو تخت و کمد د یصورتدیسف یواریبود،کاغذ د یجادار و قشنگ یاتاق

 پر از عروسک.

 قشنگه. یلیاتاقت خ-

 .ارمیب وهیباش من برم م نن،راحتیبیچشمات قشنگ م-و گفت: دیپاش روحمیبه صورت ب یلبخند

 ایبخوره،ب وهیم خوادیم ینهال ک الیخیب-گفتم: نشستمیتخت م یکه رو یرا تو دستم فشار دادم و در حال فمیک

 .نیبش

 اتاق را ترک کرد. گردمیبرم عی،در را باز کرد و با گفتن سربه حرفم نداد یتینهال اهم اما

 بشه؟خودت کمکم کن! یگذاشتم،خدا قرار بود چ میهاچشم یو آرنجم را رو دمیتخت دراز کش رو

به  یکه حساب یتخت که نهال با لبخند یباز شدن در بلند شدم رو یچشمم سر خورد. با صدا یاز گوشه یاشک

 داخل اتاق شد. وهیو ظرف م آمدیصورتش م

 اس؟ی یستیراحت ن-کنار تخت گذاشت و کنارم نشست،دستم را گرفت: یعسل یرا رو یدستشیو پ وهیم

 شه؟یم یکه چ کنمیفکر م نیه نهال دارم به ان-:دمیکوتاه کش یآه

 !شهیدرست م زی،همه چخدا بزرگه-دستم را کوتاه فشار داد و گفت: نهال

 

 نداشتم که بزنم. یحرف یعنینزدم، یحرف

 گفتیفرانک،م شیتو فردا برو پ-گفت: گرفتیکه پوست م یبرداشت در حال وهیاز جا م بیس کیبلند شد، نهال

 اونجا. یکن دایخودت پ یبرا یکار یتوام تونست دیشدن توام برو باهاش،شا نگیمدل یبره برا خوادیم

 !شهیم یچ نمی،حاال ببنگفت یزیخودش که چ دونمینم-مکث گفتم: یو با کم دیرا تو دهنم کش لبم

اعت ،سرا از دستش گرفتم یشدستیبهش زدم و پ یتکه کرد و گرفت سمتم،لبخندتکه یشدستیپ یرا تو بیس نهال

 خمار من قصد خواب کرده بودند. یهاو چشم دادیشب را نشان م میدوازده و ن
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 سرت هم باش عفونت نکنه. یهاهیمواظب بخ-گفت: یواریسمت کمد د رفتیکه م یبلند شد در حال نهال

 داغون شده بود؟ ادیشد؟ز یفرانک چ نیماش یراست-:دمیرا تکان دادم و پرس سرم

 بود. دهیضرب د کمیجلوش  اد،فقطینه ز-بالشت از داخل کمد خارج کرد و گفت: کیدوتا پتو و  نهال

برق رفت و در  زیبه سمت پر دم،نهالیتخت خواب یزمزمه کردم و مانتو شالم را از تنم کندم و به اسرار نهال رو یآهان

 نخوندم! یچیخدا به داد من برسه فردا مثال امتحان دارم ه-گفت: کردیکه خاموش م یحال

 ؟یامتحان چ-:دمیرا رو تنم مرتب کردم و پرس پتو

 !یلیسخته خدا وک میلیزبان،خ-

 نهال را آرام جواب دادم. ریهم گذاشتم و شب بخ یام را روخسته یهارا کوتاه تکان دادم و چشم سرم

* 

 .دادیو ساعت کوچک کنار تخت هفت صبح را نشان م شدیرا باز کردم،نهال داشت آماده م میهاچشم ییسروصدا با

 نثارم کرد. یریو صبح بخ دیبه صورتم پاش یجام بلند شدم که نهال لبخند از

 رو لبم نشاندم و جوابش را دادم. یلبخند متقابال

صبحانه  میبر ایب-اش مرتب کرد و گفت:شانه یرا رو فشیک ،نهالدمیرا پوش میهاتخت را مرتب کردم و لباس یرو

 بعد برو. میبخور

 ندارم ممنون. یچیبه ه یلینه اصال م-ام گفتم:شانه یرو نداختمیکه م یرا برداشتم و در حال فمیک

 .می،لطفا برندارم لیباور کن نهال اصال م-بزند که باز گفتم: یکرد و خواست حرف یالک یاخم نهال

 .ستادیمنتظر من ادر را باز کرد و  می،با گفتن براصرار نکرد گرید نهال

 دیتاک یلیفرانک به سمت کالس زبانش رفت و من خ یخانه یو نهال بعد از رساندن من جلو میخانه خارج شد از

 کردم که حتما از مادرش تشکر کند.
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قدم بزنم که در بزرگشان باز شد  ی،خواستم بروم کمهمان در را نزدم یفرانک خواب باشد برا دمیترسیبود و م زود

که برادر  ه؟فرانکیبفهمم ک توانستمی،نمبه روز یپیجوان با ت ی،پسرازش خارج شد یو پورشه قرمز رنگ

 یبوق صدا نی،با دومو شماره فرانک را گرفتم مخارج کرد فمیرا از داخل ک لمینداشت،پدرش هم که قطعا نبود!موبا

 اس؟یجانم -تو گوشم: دیچیشادش پ

 فرا؟ یداری،بسالم-

 دنبالت؟ امیتو؟ب ییدارم،کجایآره گلم ب-

 تو. امی،من جلو درتونم باز کن بخانم رینخ-و جواب دادم: دمیکش یقیعم نفس

باز شد و من داخل خانه که نه  یکیتماس را قطع کرد و چند لحظه بعد در با ت کنمی،االن باز معه-با گفتن: فرانک

 داخل قصرشان شدم.

 

به چندتا  دیرسیسنگ فرش شده م کیراه بار کیبود،سمت چپ و راست پر بود از گل و درخت و  ییبا صفا اطیح

فرانک از سمت چپ توجهم را جلب  یها رفتم که صدارا مرتب کردم و به سمت پله میهابزرگ. قدم یپله

 تا آخر باز بود. ششیبود و ن دهآم رونیسبز بود ب یهابه برگ دهیکه پوش یااش از پنجره،برگشتم،کلهکرد

 !یشدیاصال متوجه نم یکردیکه کلش را برگ و گل پوشانده بود و اگر دقت نم بایز یسنگ یکلبه کی

 اشیمشک یتنش بود و موها یدر ظاهر شد،تاب شلوارک زرد رنگ یسمت کلبه رفتم که در باز شد و فرانک جلو به

 خوب بود؟ شبید ق؟یرف یچطور-محکم بغلم کرد: میای.تا به خودم بداشت.. یکم شیرها بود و آرا شیهاشانه یرو

 !یخوبم اما انکار تو بهتر-جواب دادم: کردمیکه موشکافانه نگاهش م یجدا شدم و در حال ازش

 چطور؟-:دیکرد و در همان حال پرس امییداخل راهنما به

 !رونیبود صبح زود از خونتون رفت ب یاون پسر ک-:دمیپرس نشستمیم یزرشک دیسف یکاناپه یکه رو یحال در

بود  یگریچه ج یدید-انداخت و گفت: گرشید یِپا یرا رو شینشست،پا میتا آخر باز شد و روبرو ششین

 !گستید زهیچ هی،اصال خوشگله المصب یلیباهاش آشنا شدم،خ مارستانیتو ب روزیاس،دی
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شبو باهاش  یباهاش آشنا شد روزیفرا؟د یستیتو آدم بشو ن-تاسف تکان دادم و گفتم: یرا به نشانه سرم

 ؟یچ آوردیسرت م ییبال هی ؟اگهیگذروند

 خوش گذشت! میلیخ ؟اتفاقایکه چ اسیبابا  الیخیب-:دیخند

 یچ شبید نمیبب اس،بگوی الیخیب-گفت: عیبزنم که فرانک سر یشده بود،خواستم حرف سیتوپ تن نیع میهاچشم

 شد؟

 ینجوریکنم ا دایپ یکار هی،فقط کاش نبود یخبر خاص یچیه-کوتاه گفتم: یسرم مرتب کردم و با آه یرا رو شالم

 که! شهینم

از  شیمن چند روز پ اسی نیبب-گفت: زدیکنار م شیشونیرا از رو پ شیکه موها یفکر کرد و در حال یکم فرانک

 نمیبرم بب خوامیم کردند،خودمیکارشون م یآشنا شدم،دنبال چنتا دختر برا نگیگروه مدل هیدختر عموم با  قیطر

 .کننیقبول م

 .یاریخرج خودتو در ب یتونیم دنیقبولت کردند باالخره پول م دیشا ایب یخوایاگه م توام

 

 ؟یفرا اگر قبول نشم چ دونمینم-مکث گفتم: یو با کم دمیهم کش یرا تو میهااخم

 !یندار که،حرفیفابر کلتی،همطمعنم یشیم-بلند شد آمد کنارم نشست و با لبخند گفت: فرانک

 گرفت. امهخند

 بدبخت! زِ یجمع کن خودتو،ه-کنترل شده گفت: یاآرام زدم تو صورتش و با خنده یکی

بگم  نیپس من زنگ بزنم نازن-اش را جمع کند گفت:خنده کردیم یکه سع یدستش را بهم زد و در حال دیخند بلند

 .میاری،جلوشون کم نکالس بذارا کمی اسی ،فقطششیپ میریم

صبر کن بهت -گفت: گرفتیکه با تلفن تو دستش شماره م یدر حال زیچشمک ر کینگاهش کردم که با  چپچپ

 .یکن کاریچ گمیم

متوجه شدم قرار است  شیهابا تلفن صحبت کرد،از صحبت کردنزنان کردم که بلند شد قدم کیرا بار میهاچشم

 .میبعد از ظهر برو
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با  یارینه ب گمیم یزیچ هی اسی ،فقطمیریخب بعد از ظهر م-نشست و گفت: میکردنش که تمام شد باز روبرو صحبت

 !کنمیهمون تلفنِ تو دستم خفت م

 زنمینم یمنتظرم و حرف دید یرا خفه کرد،وقت یکس شودیبا تلفن م دمیشنیبارم بود م نی،اولنخندم نتوانستم

 میبر ایاصال تن نزدم ب شترشونویلباس و مانتو دارم و باور کن نصف ب یاما من کل یکن یفکر بد خوامینم نیبب-گفت:

 ماِل تو. یدیباال هرکدومو پسند

 داره. یباهم چه مشکل میندارم،خب دوست یبخدا بجون بابام منظور بد-گفت: عیکه تو هم رفت سر میهااخم

 نه!-لب زدم: خالصه

 !دمیاصال نپوش ارویلیباور کن خ گمیم ،بهتزنمتایم اسی-زد: غیج

 نگران نباش! یپوشیخب باالخره م-

 بزنما،بلند شو تا سگ نشدم! شتینکن پاشم با همون لباسا آت یکار-:دیحرص بلند شد کنارم نشست و غر با

 !یهست شهیاون که هم-را همزمان باال فرستادم و گفتم: میابروها

 باال. میآدم بلند شو بر یمثل بچه رمینکن پاچتو بگ یخب پس کار-شده گفت: کیبار ییهاچشم با

 نچ!-حرص درآر گفتم: یرا کش دادم و با لحن لبم

نچ و -داد زد: دیکشیش مکه دست من را گرفته بود و پشت سر یرا محکم روهم فشار داد و در حال شیهادندان

 خبِر مرگت زود بلند شو. یعنی ایب گمیبهت م یمرگ،وقت

 

گره خورده  ییسالن کشان کشان برد،به هزار زحمت دستم را از دستش آزاد کردم و با ابروها یِرا تا دم در ورود من

 !فرا؟دستم گنده شد یشد یوحش-:دمیروبهش توپ

 چشم و ابرو اشاره کرد بروم داخل.و با  ستادیا میدست به کمر جلو فرانک

انقدر بزرگ  شانیمواجه شدم،خانه  بایقصر ز کیچپ نگاهش کردم و از کنارش گذشتم،در را باز کردم که با  چپ

 بود که چند لحظه مات ماندم!
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 .اسی گهیبرو باال د-

 .میها رفتم،فرانک کنارم قرار گرفت و باهم به سمت باال رفتحرف فرانک به خودم آمدم و به سمت پله با

 باال که اتاق فرانک آنجا بود. خوردیم بزرگ هم آنجا بود و از سمت راست باز پله ییرایپذ کی

و  بایز یهایواریاغذ دتوالت و کمد هم رنگ و ک زیو م یصورت دیسف یتخت دونفره کیو بزرگ بود، بایز یلیخ

 یاهیثان ینواز بود،براو الحق چشم آمدمیو اتاق فرانک م بارم بود که به خانه نیچندتا عکس بزرگ از خود فرانک،اول

 به حالش غبطه خوردم!

 خارج شدم. الیاز فکر و خ میجلو یقرمز رنگ یقرار گرفتن مانتو با

 !ادیبپوش مطمعنم بهت م نویا-را از دست فرانک گرفتم که گفت: مانتو

و  دیقرمز را تن کردم،فرانک دستم را کش یخودم را از تنم خارج کردم و مانتو یچپم را باال دادم و مانتو یابرو

 داشت.نگهم یقد نهییآ یجلو

 یهالب یهرچند کوچک هم رو یو لبخند دمید نهییفرانک را از آ تیبه تنم نشسته بود،لبخند رضا بیعج مانتو

 خودم نشست.

 ایب-حوله از کمدش برداشت و باز آمد طرفم،به سمتم گرفتشان و گفت: کیعقب رفت و چنتا لباس و عقب فرانک

 !یشیم ا،سبکیب ریدوش بگ هیحوله،برو  نیا یباور کن همشون نو هستن،حت

 نکردم. یمخالفت

اونجاست،کارت تموم شد صدام  سیسرو-بهش زدم که با دستش به در سمت چپ اتاقش اشاره کرد و گفت: یلبخند

 تو سالن. رمی،من مکن

ها به سمت کوتاه زمزمه کردم که با لبخند اتاق را ترک کرد،مانتو را از تنم کندم و با برداشتن حوله و لباس یاباشه

 رفتم. سیسرو

 

. 
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که فرانک وارد خودم را جمع کردم و بلند شدم  یهاتخت نشستم و لباس یکه تمام شد رو میموها دنیکش سشوار

 اتاق شد.

 .ادیها بهت مخب،چه لباس-

 .شورمشونیخودمو بذارم بعدا م یهابده لباس یزیچ یاسهیک هیممنون،فقط -بهش زدم و گفتم: یلبخند

 !هیچه کار نیتو ماش ندازمشیم نم،خبیبده بب-ها را از دستم گرفت و گفت:اخم به سمتم آمد و لباس با

 .امیاالن م نیبرو بش-شد و گفت: دتریمخالفت کنم که اخمش شد خواستم

نرم کننده به دست و صورتم زدم و دوباره رو تخت نشستم که  ید،کمیطول نکش شتریب نیو برگشتش چند م رفت

 م؟یکار کن یخب االن چ-فرانک هم کنارم نشست و گفت:

 یزودتر بعداز ظهر بشه،باور کن دل تو دونم،کاشینم-که نگاهم به سقف بود گفت: یو در حال دمیتخت دراز کش رو

 .ستیدلم ن

 ست؟ین م،گرسنتیرسیعجله نکن به اونجا هم م-که بعدش گفت: دمیآراِم فرانک را شن یخنده یصدا

 ام بود.گرسنه یبودم،صبحانه هم نخورده بودم و االن حساب گرسنه

 گرسنمه! یلیچرا اتفاقا خ-جواب فرانک گفتم: در

 

مخمون بخوره بعد از همونجا  هی مییهوا هیرون،یناهار ب میخب پس پاشو حاضر شو بر-دستم و گفت: یزد رو آرام

 سر قرار. میریم

 یاس،موهایبحالت خوش-صورتم گفت: یشده رو خیو بلند شدم رو تخت نشستم که فرانک م دمیکش قیعمینفس

 !ستیصورتت بوره اصال معلوم ن

جز صورتم جز ندیبیبار است مرا م نیام قرار داد و با دقت انکار که اولچانه ریستش را زکوتاه کردم که د یاخنده تک

 !ایشیمحشر م یکن شیذره آرا هی اسی گمیم-را از نظر گذراند و گفت:
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باز حرف -گفتم: رفتمیم نهییکه سمت آ یتخت بلند شدم و در حال یرا کج کردم و دستش را پس زدم،از رو لبم

 از بزک دوزک! ادیخوشم نم یدونیتو فرا،خوبه م یزد

را در  میادا نهییکه از داخل آ یمحکم نثارم کرد و در حال هیپس گردن کیجن پشت سرم ظاهر شد و  نیع فرانک

تورو دختر  یازهیبزک دوزکشو،من موندم خدا به چه انگ نیبه هم فشمیخاک،دختر بودن ک یعنی-گفت: اوردیم

 تو آخه! یخوریم یدرد هبه چ ،پسیبزک دوزک نه اهل عشق و حال ،نهیدار فایشوِق ب ده،نهیآفر

 یبا مانتو دیتخت بود رفتم،شلوار سف نییها که پانازک کردم و به سمت لباس شیبرا یسمتش،پشت چشم برگشتم

 .دادیشده بود و به قول فرانک تو تنم محشر نشان م د،قشنگیقرمز و شال سف

 نورعالنور! یشیهم بپوش م نارویا-گرفت و گفت: میهم جلو یرنگ دیو کفش اسپرت سف یدست فیک فرانک

 یگذاشتم،فرانک کم یدست فیخودم برداشتم و داخل ک فیرا هم از داخل ک دیو کل یو گوش دمیرا هم پوش کفش

 پیکردن،ت یظیغل شیشروع کرد به آرا شهیزد و خودش مثل هم میهالب یرو ڗر یعطر و به اسرار فقط رد کم

 ماه شده بود. یزده بود و حساب بنفشیآب

 جونم تارا؟-جواب داد: "تاراست"فرانک زنگ خورد و اون با گفتِن  لیکه موبا میشدیاز خانه خارج م میداشت

 قربانت,چخبر؟-را پشت گوشش فرستاد و باز گفت: شالش

 منه! شیپ اسمی ،نهیعه اوک-

 باشه پس حتما،فدات،فعال.-انداخت و دوباره گفت: کردمیبه من که نگاهش م ینگاه

 نکهیخونشون،مثل ا میتارا گفت شب بر-گفت: چرخاندیرا تو دستش م نشیماش چییکه سو یکرد و در حال قطع

 نه من نه تو. ییایاس،نیبهتا  ه،بگمیمهمون

 نشده! ریدو تا دگل دختر حاال ب نیآفر-پر رژش نشست و گفت: یهالب یلبخند گنده رو کینزدم که  یحرف

. 

 ازش تشکر کردم. یبود،کل یکه فرانک مهمانم کرد عال ییایالزان

پنج بود که فرانک بعد از آدرس گرفتن  کیساعت نزد م،باالخرهیدور دور کرد هاابانیاز چند ساعت هم که تو خ بعد

 توقف کرد. کیش ییِالیو یخانه کی یبعد جلو نیراه افتاد و چهل م نیاز نازن
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بعد درب باز شد و داخل  یااف را به صدا درآورد و لحظهاف م،فرانکیو به سمت خانه رفت میشد ادهیهم پ همراه

 .میشد

 قیو از طر ختیریم رونیبود که از دهانش آب ب اطیبزرگ وسط ح نیکه توجهم را جلب کرد دلف یزیچ نیاول

 .دیرسیپر از گل م یهاکوچک به باغچه یکهیبار

کرد و با من  یدوختم،با فرانک روبوس آمدیکه با لبخند سمتمان م یگرفتم و به دختر ییبایرا از آن همه ز نگاهم

 دست داد.

 باشد. نیدختر همان نازن نیسخت نبود که ا ادیز حدسش

 کرد. مانییبه داخل راهنما ییخوشرو با

 یها پر بود از لباس هاکاناپه یوبود و ر یمشغول کار یشلخته و شلوغ بود،هرکس رونیداخل برخالف ب یفضا

 مختلف.

اوه اوه بابا -گفت: انداختیبا دقت به دوروورش م یکه نگاه یو فرانک در حال میکاناپه نشست یفرانک رو همراه

 !نایا کلنیچقدر خوش ه

 !رونایب ندازنمونیم یاریدرب یباز زیجمع کن خودتو فرا،ه-کوتاه نگاهش کردم و گفتم: یاخنده با

 را برگرداند. شیرو یشیچپ نگاهم کرد و با ا چپ

خب -نشست: مانیقرار داد و روبرو یعسل یهارا رو وانیشربت کنارمان آمد،ل وانیبا دو ل نیکه نازن دینکش یطول

 نجایا سیی،ریخانم خان شیپ دیریم دیقبول کرد گه،اگهیرو م طیو شرا شتونیپ ادیم ییآقا هیبعد  نیچند م دینیبب

 ؟ید،اوکیکنیشروع م دیشد لاگه قبو رهیگیکه تمام کارها دست اونه،چند تا تست ازتون م

 حله! یاوک-سرش را تکان داد و گفت: فرانک

آب  وانیدور شد و فرانک ل"به کارم برسم رمیپس من م"رو صورتش نشاند و بلند شد با گفتن یلبخند نینازن

 ازش را خورد. یرا برداشت و کم اشوهیم

 صفر. رِ یاعتماد به نفسم رفت ز نایا دنیمن با د ییخدا اسی مگیم-
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معلوم بود و واقعا  کلشانیشلوار بودند که تمام ه زیانداختم،چنتا دختر با بل کردیکه فرانک نگاه م یبه سمت ینگاه

 بودند. یهم عال

 .یدار یکه پارت ،تویتو چرا حاال ناراحت-را بغل کردم و در جواب فرانک گفتم: میهادست

آدم  ست،فقطین یاکاره نجایبگم اون ا دیبا نِینازن یاگه منظورت از پارت-شده نگاهم کرد و گفت: زیر ییهاچشم با

ست کلمه کیمغروره و حرفش  میلیهست که خ یهمه کاره خانم خان یدیکه گفت و فهم یو همونجور کنهیم یمعرف

 و تمام.

 

 حساب خدا به دادِ جفتمون برسه. نیپس با ا-گفتم: یاباال انداختم و با تک خنده ییابرو

 ینشست و با اخم مانیجوان روبرو یآقا کیبزند که  یتکان داد و خواست حرف نیبا خنده سرش را به طرف فرانک

 یگالر نیا طیشرا د،تمامیهارو پر کنفرم نیا -گذاشت و گفت: مانیاش را خشن کرده بود دوتا برکه جلوکه چهره

 امیبازم م-فرانک بود گفت: یرهیخ گاهشکه ن یشد و در حال د،بلندیپشت فرم ذکر شده با دقت مطالعه کن

 منظم دور شد. ییهابا قدم شتون،بعدیپ

 بارش کرد که متوجه نشدم اما حرص خوردنش با مزه بود. ییها زیچ کی رلبیبا اخم ز فرانک

 خارج کرد شروع کرد پر کردن فرم. فشیاز ک یخودکار

 که تمام شد خودکار را به سمت من گرفت و خودش شروع کرد خواندن پشت فرم. کارش

 را پر کردم،اسم و مشخصات و وزن و قد و.... فرم

 بودند! دهیرنگ مورد عالقه را هم پرس یحت

نخون بابا من -و گفت: دیتم کشرا بخوانم که فرانک برکه را از دس یگالر یرا برگرداندم که شرط ها برکه

 !ستین میآش دهن سوز نیهمچ طشونیخوندم,شرا

 ؟یچ یعنی-:دمینگاهش کردم و پرس متعجب

پس با -گفتم: یاباال انداختم و با تک خنده ییکشک،مسخره کردن بابا،ابرو یعنی-پا انداخت و گفت: یپا رو فرانک

 حساب خدا به داِد جفتمون برسه! نیا
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 ینشست و با اخم مانیجوان روبرو یآقا کیبزند که  یتکان داد و خواست حرف نیسرش را به طرفبا خنده  فرانک

 یگالر نیا طی,تمام شرادیهارو پر کنفرم نیا -گذاشت و گفت: مانیاش را خشن کرده بود دوتا برکه جلوکه چهره

 امیبازم م-فرانک بود گفت: یرهیخ گاهشکه ن ی,بلند شد و در حالدیپشت فرم ذکر شده با دقت مطالعه کن

 منظم دور شد. ییها,بعد با قدمشتونیپ

 بارش کرد که متوجه نشدم اما حرص خوردنش با مزه بود. ییها زیچ کی رلبیبا اخم ز فرانک

 خارج کرد شروع کرد پر کردن فرم! فشیاز ک یخودکار

 ت فرم.که تمام شد خودکار را به سمت من گرفت و خودش شروع کرد خواندن پش کارش

 را پر کردم,اسم و مشخصات و وزن و قد و.... فرم

 بودند! دهیرنگ مورد عالقه را هم پرس یحت

نخون بابا من -و گفت: دیرا بخوانم که فرانک برکه را از دستم کش یگالر یرا برگرداندم که شرط ها برکه

 !ستین میآش دهن سوز نیهمچ طشونیخوندم,شرا

 ؟یچ یعنی-:دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 میسفارشات مردم رو ببر دیکشک,مسخره کردن مارو,تا چند ماه اول با یعنی-پا انداخت و گفت: یپا رو فرانک

 !میشدن بد نگیتست مدل ذارنیبودند تازه م یاگر از کارمون راض ،بعدمیبد لیتحو

 وا،خب چرا از اول نگفتند!-را باال دادم و گفت: میابروها جفت

-اش انداخت و گفت:شانه یرا رو فشیفش،کیبرداشت و انداخت داخل ک زیم یرش را از روبلند شد،خودکا فرانک

 !میپاشو بر

 کجا؟-:دمیگره خورده پرس ییابروها با

 یرو باز یچبراشون حکم پست یبمون یخواینکنه م هی،چگهیخونه د میقبرستون،خب بر-جواب داد: یعصب فرانک

 !یکن

تو،اگه حقوقش  رمیمن م ،بعدشمیشیم یخب بابا چرا عصب-گفتم: داشتمیرا هم برم فیکه ک یشدم و در حال بلند

 .مونمیخوب باشه م
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 یشد بهم خبر بده خواست یهرچ رمیمن م ،پسیخوددان-کوتاه گفت: ینگاهم کرد و بعد با پوف هیچند ثان فرانک

 دنبالت. امیبگو ب مییایب

 از خانه خارج شد. نیادن به نازنسرم را تکان دادم که فرانک بدون اطالع د فقط

چند کاناپه از من نشستند و  یسه تا دختر وارد سالن شدند و به فاصله نینشستم و بعد از چند م میسر جا دوباره

ها را پر کنند و نشست و ازشان خواست فرم شانیها روبروبعد همان آقا که به ما فرم داده بود با همان فرم یلحظات

 پس دوستتون کو؟-بازگو کرد،بلند شد و به سمت من آمد: شانیبه من و فرانک زده بود را برا که ییهاهمان حرف

 اومد مجبور شد بره. شیبراش پ یکار-گفتم: دروغ

دستش به روبرو اشاره کرد و  ،بایاتاق خانم خان دیبر دیباشه پس شما بلند ش-سرش را تکان داد و گفت: کوتاه

 سمت چپ اتاق دوم! دیبر میمستق نجایاز ا-گفت:

که  ییرا برداشتم و  به سمت جا کردم،فرمیام مرتب مشانه یرا رو فمیکه ک یآرام زمزمه کردم و در حال یاباشه

 گفته بود راه افتادم.

به در  یااصال،بدون توجه بهش ضربه دیدیبود،نگاهش کردم اما انکار نم ستادهیا یکلیقد بلند ه یآقا کیدر  یجلو

 در را باز کردم و داخل شدم. دییبفرما یبعد با صدا هیثان زدم که چند

 یپنجره کیپر از پوستر و تابلو و  وارهایو بزرگ که دورتادورش مدل لباس بود و د کیش یخانم جوان و اتاق کی

 .ی.آبدیبه رنگ سف بایز یابا پرده یبزرگ درست پشت سر خانم خان

 سالم.-

 یخوش اومد-و گفت: شیروبرو ی.آبدیسف یهاو با دستش اشاره کرد به کاناپه کوتاه داد یسالمم را با لبخند جواب

 .نیبنش زیبذار رو م زم،فرمتویعز

 نشستم. شیقرار دادم و روبرو زشیم یرفتم و فرم را رو جلو
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بود  یصورتش بود،دماغش عمل یو تنها جذبه شیآب یهابا دقت به فرم نگاه کرد و سرش را بلند کرد،چشم هیثان چند

روشنش به پوست  یاپر پشت قهوه یگونه برجسته تر شده بود و ابروها ڗاش با ربرجسته یهاو لبش پر!گونه

 !آمدیم دشیسف

هم  یو حقوق خوب دیها را ببر یسفارشات مشتر دیچند ماه اول با دیخب همان طور که پشت برکه مطالعه کرد-

رسمأ کارتونو شروع  دیتونیم دیاگر قبول شد رمیگین مشد نگیتست مدل یبراش در نظر دارم بعد ازتون شخص

و  دیباش نجایاز صبح تا شب ا اید؟ییایب عیسر میهر وقت باهاتون تماس گرفت دیتونیم-:دیکرد و پرس ی.مکثدیکن

 د؟یریخودتون سفارش بگ

 سفارشاتو ببرم؟ دیچند ماه با-:دمیو بدون جواب به سوالش پرس دمیو آرام کش قیعم ینفس

 چهار ماه! ایسه -رو کاناپه نشست و جواب داد: میلبخند بلندشد،با چند قدم به سمتم آمد و درست روبرو با

 حقوقش؟-

 !ونیلیدو م دمیشا میو ن کیبودم  یو اگر از کارت راض ونیلیم کیدوماه اول -پا انداخت و گفت: یرو پا

 بود! یهم نداشتم عال یتاکس هیپول گرا یمن که حت یبرا یعنینبود، بد

 

 باشه قبول،فقط...-

 اما اگر... کنمیپرداخت م شیصبحانه و ناهارت با ماست و حقوق ماه اولتم پ یبمون نجایاگر ا-تو حرفم و گفت: دیپر

 ؟!باشم نجایشبا هم هم تونمیم شهیفقط اگر م مونمیم-تو حرفش: دمیمن پر نباریا

 کنم! دایرو پ ییجا مدت کم تا هی یفقط برا -گفتم: عینگاهم کرد که سر فقط

 کردیم ادداشتی ییها زیچ کیفرم من  یکه رو یرفت و در حال زشیرا کوتاه تکان داد و بلند شد به سمت م سرش

 .یکن کاریچ گهیفرمتو ببر بده بهراد بهت م نی،پس حاال بلند شو انداره یاشکال-گفت:

 که فرمو بهت داد. ییبهراد همان آقا-نگاهش کردم که گفت: یسوال
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به سمت در قدم برداشتم و از اتاق خارج  "ممنون"زمزمه کردم و بلند شدم فرم را از دستش گرفتم و با گفتنِ  یآهان

 شدم.

بود،به  لشیو سرش تو موبا واریداده بود به د هیاتاق تک کی یتو سالن با چشم دنبال همان آقا گشتم،جلو برگشتم

 شد و نگاهش را بهم دوخت که فرم را به طرفش گرفتم. امم،متوجهستادیا شیسمتش رفتم و روبرو

صفحه فرم را تا کرد و گفت و با  نِییگذاشت و فرم را از دستم گرفت و با نگاه به پا بشیرا داخل ج لشیموبا حرفیب

 یهاکل جنس تاپلپ یر،تویها جواب بده و سفارشاتو بگبرو باال اتاق اول،اونجا به تلفن-ها گفت:اشاره به پله

 .کننیبود کمکت م یمشکل تندهم اونجا هس گهیهست،چند نفر د هاشونمتیو ق یفروش

 ها نگاه کردم و با گفتن باشه به سمت باال رفتم.پله به

بودند و سمت چپ و راست هم پر  زیبود که روبرو پنج تا دختر پشت م ی،اتاق بزرگاش در اول را باز کردمگفته طبق

 هم بودند. یشده رو یصورت دسته بند ز،بهیو تم قهیه با سلبود از لباس ک

 نسترنم. ن،منیبش ایب یخوش اومد-از دخترا با لبخند گفت: یکیکوتاه زمزمه کردم که  یسالم

 .اسمیخوشبختم منم -جلو باهاش دست دادم: رفتم

به همشان زدم و پشت  یکرد،لبخند شانیمعرف یکی یکیخوشبختم بعد اشاره کرد به دخترا و -زد و گفت: چشمک

 زود باهاشان خو گرفتم. یلیبودند و خ یگرمخون ی،دخترا هانشستم زیم

 

. 

 

سفارشات را به دست  یگروه یو به صورت منظم و گاه گرفتندیباال سفارش م یهانسترن تمام اتاق یگفته به

 .رساندندیها م یمشتر

و من با عجله  رفتیم یکیکم روبه تارکم رساندم،هوایم هایتا شب نشده بود دست مشتر دیسفارش بود که با تادو

 نسترن بود، برداشتم و از اتاق خارج شدم. زیم یکه رو سهیرا همراه ک فمیک
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توجهم  یاز اتاق بغل ییها توقف کنم،فرانک بود خواستم جواب بدهم که صداپله نییباعث شد پا لمیزنگ موبا یصدا

 .کردیبحث م یکیهمان آقابود بهراد،آره خودش بود و انکار داشت با  یرا جلب کرد،صدا

 یدیور دل همون دوستت،د فرستتیبشنوه م ینکن،خان یزر زر اضاف-که گفت: دمیسرم را جلو بردم و شن ارادهیب 

 شو سر کارت!سرش اومد پس حرف مفت نزن گم ییکه چه بال

شدن  نگیمدل یتو به بهانه یبهراد،تو گولم زد دونستمین نماما م-گفت: هیدختر که با گر کی یسرش صدا پشت

بمونم کنارت گفتم چشم،اما  نجایا یگفتم چشم،گفت رمیتا چند ماه سفارش بگ دیبا یبعدشم گفت نجایمنو ا یآورد

 کرد تو نـ... ینامرد توکنم، ینبود مواد فروش ،قراریقرار نبود منو وارد باند قاچاق کن

 که قلبم تو دهنم بود. یدختره و من غیآمد و ج وارید با یزیبرخورد چ یصدا

به نظرم  اطیدم،حییبرهنه دو یینکردم و با پا دایرا پ میها،کفشفقط فرار کردم نیاز دستم ولو شدند رو زم هاسهیک

 !شدیکه تمام نم آمدیبزرگ م یلیخ

 خدا! یامدم،ای،نه نه لعنت به من که باهات نلعنت بهت فرانک یا

 کجا؟-همان آقا که داد زد: یچگونه بازش کردم اما با صدا دمینفهم دمیدر که رس به

 برگشتم سمتش. کردمیکه در را کامل باز م یمتوقف شدم و در حال میسرجا

 

 ؟یرفتیکجا م-:دیمکث کرد و باز پرس هیثان کرد،چندیبود و با اخم نگاهم م ستادهیا میروبرو

 ها را برسونم!سفارش رمیم-:دهن باز کردم و جواب دادم بزور

 عه...پس کو سفارشا؟-چپش باال رفت و به تمسخر گفت: یابرو

 ستادهیپشت در گوش وا یچ ،واسهیاوردیدر م یموش باز دمید نیاز تو دورب-زد و باز گفت: یندادم،پوزخند یجواب

 ؟یبود

منتظره بود چند قدم  رهیفکر محکم هلش دادم عقب،چون کارم غ یبکنم،ب کاریکردم،خدا به دادم برسد حاال چ هل

 .دیایکه دنبالم م دمیو د دمییبرهنه دو یرفتم و با تمام توانم با آن پاها رونیعقب رفت و من به سرعت از در ب
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 ستمتوانیفرانک باشد و نم زدمیو حدس م آمدیم لمیزنگ موبا یزد،صدایم امانیکم آورده بودم و قلبم ب نفس

 توقف کنم و جواب دهم.

 !دمیدوئیو م دمیدوئیم فقط

 !شدمیاول م کردمیمسابقه دو شرکت م یبا سرعت که مطمعن بودم اگر تو یآنقدر

...با دمیکش قیپشت سرهم نفس عم ینفس زنان دستم را به زانو زدم و چندبارو نفس ستادمیا یدرخت کی یجلو

تو  دمیو پر دمیکش یکوتاه غیبهراد هست ج نکهیو با فکر ا دیچیسرم پ یاز ترس تو یدرد بد ییپا یِ صدا دنیشن

 ینه و تا برگشتم به جلو با نور ایهست  یکس نمیبرگشتم عقب تا بب هیثان دم،چندییو دوباره دو یبغل کهیتار یکوچه

بعد محکم با هوا هستم و  یلحظه احساس کردم رو کیگرفتم و  میهاافتاد،دستم را محافظ چشم میهاکه تو چشم

 هم رفت. یرو میهاکه چشم دینکش یو طول دیچیتمام بدنم پ یتو یبرخورد کردم و درد بد نیزم

 

* 

هزار  یو انکار وزنه کردیدرد م یلیرا باز کردم،سرم خ میهاچشم دهدیدستم را فشار م یکس نکهیاحساِس ا با

 !بود شیرو ییلویک

کوتاه و پر از  یکرد،لبخندینگاهم م یاشک ییهانهال که نگران و با چشم دنِ یرا سمت راست برگرداندم،با د نگاهم

 شده؟ یچ-:دمینشست و آرام پرس میهالب یدرد رو

 اد؟ینم ادتی.یتصادف کرد-صورتم خم شد و گفت: یرو یکم نهال

 ام جوالن دادند.بسته یهاچشم یفکر تمام اتفاقات جلو یرا بستم و با کم میهاچشم

را باز کردم،روبه نهال که هنوز  میهاتو هم رفت و چشم میهادرد گرفت،اخم امنهیس یکه قفسه دمیبلند کش یآه

 ؟یدیتو از کجا فهم-:دمیپرس کردینگاهم م

 اومدم. عیگرفتم سر آدرسیمارستانیجواب داد گفت باهات تصادف کرده و االن ب ییآقا هیبهت زنگ زدم -

 برداشته نشده. یتصادف قبل یهاهیبخ شد،هنوزیچ دمیاصال نفهم-را سمت سرم بردم و گفتم: دستم
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 بیآس کمی نتیس یقفسه ست،فقطین یمهم زیخداروشکر چ-ام نشاند و گفت:گونه یکوتاه رو یابوسه نهال

 !شهیبرداشته م گهیسرتم تا چند روز د یهاهیده،بخید

پسر  کیبزنم که در اتاق به صدا در آمد و باز شد، یر دادم و خواستم حرفدستم بود فشا ینهال را که تو دست

من با  دنیجذابش کرده بود وارد اتاق شد و با د یپرپشتش حساب یو موها شیمشک یهاکه چشم پیخوشت

 د؟یخوب-:دیکوتاه به سمتم آمد و پرس یباز با لبخند ییهاچشم

 ممنونم،بهترم!-خودش با لبخند جواب دادم: مثل

 !دمتونیشد اصال ند یچ دمیخداروشکر،من واقعا متاسفم نفهم-همان لبخند گفت: با

 گردنش ثابت ماند! یرو میهابزنم که چشم یام را از هم باز کردم حرفخشک شده یهالب

تلخ  یشد و دستش سمت گردنبندش رفت و با لبخند امرهیگردنبند من بود!.متوجه نگاه خ هیشب یلی!.خگردنبندش

 !هیادگاری-گفت:

 میهاتخت،نهال کمکم کرد نشستم و دستم رفت سمت گردنبند خودم،لمسش کردم و چشم یشدم رو زیخمین

 د؟یشده؟چرا ناراحت شد یزیچ-:دیپسره متعجب پرس دیقطره که چک نیشد اول یاشک ارادهیب

 !نمیبب دیلطفا گردنبندتونو بد شهیم-هق نکنم و گفتم:را گاز گرفتم تا هق لبم

 !اس؟ی-متعجب نهال بلند شد: یصدا

 لب زمزمه کرد! ریاسمم را ز یپسره گنگ شد،متوجه شدم که چند بار نگاه

 صورتم با دقت نگاهش کردم،خودش بود،خودِ خودش! یرا باز کرد و گرفت سمتم،از دستش گرفتم و جلو گردنبندش

 

بزنم،انگار قدرت حرف زدن  یرا رو صورتش دوختم و هرچقدر زور زدم نتوانستم حرف امیاشک یهاچشم

 بد! یلیو حالم بد بود،خ شدیام از هم باز نمخشک شده یهانداشتم،لب

 ن؟یشد ینطوریا ن؟چرایخوب-

 تو...-حرفش انگار جون گرفتم،لب زدم: با
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 ؟یشد ینطوریبگو؟ چرا ا یزیچ هیاس،ی-زد: میادامه بدهم،نهال صدا نتوانستم

 تو همـ...-م:تکان دادم و باز گفت نیرا به طرف سرم

 ورود پرستار حرفم تو دهانم ماند. با

 .دیبر دیتونیم دیمرخص دیآقا ندار نیاز ا یتیاگر شکا-سرمم را چک کرد و گفت: پرستار

 !شدیکه تمام عمر منتظرش بودم،قطعا نم یداشته باشم! از کس یتیازش شکا توانستمیکرد و مگر م نگاهم

 نه!-را تکان دادم: سرم

 یتونیخب پس هروقت سرمت تموم شد م لهیخ-کرد و گفت: ادداشتیتو دستش  یداخل برکه ییزهایچ پرستار

 !یبر

 کردند. یباز سرم را تکان دادم و نهال و او تشکر من

 گردنبند حالتون بد شد؟ نیا دنیچرا با د نیبگ نیخواینم-

 ه؟یک هیادگاریگردنبند  نیا-:دمیمشتم فشار دادم و پرس یرا تو گردنبند

 مادرم!-جواب داد: دیباریازشان م یکه ناراحت ییهامکث کرد و با چشم یکم

 ؟یتصادف کرد ،چرایبزن،اصال تو کجا بود یخوب حرف اسی-نهال بلند شد: یصدا باز

سمتش،منتظر جواب بود اما من فعال قصد جواب دادن نداشتم،دوباره برگشتم سمتش و گردنبندش را  برگشتم

 ه؟یچ تونیلیفام-:دمیگرفتم طرفش،از دستم گرفت که باز پرس

 باالخره! شودیم شیزیچ کیدختره  نیا کردیرنگ داد،انگار با خودش فکر م ریتغ نگاهش

 !ینیآد نیاسی،ینیآد-داد: جواب

 

 کنم هم بخندم،از ته دل! هیگر خواستیاشتم،هم دلم مند نفس
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که حرف عمو را باور نکردم و  میکه چقدر منتظرش بودم،بگو میهست،بگو یکه ک میبزنم،بگو یحرف خواستم

اما او زودتر به  رساندیباالخره سرنوشت ما را بهم م دانستمیو م کنمیم شیدایپ دانستمیزنده هست،م دانستمیم

 ... تو...اس؟توی-:افتی ریاسمم را تکرار کرد و نگاهش تغ رلبیز یحرف آمد،لبش چند بار

 نمین،ایبب-چرخاندم و با بغض گفتم: شیهاچشم ی،پاندول وار جلودستم رفت سمت گردنبندم و بازش کردم ارادهیب

 مامانمه! هیادگاریبرا من،مثل تو  هیادگاری

را باز کردم و دور گردنش حلقه  میهاپر شد،دستش به سمت صورتم آمد و اشکم را گرفت،دست شیهاکه چشم دمید

 یدونیاس،نمی-کردم و محکم بغلش کردم،دستش دور تنم حلقه شد و مثل خودم محکم تو آغوشش فشارم داد:

 من؟ زیعز یاز تو بود نه مادربزرگ و عمو!کجا بود یچقدر دنبالت گشتم،نه اثر

مامان بابا اما باور نکردم،به جون  شیپ یرفت ،توامیبخدا باور نکردم،عمو گفت توام مرد-گفتم: هیگر نویزدم و م هق

 خودت باور نکردم.

به  یلی،خیداداش یموقع اومد دم،بهیچقدر عذاب کش یدونیچقدر تنها بودم،نم یدونینم-هق زدم و گفتم: باز

 یسرم و لبخند یاش را روکرد و متوجه شدم بوسه سیرا خ شرتشیسر شانه و ت میموقع،دوباره هق زدم و اشکها

 نشست. میهارو لب هیگر ونیکوتاه م

 !یمامان هیچقدر شب-کرد،نگاهش را جز جز صورتم گرداند و گفت: میآغوشش جدا از

هم  هیثان هی یحت دمیشرف م اس،قولی ذارمیتنهات نم گهید-صورتش قرار دادم و باز گفت: یو دستم را رو دمیخند

 !ایدن نیتو ا یهمه کسم ،تویمن یدور نشم،تو تمام زندگازت 

سال بود در  نیکه چند ینشست و من پر شدم از آرامش،آرامش امیشانیپ یاش رودهانم را قورت دادم و بوسه آب

 حسرتش بودم!

 !میپاشو،پاشو بر-را گرفت: دستم

 !یبود ؟پابرهنهیکفش چرا ندار-:دیبا اخم پرس نیاسیسرم مرتب کردم و بلند شدم،کفش نداشتم، یرا رو شالم

برات افتاده؟از  ییچه اتفاقا اس،بگویبگو -ام گذاشت و سرم را بلند کرد:چانه ریانداختم که دستش را ز نییرا پا سرم

 ؟یکردیفرار م یاونجور یچ
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و  زهایام چگفتم،مرگ مادر بزرگ و تمام ماجراهارا،تم نیاسیانداختم و روبه  کردیبه نهال که نگاهم م ینگاه

 افتاده بود. میرا که تو نبودنش برا یمهم یِهااتفاق

اما من فراموش کردم -آرام گفتم: یناراحته،دستش را گرفتم و با لحن یلینگفت اما از نگاهش معلوم بود خ یزیچ

 !افتمینم نمیرینه چندان ش یگذشته ادی گهید یهمشونو،تو که کنارم باش

 فراموش کنم! تونمیاما من نم-و خم شد بغلم کرد و گفت: دیام پاشبه چهره یکوتاه اما واقع یلبخند

 !میمواظب باش ننداز-حرفش،دستم را دور گردنش حلقه کردم و با تک خنده گفتم: الیخیب

 مواظبتم! اینترس عمر من تا آخر دن-جوابم را داد: یجد نیاسیکردم اما  یشوخ

بود که لبخندم محو بشود و نگاهم پر شود از اشک و  یجد یقدرآن م،لحنشیگویشد،قرص قرص!دلم را م قرص

 هفتده ساله دور بودم ازش! کیکه نزد یمحبت،محبت به برادر

 .ریحتما باهام تماس بگ یداشت یزنم،کاریسر م اس،بهتی رمیم گهیمن د-

 !یدیواقعا نهال،زحمت کش یمرس-را به نهال دوختم و با لبخند گفت: نگاهم

 اتاق را ترک کرد. نیاسیاز  یو با گفتن مواظب خودت باش و با خداحافظ دیپاش میبه رو یهم لبخند نهال

 

* 

 

 یچند روز آن قدر نیکه تو ا ینیاسیبودم، نیاسیو قشنگ  کیش یو من تو خانه گذشتیاز آن شب م یروز چند

 .دیایبهم محبت کرده بود که عوض تمام آن سال ها در ب

 کم! یلیکم بود،خ میخوب برا یعنیخوب بود، حالم

 !کردمیاحساس م میهاتک سلولرا با تک یو خوشبخت یخوشحال

 .گردمیمنم شب برم اسیبرو باال -
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و از آنجا هم  میسرم را بردار هیبخ میشدم،رفته بود ادهیپ نیاز ماش هاسهیزدم و بعد از برداشتن ک نیاسیبه  یلبخند

 .دیخر میرفت نیاسیبه اسرار 

 مجتمع شدم و با آسانسور رفتم باال،ساعت هفت بعد از ظهر بود و خانه سوت و کور. وارد

با فرانک تماس گرفتم  یکاریسر ب ،ازییرایبرگشتم تو پذ میهالباس ضیهارا داخل اتاقم قرار دادم و بعد از تعو دیخر

 باهاش صحبت کردم. یاما جواب نداد،با نهال تماس گرفتم و کم

 کیکردم، یدر نگاه یزنگ در آمد،بلند شدم و به سمت در رفتم،از چشم یکرده بودم که صداتماس را قطع  تازه

 .شناختمشیپسر جوان که نم

 رفتم داخل اتاقم و بعد از سر کردن شالم دوباره رفتم سمت در و بازش کردم. عیسر

 

 د؟ییبفرما-

-:دینداخت و دوباره جلو آمد و پرسبه دورورش ا یمتعجب نگاهم کرد و چند قدم عقب رفت،نگاه هیچندثان پسر

 ؟ینیآد نیاسیمنزل 

 !دییبله،بفرما-را تکان دادم: سرم

 ستند؟ین-

 ر،شما؟ینخ-

 برگشتم! ایتازه از اسپان ستیخونه ن دونستمیمن دوستشم،نم-مکث کرد و گفت: میهاتو چشم هیچندثان

 نیبهش بگ نیبد نارویپس،اومد ا شمیمن مزاحم نم-تو دستش را به سمتم گرفت و ادامه داد: یگل و جعبه دسته

 .رهیاردالن اومده بود،تونست باهم تماس بگ

 .ادیهم زودتر ب نیاسی زنمیداخل،زنگ م دییخب بفرما-و جعبه را از دستش گرفتم و گفتم: گل

 ون!نه ممنون،با اجازت-انداخت و جواب داد: نییرا پا سرش

 .کنم،بسالمتیخواهش م-کوتاه زدم: یلبخند
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کنار در گذاشتم و شالم را از سرم  زیم یسمت آسانسور رفت و من داخل شدم،در را بستم و گل و جعبه را رو به

 بله؟-که تلفن زنگ خورد،به سمت تلفن رفتم و جواب دادم: دمیکش

 ؟یجان،خوب اسیالو -:یتو گوش دیچیپ نیاسی یصدا

 ،چخبر؟زمیخوبم عز-

 ؟یکه درست کن یم،بلدیشام مهمون دار یزدم بگم برا ،زنگیخبر سالمت-

 مهمونت؟ نیا هیبله که بلدم فقط ک-

 !،خداحافظیفهمیحاال تو به اون کار نداشته باش م-مکث جواب داد: یبا کم نیاسی

 !وانهیبزنم تماس را قطع کرد و من متعجب به تلفن نگاه کردم.د یخواستم حرف تا

 گذاشتم و بلند شدم،مجال نداد بگم دوستش آمده بود! شیرا سرجا تلفن

ربع به ده بود که  کیغذا مرغ بود،زرشک پلو با مرغ درست کردم و ساعت  نیترسمت آشپزخانه رفتم،فعال آسان به

 !شدیوارد خانه شد و پشت سرش...باورم نم نیاسیباز شدن در از آشپزخانه خارج شدم و به سمت در رفتم، یبا صدا

 کردن؟یم کاریچ نجایا نایا

 

 !دیو نو عمو

 نگفت. یزیانداختم،متوجه شد اما چ نیاسیدلخور سمت  ینگاه

 ؟یخوب-به سمتم آمد و کوتاه بغلم کرد: عمو

 .یخوش اومد-را ندادم،فقط آرام گفتم: جوابش

 دادم و مثل خودم آرام جوابم را داد. دینو لیکوتاه تحو یسالم

 وهیها رفتند و نشستند،به سمت آشپزخانه رفتم و ظرف مبه سمت کاناپه دیو نو نیاسیدر جوابم زد و با  یلبخند عمو

 نشستم. شانیگذاشتم و روبرو شایجلو یعسل یبرداشتم و به سمتشام رفتم و ظرف را رو زیم یرا از رو
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مارو  یکرد دایپ هو،داداشتوید ز بتیپس بگو چرا غ زمیخب عز-بودم گفت: دهیازش ند وقتچیکه ه یبا لبخند عمو

 !یریگینم لیتحو

 کرد! رونمیاز خونه ب دینزد عمو فر بمیمن غ-لبم نشاندم و جواب دادم: یرو یپوزخند

 ؟یچ-:دیعمو هم گره خورد و پرس یگردن من درد گرفت،ابروها شیجاسرش را بلند کرد که به یجور دینو

 عمو! یبود یامانت دار خوب -من طعنه زد: یبه جا نیاسیندادم، یجواب

روحمم خبر نداشت فکر  جان،مناسیشرمنده -کوتاه گفت: یشد و عمو با آه ریزدوباره سربه دیشد یبا اخم دینو

 نیاسی شیچند ساعت پ نکهیتا ا میشناختیکدوم از دوستانم نم چیه مینداشت لتمیموبا ،شمارهیخودت رفت کردمیم

 خبر ندارن! دیو فر ایلع ،هنوزییشیتو پ میدیاومد کارخونه فهم

تمام سهم پدرت -گفت: نیاسیکه به سکوت گذشت عمو روبه  قهینگفت و چند دق یزیهم چ نیاسینزدم، یحرف باز

ازت  تونمیم یهم قصد فروششو دار ،اگهیبش کمیبه نامت کنم و تو کارخونه شر تونمیم یمنه،هروقت بخوا شیپ

 بخرمش!

کرد و با نگاه به من ادامه  یاز مادرم برام مونده اما...مکث یحد کاف خوام،بهینم یزیمن چ-در جواب عمو گفت: نیاسی

 تو حساب خودش! رهیهم قصد فروششو داره تمامش م اس،اگریبه اسم  دینصف کارخونه رو بزن-داد:

 !یراحتهرطور -که عمو گفت: دمیداد و شن لمیتحو زیچشمک ر کینگاهش کردم که  متعجب

نگاهش را گرفت اما من نگاهش کردم،ته  کنمینگاهش م دیمواجه شدم،تا د دینو یرهیازش گرفتم که با نگاه خ نگاه

و شلوار کرمش تو تنش  دیسف شرتیآمد،تیبه صورتش م یحساب دشیجد یجذابش کرده بود و مدل مو ششیر

 یِکه کپ دینرفته بود،درست برعکس فر شعمو بود و اصال به مادر هیشب شیاز ب شیب اشافهیمحشرش کرده بود و ق

 مادرش بود.

و بلند  دمیکه سرش را بلند کرد و من خجالت زده نگاهم را دزد دیطول کش یلیخ امرهینگاه خ نکهیا مثل

مو که مشغول صحبت با ع نیاسیافتادم،برگشتم سمت  نیاسیدوست  ادیشدم،خواستم به سمت آشپزخانه بروم که 

 !ریدوستت اومده بود،اردالن، گفت باهاش تماس بگ نیاسی یراست-بود و گفتم:

 برگشته! یعه،ک-گفت: کردیخارج م بشیرا از ج لشیکه موبا یمتعجب نگاهم کرد و در حال نیاسی
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رفتم و  ییرایو از آشپزخانه خارج شدم و به سمت پذ دمیرا چ زیم یباال انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم،رو ابرو

 !دییبفرما-:دیشام حاضره،روکردم سمت عمو و نو-گفتم: نیاسیروبه 

 

 .میسه همزمان بلند شدند و باهم به سمت آشپزخانه رفت هر

 سکوت کامل خورده شد. یتو شام

 خوشمزه بود. یلیدستت درد نکنه،خ-

 !کردیبار بود که عمو از من تشکر م نیاول

 زمزمه کردم. یجاندر جوابش زدم و نوش یلبخند

تشکر  یهم با کل نیاسیهم با گفتن ممنون پشت پدرش به سمت سالن رفت و  دیبلند شد و برگشت تو سالن،نو عمو

 .میرا جمع کرد زیم یازم کمک کرد رو

زنگ در با زنگ  یکه صدا میآشپزخانه را جمع کرده بود کردم،تازهیمدت که غذا درست م نیبار بود تو ا نیاول

 اپن بود همزمان بلند شد! یرو من که لیموبا

را برداشتم و جواب  لمیاز آشپزخانه خارج شد و من موبا کنمیو او با گفتن من باز م میبه هم انداخت ینگاه نیاسی با

 دادم...

 ؟یسالم فرا چطور-

 !ستیازت ن ی؟خبریسالم خانوم تو خوب کیعل-

 !یدیجواب نم میزنیاز تو؟ چند روزه هم من هم نهال زنگ م ای ستیاز من ن یخبر-نشستم و گفتم: یصندل یرو

 ؟یکرد دایپ ،داداشتواسی گهیمینهال چ یسرگرم بودم،راست گهیمامانم برگشته بودند د د،بابایآره ببخش-

 !اوهم،همون شب-جا کردم و گفتم:را جاب زیم یدستم گلدان رو با

 کدوم شب؟-
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آن روز  یماجرا گفت،تمامینم یزیکه اون هم مطمعن بودم چ دانستیم نداشت،فقط نهال یاطالع هیاز قض فرانک

 کردم! فیتعر شیبعد از رفتن فرانک تا شب را برا

 دروغ!-متعجبش بلند شد: یصدا

فروش  دیکرده مواد خر یکه دختر عموت معرف ییاون جا گمیدروغم کجا بودفرا،بهت م-:دمیکوتاه کش یآه

افتاد قلبم دور تند  ادمیگرم بود فراموش کرده بودم باز االن  نیاسیسرم به  یکن فرانک چند روز کنن،باوریم

 که چرا با تو برنگشتم! دمیبرداشته،هنوز دارم خودمو فحش م

 دیدارم،ببخش میبرا اون نازن اس،حاالیواقعا متاسفم -مکث گفت: هیو بعد از چند ثان دمیپوف بلند فرانک را شن یصدا

 .شتیپ امیم مزاحم شدم فعال برم فردا

 .ریبخبرات،شب فرستمیباشه گلم منتظرتم آدرس م-

 .ریبخشبت-

 ستین یخانم اگه زحمت-و گفت: دیبه صورتم پاش یوارد آشپزخانه شد،لبخند نیاسیکردم و بلند شدم که  قطع

 اردالن هم اومد. اریچنتا قهوه ب

به دست به  ینیام آماده بود،سقهوه قهیساز رفتم و بعد از چند دقزمزمه کردم و به سمت قهوه یچشمک چشم با

 سمت سالن رفتم.

 چقدر دوستش داشتم. ایبهم زد و خدا یلبخند نیاسی

 نشسته بود. نیسرسنگ دم،چقدریاردالن رس د،بهیعمو گرفتم و بعد نو یرا جلو ینیس

 !دیخوش اومد-

 گذاشتم. یعسل یرا رو ینینشستم و س نیاسیزمزمه کرد و فنجان را برداشت،کناِر  یممنون

 .کردیاش را مزه مساکت قهوه دیبود و نو لشیو اردالن حواسش به موبا کردندیصحبت م نیاسیو  عمو

 کرده! دایبپرسم عمو را از کجا پ نیاسیباشد از  ادمی

 ؟یبرگشت خبریچخبر اردالن؟چطور ب-
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وقت بود اونجا بودم دلم برا  یلیخ ،واالیخبر سالمت-سرش را بلند کرد و با لبخند جواب داد: نیاسیبا سوال  اردالن

 برگشتم. گهیتنگ شده بود،مامانم تنها بود د نجایا

 ؟یکال برگشت یعنی-:دیباز پرس نیاسی

 ینه بابا،همه کار و بارم اونجاست،اگه بتونم مامانو راض-گذاشت و با تک خنده گفت: یعسل یرا رو لشیموبا اردالن

 !شهیم یکنم با خودم ببرمش عال

 از اون خونه! کنهی,مامانت دل نمیفکر نکنم موفق بش-خنده گفت:با  نیاسی

آتوسا هم هست  هیقض یدونیکه تو که م شهیناراحته اما نم یلینرو،خ گهیآره به منم م-سرش را تکان داد: اردالن

 .کنمیضرر م یکل رانیا ارمیاگرم بخوام تجارتمو ب

 به نام آتوسا شد! یشخص ریفقط سرش را تکان داد و فکر من درگ حرفیب نیاسی

 بپرسم! نیاسیرا هم از  نیباشد ا ادمی

 نثار خودم کردم. یگرفت و تو دلم فضول امخنده

 که از معنا کردنش عاجز شدم! کردینگاهم م یجور کیکرد، رمیغافلگ دینو یرهیرا که بلند کردم و نگاه خ سرم

جرات نگاه کردن بهش را  گریو د کردمیاش را حس ماهنگ هینیسنگ ینگاه از چشمانش گرفتم اما او نه.به راحت من

 نداشتم.

عزم رفتن کردند،تا دم در  دیشب هم گذشته که عمو و نو میزمان هم به صحبت گذشت و ساعت از دوازده و ن یهیبق

 یتاهکو هیاصال نگاهم نکرد،فقط با خداحافظ داشتیبرخالف آن زمان که چشم از من برنم دیو نو میکرد شانیبدرقه

 خانه را ترک کرد.

 اس؟یآورده  یک نارویا-:دیکنار در برداشت و پرس زیم یگل و جعبه را از رو نیاسیرا که بستم  در

 اومده بود. یآقا اردالن,گفتم نبود-چشم به سالن اشاره کردم و گفتم: با

 یگل و جعبه را رو نیاسیقهوه را جمع کردم و  یهاگفت و به سمت سالن رفت و من هم دنبالش،فنجان یآهان نیاسی

 اردالن! یدیچرا زحمت کش-گذاشت و روبه اردالن گفت: یعسل
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من از راه دور بهت  نهمهیپسر،ا یچه زحمت-که اردالن گفت: دمیبه دست به سمت آشپزخانه رفتم و شن ینیس

 قابلتو نداره! زایچ نیدم،ایزحمت م

نشستم،جعبه را باز کرده بود و ست ساعت و  نیاسی گذاشتم و برگشتم تو سالن،کنار نکیس یرا همانطور رو ینیس

 خودکار بود.

 ؟یکرد نکارویا ،چرایاوانهیبابا اردالن تو د-

 نشدم،با خودم گفتم فقط ساعت و نیاسیمتوجه حرف  اول

 

 است اما نبود!ساده خودکار

شبتون  رمیم گهیگفتم که قابلتو نداره،من د-گفت: چرخاندیرا تو دستش م لشیکه موبا یبلند شد و در حال اردالن

 .ریبخ

 تا دم در باهاش رفت و برگشت. نیاسیلب زمزمه کردم و  ریز یمن فقط بسالمت میبلند شد نیاسیبا  همزمان

 مال من! نیا-که کنارم نشست گفتم: نیاسیرا برداشتم و  خودکار

 مواظبش باش! یلیچولو مال تو،فقط خباشه خانوم کو-و گفت: امینیب یبا خنده زد رو نیاسی

 !گهیست دخودکار ساده هیباشم خو  شیچ ن،مواظبیاسیعه توام -

خودکار ساده  خانمیآبج ریخ-گفت: رفتیکه سمت اتاقش م یدسته گل و ساعت را برداشت و در حال نیاسی

 باارزش! یلیبرام باارزشه،خ اشهیبرادرمه هد ییجورایمنه، یمیصم قیاردالن رف ایکلش از طالست،ثان ست،اوالین

 بودم! دهیمن تا حاال خودکار طال ند یگرده شده به خودکار تو دستم نگاه کردم،خدا ییهاچشم با

 !زمیعز ریبخشبت-

رفتم تا مخش را بخورم و  نیاسیبه خودم آمدم و بلند شدم،چراغ هارا خاموش کردم و به سمت اتاق  نیاسی یصدا با

 بکنم! دایکرده بود را پ ریرا که مغزم را درگ ییهاجواب سوال
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 شده؟یه؟چیچ-:دیگرد شده پرس ییهاشد و با چشم زیخمیتخت ن یکه رو نیاسیباز کردم که  هوایرا ب در

چندتا  جونم،فقطیداداش یچیه-گفتم: رفتمیو به سمتش م بستمیکه در را م یباز وارد اتاق شدم و در حال شین با

 !برهینکنم خوابم نم دایسوال هست که اگه جوابشونو پ

 قشنگ،بفرما سواالتتونو.خانمِخب فضول-رو تخت و گفت: نمیخنده اشاره کرد بنش با

 ؟یکرد دایعمو رو از کجا پ نکهیاوم،خب اول ا-تخت نشستم و گفتم: یرو

 ؟یدوما چ-

بده بعد  ویتو فعال جواب اول-گفتم: فرستادمیپشت گوشم مرا  میکه موها یرا تو دستم چرخاندم و در حال خودکار

 .یبه دوم میرسیحاال م

از  یکیتو شرکت  دمید یعمو رو اتفاق-که آخم بلند شد و گفت: دیخم شد،گونمو محکم کش یکم نیاسی

 هیهم بخاطر  رن،عمویشرکتو از کارخونه بگ ازیقرداد چندساله ببنندن که لوازم مورد ن خوادیم نکهیدوستام،مثل ا

مطمعن  دمیکه پرس شویلیامباور نکردم خودش باشه،اسم و ف دمش،اولشیمشکالت اومده بود شرکت د یسر

 به کارخونه. دمیکردم رس بشیشدم،تعق

 .ادیخوابم م یلیخب دوما؟اونم بپرس زود که خ-:دیکرد و پرس یمکث

 کرده! ریمو درگذهن یلیه؟خیک گفتیآتوسا که دوستت م-:دمیو پرس دمیکش قیعمینفس

 من موندم. یرفت یتو به ک-شده نگاهم کرد و گفت: زیر ییهابا چشم نیاسی

 به تو!-گفتم: دمیکشیکه رو تخت دراز م یو در حال دیخنده خودم را سمتش کش با

 .ن،توروخدایاسی گهیبگو د حاال

 .شنیآتوسا همسرشه که متاسفانه دارن جدا م-و گفت: دیمتقابال کنارم رو تخت دراز کش نیاسی

 عه،چرا؟-

 کردمیزور مهارش مکه به یو در حال ردیام بگپر از خنده نگاهم کرد که باعث شد خنده ییهابا چشم نباریا نیاسی

 به من چه! ،اصالیکنینگام م ینجوریخب بابا چرا ا-گفتم:
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 !یبرس جهینت نیبه ا خواستمیخانم من مبله فضول-ام و گفت:آرام زد رو گونه نیاسی

 وقته. ریپاشو برو بخواب د-و گفت: دیام را بوسنگاهش کردم که آرام گونه چپچپ

عمو مانده بود دوباره به  یلوازمم که خانه یادآوریاش را درآوردم و بلند شدم به سمت در رفتم و با بوسه عوض

و  یبانکو کارت یمل،شناسنامه و کارتمونده نایعمو ا یزمم خونهلوا یمن کل یراست-برگشتم و گفتم: نیاسیسمت 

.... 

 .ارمیهمشونو م رمیفردا خودم م زمیباشه عز-را باز وبسته کرد و گفت: شیهاچشم نیاسی

جوابم را داد و من به سمت اتاقم پاتند  نیاسیکه  دمیدر را باز کردم و شن "ریبخشب"بهش زدم و با گفتن یلبخند

 کردم.

 

* 

 

باشه فرا تمومش -گذاشتم و روبه فرانک که از خنده رو مبل رها شده بود گفتم: یعسل یشربتم را رو وانیخنده ل با

 گفت. یزیچ هیکن حاال نهال 

حرف من خنده  یبخدا،آخه کجا یفرانک تو کم دار-به عالمت تاسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: نهال

 یلیتو خ ،بابایزنیبعد تو قهقهه م ارهیمال سرت نپسره بال نیمواظب خودت باش ا مگیبهت م وانه،دارمیداشت د

 !یالیخیب

و پوست  داشتیبرم یاوهیاز داخل جا م یبیکه س ینهال با چشم اشاره کردم ادامه ندهد و فرانک در حال روبه

 یضیف هیدوروزه بذار مام  ای،دنیحاال که چ ،بعدشمییول کن نهال مثال چه بال-اش گفت:خنده یبا ته مانده گرفتیم

 ازش! میببر

 کن! ایح-و لب زدم: دمیفرانک کوب یپا یانداخت و من آرام رو نییکوتاه سرش را پا یبا پوف نهال

فرانک سکوت را شکست و او با  لیزنگ موبا یبه سکوت گذشت که صدا قهینزد،چند دق یرا کج کرد و حرف لبش

 بله؟-جواب داد: شیعشوه در صدا یکل
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 ممنون. زمیسالم عز-

 .امیاوم البته که م-و دوباره گفت: دیخند بلند

 اونجا منتظرتم. گهید قهیدق تا چهل یاوک-

 .ی،بایاوک-

 نیمع گهید رمیمن م-قرار داد و گفت: فشیرا داخل ک لشیو فرانک بلند شد،موبا میو نهال همزمان بهم نگاه کرد من

 منتظرمه،فعال خداحافظ.

 اش کردم و برگشتم.جوابش را داد و من تا دم در بدرقه یرلبیفقط ز نهال

 خانوما چخبر؟خب خانوم-نهال نشستم: یروبرو

 با داداشت؟ گذرهیمچخبر؟خوش ،تویخبر سالمت-:دیبه صورتم پاش یلبخند

 .ی،عالاوهم-را تا ته کش دادم: لبم

 نام برم بهتره.برا ثبت یک یدونیگفتم،تو بهتر م نمیاسیاه به بخونم برا دانشگ خوامیم فقط

 آره بهـ...-گذاشت و گفت: یعسل یرا رو اشوهیبشقاب م نهال

که باعث شد نهال با هول از  نیاسیگفتن  ااهللی یدر آمد و پشتش صدا دیکل یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

غذا وارد سالن شد و من بلند شدم،جواب سالمش را  یهاسهیبا ک نیاسیبلند بشود و من متعجب نگاهش کنم، شیجا

به نهال گفت و نهال باز  یآمددستش گرفتم و او خوش زا هاراسهیبرخالف نهال بلند و با لبخند دادم و جلوتر رفتم،ک

 هم آرام جواب داد.

ناهار بماند اما قبول  یاسرار کردم برا یلیبردم تو آشپزخانه و برگشتم تو سالن که نهال عزم رفتن کرد،خ هاراسهیک

نهال هم  یام کرده بود و خانوادهکالفه یحساب ییبود،تنها میبروم،از خدا ششینکرد و قول گرفت فردا هم من پ

و حوله به  سیخ ییبا دست و رو نیاسیتو آشپزخانه که  ماش برگشتخونگرم و مهربان بودند.بعد از بدرقه یلیخ

 یگفتیخب به دوستت هم م-گفت: دمیچیرا م زیشد و روبه من که م گردن وارد آشپزخانه

 



 پژمرده اسی یبو

43 
 

 .موندیم

 سرار کردم اما قبول نکرد.ا یلیخ-گفتم: گذاشتمیم زیم یکه رو یخارج کردم و در حال خچالیآب را از داخل  پارچ

 .میدعوت یعروس گهید یهفته-گفت: کردیم یکه غذا را داخل بشقاب خال ینشست و در حال زیپشت م نیاسی

 ه؟یک یِ،عروسیعروس-:دمینشستم و پرس شیروبرو

تو روهم دعوت  یشمیتو پ دی،فهمیشیخواهر کاوه دوستم،حاال باهاش آشنا م-با دهن پر سرش را تکان داد: نیاسی

 .نتتیکنکجاوه بب یلیکرد,خ

 .دیخر میبر دیبامن لباس مناسب ندارما,گفته باشم -را داخل دهانم گذاشتم و گفتم: میقاشق از غذا نیاول

عمو آوردمشون  یافتادم,از خونه التیوسا ادیلباس  یگفت یاونم به چشم,راست-آب خورد و گفت: یوانیل نیاسی

 اون گلدون کاکتوس! یحت یکه داشت یهرچ

حتما تا حاال کاکتوسم خشک شده لبخندم  نکهیواقعا,بعد با فکر ا یمرس-لبم نشست و گفتم: یپررنگ رو یلبخند

 حتما تا حاال خشک شده. دهیچه فا-گفتم: یو با ناراحت دیپر

 .دنیبود و قشنگ بود,معلوم بود به موقع بهش رس یڗپرانر میلینه اتفاقا خ-سرش را تکان داد: نیاسی

 بوده! دیکه عمرا,حتما کار نو دیکرده بود,کار زنعمو و فر یدگیبهش رس یک یعنیفکر رفتم, یتو

 .ارمشونیم رمی,بعد از ناهار مننیداخل ماش-باز گفت: نیاسینزدم که  یحرف

 .کنمینخر خودم درست م یحاضر یغذا گهید نیاسی یممنون,راست-را با لبخند بازوبسته کردم و گفتم: میهاچشم

 !یبش تیاذ خوامیحتما من که از خدامه,فقط نم-باال انداخت و گفت: ییابرو نیاسی

عمو هستم و  یبرات,انکار خونه کنمیدرست م یبخوا ی,شما دستور بده هرچیتیقربونت برم من آخه چه اذ یاله-

 .کنمیم یپرافاده آشپز یو اون زنعمو شعوریب دیاون فر یبرا

 ؟یچ دیعمو و نو-دستش را دراز کرد و دستم را گرفت و گفت: نیاسی

باهم نداشت  یهم اصال کار دید نوعمو که کال خونه نبو یعنی,وقتچینکردن ه تمیاونا اذ-و گفتم: دمیکوتاه کش یآه

 هوامو هم داشت. یجاها حت یلیخ
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 پس دمش گرم!-کج کنج لبش گفت: یحالت داد و با لبخند ریتغ نیاسی نگاه

 

 اتفاقا امروز صبح هم طرف من بود!-ادامه داد: نیاسیکوتاه زدم که  یلبخند

 تو؟ هیطرف تو؟طرف چ-:دیهم گره زدم و پرس یرا تو میابروها

 عمو دبه کرده!-و گفت: دیکوتاه کش یآه نیاسی

 ؟یچ یعنی-نگاهش: شدهجیک

به  یچیمدرک ببرم و ثابت کنم که سهم بابا دست عمو هست وگرنه ه گهیعمو مسهممونو بده,زن خوادینم یعنی-

 !یچیه

 کنم! خودم خفه یهادست نیزنعمو را با ا خواستیچقدر دلم م ایرا بستم و خدا میهاچشم تیحرص و عصبان با

 نبرده بود! تیاز انسان ییوگرنه بو دیکشیم دکیبودم ازش,اسم انسان را به  متنفر

را باز کردم و  میها.چشمرمیگیپس م زوی,اگه منم که همه چزمیتو نگران نباش عز-که گفت: دمیرا شن نیاسی یصدا

 .دادیرا که گفته بود را انجام م یکار نیاسی,مطمعن بودم دمیکش قیعمینفس

 برم سرخاک بابا مامان. خواهدیدلم م یلیخ-را داخل بشقاب فشار دادم و گفتم: قاشق

 .میریاگه آخر هفته سرم خلوت باشه م زمیعز برمتیم-و گفت: دیبه صورتم پاش یلبخند نیاسی

 دوره! یلیاونجا خ م؟خبیزهرا خاکشون کنتهران بهشت شونیاریچرا نم-:دمیپرس یناراحت با

کارو  نیفرصت هم نیحق با توعه اما باور کن وقت نداشتم,در اول-حرفم سرش را تکان داد و گفت: دییدر تا نیاسی

 .کنمیم

بود و موقع رفتن به  یرازیمامان ش تیاصل نیاسی یدفن شده بودند,به گفته رازی,بابا و مامان تو شدمیکوتاه کش یآه

 تصادف کرده بودند و همانجا هم دفنشان کرده بودند. رازیش

تو همان تصادف گم شده بود و من هم که  نیاسیبود اما  دهیبه ما نرس یبیاما آس میبود نیهم داخل ماش نیاسیو  من

 مادرِ بابا بزرگ شدم. شیفقط دو سالم بوده پ
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 فوت کرده بودند. یقلب ستیهفته از هم به علت ا کی یو ماماِن مامان هم بعد از آن ماجرا به فاصله بابا

.. 

 و من قصد دوش گرفتن کردم. دیکاناپه دراز کش یبه سالن رفت و جلو نیاسیشدن ناهار از تمام  بعد

 خواب راحت هم تو اتاقم خودم را مهمان کردم. کیو بعد از خروجم  دیطول کش شتریب ساعتکی

 نیاسیتختم گذاشته بود و گلدان کاکتوسم بقول  نییعمو آورده بود را پا یرا که از خانه میهالیتمام وسا نیاسی

 بود. یپرانرژ یحساب

از اتاق خارج شدم و به سمت سالن رفتم و با  کندیصحبت م یبا کس نیاسی نکهیشده بودم که با احساس ا داریب تازه

 باال رفت. کیبه صورت اتومات میجفت ابروها دینو دنید

 داد که مثل خودش کوتاه جواب دادم. لمیکوتاه تحو یو بلند شد,سالم دیهم مرا د او

 .اسی نیبش ایب-

راستم رها بود  یشانه ینمدارم که رو یموها یرو دیبه سمتش رفتم و کنارش نشستم,متوجه نگاه نو نیاسیحرف  با

 سوق دادم. شیجلو هیخال مهین وانیشدم و نگاهم را به ل

 عمو ناعادالنه برخورد کند. گذاردیطرف ما هست و نم گفتیم دیعمو بود و نو یدر مورد سهم بابا و بهانه بحثشان

 .یبدون دخالت کردمیگوش م شانیهابه صحبت طورهمان

 

 بعد از ظهر بود. گل انداخته بود و ساعت شش شانیهاصبحت

م ه رازیش میآخر هفته بر میخواستیآره اتفاقا ما هم م-گفت: دیتوجهم بهش جلب شد که روبه نو نیاسیحرف  با

 .میبخور ییهوا هیسر قبر بابا مامان هم  میبر

 .میباهم بر دیبرم,اگه بتون خوامیفردا بعد از ظهر من م-مکث گفت: یبا کم دینو

 فکر کرد و نگاهش را به نگاه من دوخت,انکار منتظر بود من جواب دهم. یکم نیاسی
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 یاوک-گفت: دیو  روبه نو شیران پا یآرام با کف دست زد رو نیاسیباال انداختم که  یخوددان هیرا به معن میهاشانه

 .میبر میهماهنگ بش

 کـ... کنمیرزرو م طیپس من برا شما هم بل یاوک-که انکار شادتر شده بود گفت: یابا چهره دینو

 نه!-گفتم: عیتو حرفش و سر دیپر

 نه. مایبا هواپ یعنی-گفتم: عیمتعجب نگاهم کردند که سر جفتشان

هوامونم عوض  مینیبیم عتمیخوبه, طب میبر نیبا ماش میبر میخوایخب اگه م-م نگاهم کردند که ادامه دادم:ه باز

 .میرسیکه دو ساعته م مایبا هواپ شهیم

صبح راه  دیبا میبر نیباشه پس فقط با ماش-گفت: نیاسیسرش را تکان داد و  دییتا یو به نشانه حرفیب دینو

 .میفتیب

 م؟یفتیراه ب ی,صبح ککنمیکنسل م طمویمنم بل یاوک-گفت: دینو

 .میخوریفکر کنم هفت مناسب باشه,صبحانه روهم تو راه م-مکث کرد و گفت: یکم نیاسی

 از سالن خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم. "جمع کنم المویوسا رمیپس من م"شدم و با گفتنِ  بلند

رفتم  رونیو بعد از اتمام کارم از اتاق ب دمیعمو آورده بود چ یاز خانه نیاسیکه  یرا داخل ساک قرمز رنگ میهالباس

 هنوز مشغول صحبت بودند. دیو نو نیاسیو 

 

* 

آسانسور را فشار داد و من  یدکمه نیاسیچمدانم را رها کردم و گلدان کاکتوسم را تو دستم گرفتم, یدسته

 ؟یسپرد یشرکتو به ک نیاسی یراست-:دمیپرس

 به کاوه.-گفت: کردیرا مرتب م شیآسانسور موها ینهییکه داخل آ یدر حال نیاسی

 خواهرشه. هیعروس گهید یهمون که هفته-

 اوهم.-سرش را تکان داد و گفت: نیاسی
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 میبر رازیش دیپس حتما با-گفتم: کردمیم یکه باهاش باز یو در حال دمیکش رونیرا با دستم ب میتکه از موها کی

 ,هم برا تو هم برا من.دیخر

 من لباس دارم خانوم کوچولو شما به فکر خودت باش.-و گفت: ستادیکنارم ا نیاسی

 .یباهام ست کن دیچه نه با ینچ,چه لباس داشته باش-را باال دادم و گفتم: میابروها جفت

-گفت: شدیر خارج مکه از آسانسو یو در حال دیچمدان خودش و من را کش یبا خنده دسته اسی,ستادیا آسانسور

 کنم. داشیاونم اگه پ کنمیبرو بچه برو,من فقط با عشقم ست م

شد  نطوریحاال که ا یبامن ست کن یندار اقتیاصال به درک تو ل-زدم و گفتم: شیبازو یرو یپشت مشت محکم از

 !کنمیم دایمنم برا خودم عشق پ

کردم,دوما مگه من حق  یشوخ ه؟اوالیهان چ-:دمیگرفت,با اخم برگشت سمتم که توپ یجد نیاسیکردم اما  یشوخ

 عاشق شدن ندارم!

 محکم و بلند دور شد. ییهاتکان داد و با گفتِن پررو با قدم نیفقط سرش را به طرف نیاسی

 نیاسیرنگ گذشتم و نگاهم به  دیحرکت کردم,از درب سف یبلند به سمت خروج یپوف دنیخودم آمدم و با کش به

 .گذاشتیم دینو نیهارا داخل کاپوت ماشافتاد که چمدان

 دادم و صاف نشستم. کردمینگاهم م نهییکه از آ دینو لیکوتاه تحو یرفتم و سوار شدم,فقط سالم نیسمت ماش به

 باالفاصله راه افتاد. دیهم سوار شد و نو نیاسی

 .رونیب یغرق صحبت بودند و من مشغول تماشا نیاسیمعمول با  طبق

 فضا را پر کرد. یآهنگ یسکوت شد و صدا هیچندثان

- 

 

. 
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 یاچهیتا در لومتریک 85نوشته شده بود) یقرمز رنگ یتابلو یرو میتهران به طرف جنوب خارج شد از

 ("سلطانحوض"نمک

 .نمیشیبعدش من م مینمک توقف کن صبحانه بخور اچهیدر-گفت: دیرا کم کرد و روبه نو کیموز یصدا نیاسی

از "روزهااون"آهنگ یرو میهاانبوه آهنگ نی,از بامیخارج کردم و وصل کردم به گوش فمیرا از ک امیهندزفر

 را بستم. میهامکث کردم و چشم یصادقرضا

خوابم را  یصبحانه کسر ینمک برا یاچهیبه در میام را ربود و تا برسخسته یهاچگونه شد که خواب چشم دمینفهم

 درآوردم.

 دنیکند,با د دارمیبرگشته بود سمتم که ب نیاسیو  میبود دهیتازه رس نکهیرا باز کردم,مثل ا میهاچشم ییسروصدا با

 .میصبحانه بخور میپاشو تنبل خانم بر-زد: یبازم لبخند یهاچشم

و  لیدادم و موبا شڗماسا یام گذاشتم,کمشدهگردنِ خشک یرا از گوشم درآوردم و دستم را رو امیهندزفر

 .دمیشدم و شالم را جلو کش ادهیرا باز کردم,پ نیگذاشتم و در ماش فمیرا داخل ک امیهندزفر

 س.اونجا,املتهاش معرکه میبر-خانه گفت:قهوه کیبا اشاره به  نیاسیرا قفل کرد و  نیدر ماش دینو

 یلیجاها خ نجوری,امیداشتیخودمون برم یزیچ هیکاش -را تو دستش چرخاند و گفت: نشیماش چییسو دینو

 .ستنین یبهداشت

 غذا خورد! یبهداشت دیکه نبا شهیپسرعمو,هم الیخیب-اش و گفت:شانه یآرام زد رو نیاسی

 یهانگاه کنمیذهن خودم است که احساس م یدهیزائ ایدارد  تیواقع دانستمینگاهم کرد,نم دیو نو دمیخند من

 نگفته. یزهای,انگار پر از حرفه,پر از چستین یعاد یبه من نگاه دینو

 د؟یچرا معطل گهید میبر-

 .میخانه حرکت کردقدم هم به سمت قهوهنگاه از من گرفت و هم دینو نیاسیحرف  با

 بود. یعال کردیدرست م رزایمییکبال نیاسیبقول  ای رمردیکه پ ییهابود املت نیاسیبا  حق

 !اسیاشتهات باز شده -متعجب گفت: نیاسی.کردمیم یروادهیبارم بود که تو صبحانه تا آن حد ز نیاول
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نخورده  یخوشمزگ نیوقت بود املت به ا یلیآره خ-گفتم: دمیکشیم میرا جلو ییکه استکان چا یخنده در حال با

 بودم.

برات درست  انیروز در م کی دمیقول م یباش یاگه دختر خوب-و گفت: دیکش شیجلو ییاستکان چا کیهم  نیاسی

 کنم.

 نگه دار برا زنت. اتویبازدست و دل نیالزم نکرده تو ا-غره گفتم:و من با چشم دیکوتاه خند دینو

 دایاونم به چشم,البته اگه پ-گفت: کردیرا دراز م شیکه پاها یرا تو دستش گرفت و در حال ییاستکان چا نیاسی

 بشه.

 ستیل هیخودم دربست نوکرتم -توهم رفت و گفتم: شیهاکه اخم شیپا یرو دمیرا بلند کردم محکم کوب دستم

 .یخواستگار رمیم ییتنها یهمراه عکس رو هرکدوم دست بذار نمیچیم

به  میفکر هی ایباشم,ثان دیخودمم با یخواستگار یبر ییاوال الزم نکرده تنها-کرد و گفت: زیرا ر شیهاچشم نیاسی

 برا جفتمون باال بزن. نیمثل برادرت آست نمیکن ا دینو نیحال ا

 بود مشت شد. زانیآو شیپا یتوهم گره خورد و دستش که رو یبه طور وحشتناک و ناگهان دینو یهااخم

خواهر من داره برا من نقشه  نیا یسر ندار ریز ویاگه کس دینو گمیم-متوجه نشد و با خنده روبهش گفت: نیاسی

 .رهیبگم تورم در نظر بگ کشهیم

 نه برادر من تو به فکر خودت باش من دارم خودم.-بلند شد: دینو یخفه یصدا

 زمزمه کرد که متوجه نشدم. یزیچ هیلب  ریز بعد

 هست؟ یعه پس بگو,حاال ک-با خنده گفت: نیاسی

 .شی,فکر نکنم بشناسبستیغر-بهم گفت: داریمعن یو با نگاه دیکوتاه کش یآه دینو

خواهر منم فعال به فکر منه خبر  نیدلت برسونتت,ا یبه هرحال خدا به خواسته-:را جمع کرد و گفت شیپاها نیاسی

 .کنمینرسه من ازدواج نم یینداره تا خودش به جا

 ییمن نخوام فعال به جا دی؟شایدار کاری,به من چیکنیم جایتو ب-از قندان برداشتم و پرت کردم سمتش: یقند

 سم!بر
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 پس شرمنده خواهر من,فعال منم قصد ازدواج ندارم.-رداشت انداخت داخل دهانش و گفت:قند را ب نیاسی

,توام شمیخودم مستقل م رمیگیخونه م هیکنکور بدم, خوامیمن فعال م-و گفتم: شیتو زانو دمیرا دراز کردم کوب میپا

 !یو ازدواج نکن یرو حرف من حرف بزن یکنیم خودیب

 کند! ریبودم و خدا آخر و عاقبت من را بخ دیمتوجه نگاه نو نیاسیمن در طول صحبتم با باال انداخت و  ییابرو نیاسی

 

. 

کاشان ناهار  میبر میرد کن ایقم  میبنظرتون بر-:دیپرس فتادیکه راه م یدر حال نیاسی میکه شد نیماش سوار

 م؟یستیب

 برو. میمستق دیتوقف کن اما نه اگر عجله دار دیندار یااگه عجله-و گفتم: دمیخودم را جلو کش یدو صندل نیب از

 .دیندارم مونده به نو یامن که عجله-کوتاه نگاهم کرد و گفت: نیاسی

 .دیعجله ندارم,هرجور راحت ادیمنم ز-و گفت: دیکوتاه کش یآه دینو

 ؟یبر مایبا هواپ یخواستیچرا م یتعارف نکن پسرعمو,اگه عجله نداشت-:دمیسمتش و پرس برگشتم

ناگفته بود  یهاشوم!لب باز کرد و لحنش هم انکار پر از حرفکه احساس کردم االن ذوب ینگاهم کرد,جور هیثان چند

 کنندست.خسته ییتنها نیزودتر برسم, مسافرت با ماش نکهیبرا ا-که گفت:

 .نیتو ماش دیچیهمان آهنگ پ یشدم و باز صدا رونیب یرهیو دست به بغل خ مینگفتم,برگشتم سرجا یزیچ

 .شدیآهنگ که موقع راه افتادن پخش م همان

 .خواستیم هیبود اما واقعا دلم گر یمعنیقرار دادم,بغض کرده بودم!ب میهاگوش یرا رو میهادست

 جانم اردالن؟-آهنگ را کم کند و جواب داد: یباعث شد صدا نیاسی لیزنگ موبا یصدا

 سالم,قربانت...-

 .ستمینه بابا من به کاوه گفتم تا چند روز ن-مکث کرد و گفت: هیثان چند
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 آره,آره.-مکث کرد و باز گفت: دوباره

 بهش بزن تنها نباشه. یسر هی یکاریتوام ب حاال

 ؟ییخداروشکر,االن کجا ؟خبینه بابا,جد-بلند شد: نیاسیمتعجب اما شاد  یکه صدا گفتیاردالن چ دانمینم

 پس سالم برسون,قربانت خداحافظ. یعه اوک-

 ن؟یاسیشده  یزیچ-:دمیرا انداخت رو داشبورت و من پرس لشیموبا

 .ستین یمهم زینه چ-را تکان داد: سرش

 نداد. یمعمول جواب درست و حساب طبق

 آهنگ بلند شد! یصدا باز

 یلیکه خ دینو یرهیبه نگاه خ وجهتیو چند تراک جلو زدم و ب دمیخودم را جلو کش یدو صندل نیدوباره از ب ارادهیب

 .می,برگشتم سرجاکردمیراحت حس م

 تا کاشان بدون توقف راند. نیاسیقم توقف کند اما  یاگر خواست تو نیاسیگفت  دینو

 م؟یخب کجا بر-:دیسرعتش را کم کرد و پرس نیاسی,میکاشان بود هیبعد تو رود دوساعت

 یرستوان هی یبرو جلو-که گفت: دمیرا شن دینو یظهر بود و صدا کیدستم انداختم که ساعت  یبه ساعت تو ینگاه

 .نیفحمام میبر دی,بعدش اگه خواستمیتوقف کن ناهار بخور

 !نیفحمام میآره حتما بر-بزند که من زودتر گفتم: یخواست حرف نیاسی

 .میکرد دایپ یرستوران سنت کیوجو جست یافزود,بعد از کم نیگفت و به سرعت ماش یاباشه نیاسی

 بایز یدر چوب کیاز گاه و گل بود و  واراشی,دیمیدور افتاده و قد یجالب بود,مثل روستاها یلیخ شیرونیب ینما

 داشت.

داخلش  یرنگارنگ یهانداشت,بزرگ بود و دورتا دورش باغچه بود,گل رونشیاز ب ی,داخلش هم دست کممیشد وارد

 .کردیعبور م ییبایبود و از کنارش آبشار ز
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و  شدیاز وسط رستوران جدا م کیراه بار کیشده بود و  دهیکه کنار هم چ ییهابود,تخت یرو لب واقع ندلبخ

 شده بود. دهیکه دورتا دورشان چ یبود,پر از دارودرخت و صندل یباز یبه پشت رستوران که فضا دیرسیم

 ییآمد گوبه سمتمان آمد,سالم و خوش یپسر جوان با لباس محل کیکه  دینکش یو طول میتخت نشست نیدوم یرو

 کرد و منو را به سمتمان گرفت. یگرم

 روز. یبود هم غذاها یو محل یسنت یغذاها هم

 د؟یخوریم یچ-

 ,نگاهش کردم,نگاهش به من بود!دیپرسیسوال را م نیبود که ا دینو

 .خورمیمن جوجه م-قرار دادم و گفتم: زیم یرا رو منو

 سفارش دادند. یاز من جوجه با ساالد و دلستر انگور تیهم به تبع دیو نو نیاسی

 با گفتن چشم منو هارا برداشت و رفت. پسر

 .ریزسربه دیبود و نو لشیحواسش به موبا نیاسی

از فرانک داشتم,دکمه اتصال را زدم و باهاش  کالسیاش را روشن کردم,دوتا مدرآوردم و صفحه فمیرا از ک لمیموبا

 بله؟-تماس گرفتم,بعد از چند بوق باالخره خانم جواب داد:

 ؟یسالم,خوب-

 خانوما,چه عجب؟خانوم سالمکیعل-

 حاال؟ شدهیمن,مگه چ بارمهی یننداز فرا,هزار بار تو جواب نداد کهیت-

 شده؟ یکه چ یدونیبابا آخه نم-

 شده؟یچ-:دمیپرس متعجب

و به همون  کننیجا ممواد جاب یگفتیکه تو م یاون باند-گفت: دیکوتاه که کش یمکث همراه آه یبا کم فرانک

 ریشده,همشون دستگ یصبح کال متالش روزید کننیم رشونیو درگ زننیشدن دخترارو گول م نگیمدل یبهانه
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 یفکر نکنم کار ی,حاال احتماال بابا باز برگرده ولدمیبابا فهم قی,عمو از بابا کمک خواسته بود از طرنینازن یشدن,حت

 بوده! یخودش اصل کار نینازن نکهیچون مثل ا ادیاز دستش برب

 بودم. رهیخ نیمن متعجب به زم کردیکه فرانک صحبت م یطول مدت در

 با منه؟ اس؟گوشتی-

 !دمیهان,آره آره فهم-حرِف فرانک به خودم آمدم و جوابش را دادم: با

 ؟ییکجا گمیآخه؟دارم م یدیفهم ویچ یچ-گفت: دیبلند که کش یپوف با فرانک

 کاشان!-گذاشتم و گفتم: امیشانیپ یرا رو دستم

 کجا؟-متعجب فرانک بلند شد: یصدا

 .رازیش میبر میخوایکاشان.م-گفتم: دوباره

 ن؟یرفت یعه,ک-

 ؟یی,تو کجامیصبح راه افتاد-

 .شمیدارم حاضر م یشب برم مهمون نیبا مع خوامیمن خونه,م-

 ؟یندار ی,کاریاوک-گفتم: میو با قرار گرفتن بشقاب غذا جلو دمیکش قیعمینفس

 خداحافظ. زمینه عز-

 خداحافظ.-

 کوتاه یگذاشت,لبخند میدلسترم را باز کرد و جلو دی,نودمیکش میرا جلو میکردم و بشقاب غذا قطع

 

 از دلسترم را خوردم. یو کم دمیصورتش پاش به

 را نتوانستم بخورم. میاز غذا شتریرا تمام کرد و من نصف ب شیودتر از ما غذاز نیاسی
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 .شهیم رید دیبلند ش گهیب دخ-جان کرد و گفت:من را هم نوش ینصف غذا نیاسیکه  دمیکش کنار

 غر نزن برادر من,شام با تو.-گوش نکرد و گفت: نیاسیاعتراض کرد,اما  دیپول غذاهارا داخل منو گذاشت که نو بعد

 .مینگفت و بلند شد یزیچ گرید دینو

 میدیوقتمان را گرفت باالخره رس شتریب ساعتکیوجو که پرس یفرمان نشست و بعد از کلپشت نیاسی دوباره

 .نیفحمام

که من آن موضوع را  ین از وقت,چوگفتمیرا م انیجر نیاسیبه  دیفرانک بود,حتما با یهافکرم مشغول صحبت تمام

 ناراحت بود. یلیگفته بودم خ

 

که نگاهش به  دیخداروشکر خلوته,بعد رو کرد سمت نو-و گفت: دیکش شیموها یال یدست نیاسینبود, شلوغ

 !ستیگشتم نبود نگرد ن-گفت: یدورورش بود و به شوخ

کنترل  یاهم با خنده نیاسیو  ردیام بگباعث شد خنده اشافهیشده نگاهش کرد و ق جیکه متوجه نشده بود ک دینو

 ست؟ینگرد ن گمیم-شده گفت:

 ست؟ین یچ-:دیکه باز هم متوجه نشده بود پرس دینو

 یادیبرادر من انکار حالش ز نیا یچیه-اش گرفت و من گفتم:هم خنده دیقهقهه زد که خود نو نباریا نیاسی

 .ذارهیسرت مخوشه,داره سربه

 .ستینگرد ن گمی,میکنیبه دورورت نگاه م یادیز یدار دمید-اش تمام شده بود گفت:ازه خندهکه ت نیاسی

که تو دستش بود  لشیموبا یبه صفحه یزنگ خورد,نگاه لشیبزند که موبا یو خواست حرف دیکوتاه کش یپوف دینو

 از ما فاصله گرفت. یانداخت و کم

 یدونیم-اش کردم و گفتم:حواله یزیحلقه کردم,نگاهم کرد,چشمک ر نیاسی یبود,دستم را دور بازو یخوب تیموقع

 گفت؟یم یفرانک چ
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 گفت؟یم یچ-:دیرا به جلو سوق داد و پرس نگاهش

 نیاسیبود اما  بیرا که فرانک گفته بود,عج ییزهایگفتم,تمام چ قیعم ینفس دنیدهانم را قورت دادم و با کش آب

 لبش ظاهر شد. یحو روم ینشان نداد,فقط لبخند یاکثرالعمل

 .یانتظار داشتم خوشحال بش-گفتم: نیاسیکنارمان آمد و من روبه  دینو

چرا -و گفتم: دمیکوب شیبازو یآرام رو یباال برد,مشت یاچپش را به حالت بامزه ینگاهم کرد و فقط ابرو نیاسی

 ,مثل آدم حرف بزن!یکنیم ینجوریا

 شده؟ یچ-:دیکنجکاو شده بود پرس یکه حساب دیو نو دیخند نیاسی

 آقا لب به سخن باز کنن. نیواال منم مثل تو منتظرم ا دونمینم-

 اش گرفته بود.بود که از لحن حرف زدن و حرص خوردنم خنده ینیاسیبه  اماشاره

 داخل؟ میبر-

ت کردند اما من حرک یدر جوابش موافقت کرد و هردو به سمت ورود نیاسیو  دیسوال را پرس نیبود که ا دینو

 بودم و قصد تکان خوردن هم نداشتم. ستادهیدست به بغل ا میسرجا

 

 پس؟ یستادیچرا وا-

از جام  رمیتا جواب سوالمو نگ-هم برگردد سمت من,با اخم گفتم: نیاسیو باعث شد  دیسوال را پرس نیبود که ا دینو

 خورم؟یتکون نم

 جواب کدوم سوال؟-:دیپرس دیو نو دیبلند کش یپوف نیاسی

که همراه خودش  یقدم برزگ کنارم آمد و دستم را گرفت و در حال کیبا  نیاسیبزنم که  یباز کردم حرف لب

 .دمیم حیمفصله,بعدا توض اشهی,قضزمیعز میبر ایفعال ب-گفت: کشاندیم

 بگو. میزنیقدم م میخب االن دار-را کج کردم و گفتم: لبم

 .کنمیخواهش م-گونه گفتم:التماس یکالفه نگاهم کرد که با حالت نیاسی
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که  دینو یاز دوستا یکیاکثرالعمل نشون ندادم چون خودم لوشون دادم,به -تکان داد و گفت: نیرا به طرف سرش

 نبودند. یاحرفه ادمیز نکهیکردند,مثل ا رشونیو اونا هم در عرض دو روز دستگ میاطالع داد هیسرگرد آگاه

 یابیکنن,فقط رد رنیالبته کوروش گفت فعال باند بزرگشونو نتونستن دستگ-گفت: دیمکث کرد و نو نیاسی

 کردنشون.

 .رنیگیاونارم باالخره م-گفت: نیاسی

 بهم نگفته بود! یزیکه چ نیاسیدر نوسان بود,ناراحت بودم از  نشانیب نگاهم

 راحت شد؟ التیخب حاال خ-دیو ساکتم پرس زنمینم یحرف دیکه د نیاسی

 بدونم! دیبا نارویازت ناراحتم,من االن ا یلینه,خ-اخم نگاهش کردم و صادقانه گفتم: با

 ریذهنتو درگ خواستمی,من نگفتم بهت چون واقعا نممنزیعز-انداخت و روبه من گفت: دیکوتاه به نو ینگاه نیاسی

 .کردیاز تو دوا نم یجور مسائل کنم,بعدشم دونستنش درد نیا

 .میشد نیفو قدم زنان وارد حمام حرفینزدم,هرسه ب یحرف

 .کردندیثبت م یبه دست عکس نیدورب هایلیشلوغ بود و خ داخلش

کوچک  ینیذهن من را خوانده باشد دورب دی,انگار که نوانداختمیداشتم من هم عکس م نیخودم گفتم کاش دورب با

 ازمون عکس بندازه. مینک دایپ ویکیکاش -خارج کرد و گفت: شرتشییاز داخل سو

 یاگهید زیکاش از خدا چ-را از دستش گرفتم,متعجب نگاهم کرد که گفتم: نیدستم را دراز کرد و دورب هوایب

 .مینداختیعکس م میداشت نیکاش دورب کردمیخواسته بودم,االن داشتم فکر م

 شلوغه. یلیخ نجایا میاونور عکس بنداز میخب,پس بر یلیخ-گفت: نیاسیشد و  دیمحو مهمان صورت نو یلبخند

 قدمشان به سمت جلو راه افتادم.بود هم نیکه حواسم به دورب یرا تکان دادم و در حال سرم

 

 .میو وارد حمام شد میباغ شلوغ و پر دار و درخت گذشت از
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 کیسط هر اتاقک هم بزرگ, به شکل اتاقک اتاقک بود و و یهاپر از نقش و نگار و تخت یوارهایبود,د بایز یلیخ

 قرار داشت. بایحوض ز

 و چندتا هم از حمام و باغ عکس انداختم. میو دو دور کامل باغ را دور زد میعکس انداخت چندتا

 شد. کیهوا تار یک میدیخوش گذشته بود که نفهم انقدر

 شد؟! کیتار یعه,هوا ک-انداخت و گفت: رهیبه آسمان ت ینگاه دینو

 صبح! روزید-خنده گفتم: با

چه برسد به  رفتیم ادمیهم  دنیکه نفس کش شدیم امرهیخ یجورهیام قطع شد,نگاهش کرد,خنده نگاهم

 !دنیخند

 م؟یشبو کجا بگذرون-:دیروبه او پرس نیاسیاز من که گرفت  نگاه

 اونجا. میپارک هست,بر نجایا هیکینزد-به دوروورش انداخت و گفت: ینگاه دینو

 .میچادر ندار-باز گفت: نیاسی

 .دنیم هیچادر گرا-و گفت: دیکش شیموها یال یدست دینو

 ؟یدونیاز کجا م-:دمیگل کرد و پرس امیفضول باز

 شبو اونجا گذروندم. یقبال چند بار-کرد و جواب داد: نگاهم

 .خوادیو دوش آب گرم م ییدلم چا بیمن عج-و گفت: دیکوتاه کش یپوف بعد

 اوهم,منم!-حرفش گفتم: دییردم و در تارا بغل ک میهادست

 .میبر دیفتی,راه بدینکن یاپردازیخب رو لهیخ -با خنده گفت: نیاسیسمتم انداخت و  شیاز آن نگاه مرموزها باز

 داره؟ یبهداشت سیحاال اون پارکه سرو-:دمیپرس دیدادم و روبه نو امینیبه ب ینیچ

 !اس؟ی-کرد: میاعتراض گونه صدا نیاسیکه  دیبگو یزیخواست چ دینو
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رفتن هم  یبهداشت سیخو,نکنه حق سرو هیچ-خشنش گفتم: یهاچشم دنیسمتش انداختم و با د ینگاه

آواره  چارهیب رهیگیم شیی,نصف شب دستشوخورهیم ییچا یکل میاالن بر دمی,بعدشم من بخاطر خودش پرسمیندار

 شکـ... ترکهیتا صبح م شهیم

 !اسی-بلندتر گفت: نباریدوباره و ا نیاسیبلند شد و  دینو یخنده یصدا

 یعنیبودم, دهیرا ند دنشیخند نگونهیو من تا حاال ا دیخندیکه از ته دل م دیبرگشتم سمت نو نیاسیتوجه به  بدون

 بود و اخمو. یخدا جد یشهیبودم,هم دهیرا ند دنشیاصال کال خند

 !میدیشمارو د دنیخند باریرعمو,ما چه عجب پس-من هم ناخودآگاه باز شد و گفتم؛ شین

 جرمه؟! دنی,مگه خنداسی-بلند شد: نیاسی یصدا

 !دهیجرم بوده که تا حاال نخند دیفکر کنم تو قانون نو ی,ولدونمینم-سمتش: برگشتم

نگاهش  کردیخدا اخم داشت,آدم جرات نم یشهیداداش,هم گمیبخدا راس م-غره رفت که گفتم:چشم نیاسی

 روحـ... ینطوریکنه,فکر کنم چون از تهران دور شده ا

 بسه!-

 لبش. یلبخند گوشه کیبود با  امرهیکه خ دیکه با تحکم گفت حرفم را خوردم و برگشتم سمت نو نیاسیحرف  با

 

 !دیخندیچقدر خوب م شرفیلبخندش ثابت ماند و ب یرو نگاهم

 .رهید گهید میبر-

 .میقدمشان از باغ خارج شدگرفتم و هم دیرا از نو بزور نگاهم نیاسیحرف  با

 .میاز باغ فاصله داشت رفت یتا پارک که کم نیماش سوار

 کنم هم غذا بخرم. هیمن برم هم چادر گرا دیباش نجایشما ا-گفت: دیرا کنار پارک متوقف کرد که نو نیماش نیاسی

 هست؟ هایکینزد نیا ییجا یرستوران-:دیکمربندش را باز کرد و پرس نیاسی
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 ن؟یآره هست,فقط باشت پتو آورد-سرش را تکان داد و گفت: دینو

 ؟یپتو بالشت برداشت-:دیبرگشت سمتم و پرس نیاسی

 نه!-جواب دادم: کوتاه

 دن؟ینم هیپتو بالشت گرا-:دیپرس دینو روبه

 فـ... دنیچرا م-

 !ستنین زینه,تم یوا-تو حرفش و گفتم: دمیپر

 باشه. فی,فکر نکنم کثستین یاچاره-گفت:کوتاه نگاهم کرد و  نیاسی

 !خوابمیم نیمن که تو ماش نیاسی,ول کن ستین-:دمیرا توهم کش میهااخم

 از اونا استفاده کن. ین،خواستیمن برا خودم دارم پشت ماش-برگشت سمتم و گفت: دینو

 

 نداره! یاگه اشکال-را تکان دادم: سرم

 .ینه چه اشکال-گفت: رهیخ یکوتاه کش آمد و با نگاه لبش

 توهم رفت و نگاهم کرد. شیهاهم متوجه شد,اخم نیاسیرا  اشرهینگاه خ نباریا

 پس من رفتم.-که بعدش گفت: دمیرا شن دیاه کوتاه نو یگرفتم,صدا نییرا پا سرم

 بود. نیتو ماش یبیباز و بسته شدن در آمد و سکوت عج یصدا

 اس؟ی-کرد: میصدا نیاسیبشوم که  ادهیپ نیاز ماش خواستم

 جانم؟-نشستم و جوابش را دادم: میسرجا دوباره

شه  رهیخ ینجوریبهش ا دمیحق م-لبش نشست و گفت: یرو ینگاهم کرد,لبخند یاهیسمتم و چند ثان برگشت

 !رهیکه نتونه نگاه ازت بگ یبهت,جور
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 یبودم اما خودم را زدم به کوچه دهینامنظم نگاهش کردم! منظورش را کامل فهم یگرد شده و قلب ییهاچشم با

 داداش؟ هیمنظورت چ-:دمیو پرس چپیعل

شالم و دستش را نوازش گونه  ریبود را فرستاد ز ختهیصورتم ر یرا که رو میتکه از موها کیرا جلو آورد, دستش

 مواظب خودت باش!-و زمزمه کرد: دیصورتم کش یرو

 مبهم! یشد,من ماندم و حس ادهیو پ دینگفت,دستش را کش یزیچ گری!دنیهم

 .دیکوبیرا سمت قلبم بردم,تند م دستم

 !دهیکنجشک که ترس کیقلب  نیع

داده بود و سرش تو  هیتک نیبه ماش نیاسیشدم, ادهیپ نیو از ماش دمیکش قیعم یپشت سرهم نفس چندبار

 بود. لشیموبا

را منحرف  نیاسیکه ذهن  گشتمیم یحرف حلقه کردم,برگشت سمتم,دنبال شیو دستم را دور بازو سادمیوا کنارش

 کنم!

 هم شدم. موفق

 .هایبرام لباس بخر یقول داد یداداش فراموش که نکرد گمیم-

 فراموش کنم خانم کوچولو. شهیمگه م-و گفت: دیصورتم پاش یپر از محبت رو یلبخند شهیهم مثل

 دارم! ازی,واقعا به بودنت ننیاسی یکه هست یمرس-صورتش قرار دادم و گفتم: یرا رو دستم

 یبرام بر یخوایم یناسالمت-ام کرد و گفت:حواله یدارم,بعد چشمک ازیمنم به بودن تو ن-زد و گفت: یهم لبخند باز

 !یخواستگار

 دادم. هیتک شیخنده سرم را به بازو با

 پارک بودند,بود. یکه تو یتیبه جمع نگاهم

 .کردندینفر هم جوجه و کباب باد مو چند  کردندیم یباز بالیجوان وال چندتا

 .کردندیم یباز یجلوتر وسط یدختر هم کم چندتا
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را باز  نیباز کردم و درِ ماش نیاسی یخوش گرفتم و دستم را از دور بازو تینگاه از جمع لمیزنگ موبا یصدا با

 برداشتم,شماره نهال بود جواب دادم. فمیرا از داخل ک لمیکردم,موبا

 الو سالم.-

 ؟ی,خوبسالمکیعل-گوشم: یتو دیچیپ اشیپر انرژ یصدا

 ؟چخبر؟یقربانت,خوبم,تو خوب-جا کردم و جواب دادم:دستم جاب یرا تو لیموبا

 ازت نبود. ی,خبریسالمت-

 آره اومدم مسافرت.-:دمیخند

 عشق و حال.و  رونیب یزد پتی,نگو با داداش خوش تیکنیاز ما نم یادی گمایعه,م-و گفت: دیهم متقابال خند او

 .یزنینم پی,قربون تو برم که اصال تپهیجونم,داداشم خوشت یا-قهقهه زدم: نباریا

 ؟یکشیصداتو چرا هوار م شنوهی,موانهید-زد: داد

 نهال؟ شنوهیم یک-:دمیگذاشتم و پرس امینیب یرو سیام را به عالمت هانگشت اشاره نیاسیو روبه  کریرو اسپ زدم

 گفتم. یزیچ هیمن  اسی گهیخفه د-آرام کرد و گفت: یرا کم شیصدا نهال

 !بهیو نج بایدوستت چقدر ز نیا گفتیم پمیاتفاقا همون داداش خوشت-زدم و روبه نهال گفتم: نیاسیبه  یچشمک

! نگاهم کرد و من؟یک-:دیپرسیکه قشنگ معلوم بود داشت با خودش م یافهایگرد شده و ق ییهابا چشم نیاسی

 ,خداحافظ.میکنیبعدا صحبت م اسیبرم  گهیمن د-مکث گفت: ینهال با کم

 .کردیکه هنوز همان طور نگاهم م نیاسیباز ذل زدم به  شینداد جوابش را بدهم و قطع کرد و من با ن مجال

 

 ؟یاون دختره داد لیبود تحو یاون چرت و پرت ها چ-که گذشت به خودش آمد و با اخم گفت: هیثان چند

 !قتیحق-قرار دادم و گفتم: بمیرا داخل ج لمیموبا



 پژمرده اسی یبو

62 
 

که عقب رفتم و دوباره جلو آمد و باز من عقب رفتم,چند  ردیرا بگ میشد,دستش را دراز کرد بازو دتریشد اخمش

 .نیاون سمت ماش دمیو پر دمیکش یاخفه غیگرفت سمتم که ج زیخ هویو  ستادیلحظه همان طور ا

,مگه اسی یخستم کرد-گفت: دیبلند که کش یو همراه پوف ستادیا نیاسی و آخر میدیرا چرخ نیدور دور ماش چند

 دستم بهت نرسه!

نگفتم, فکر نکن متوجه نشده بودماا,اون روز  یبد زیمثال هان؟من چ یکنیم کاریچ-شدم و گفتم: کیبهش نزد یکم

 !یچشم بردار اومدیبه نهال دلتم نم یذل زده بود

 هنگ کرده بود! چارهی,بشدیگردتر از آن نم گرید نیاسی یهاچشم

,به سمتش رفتم و آمدیکه به سمتمان م دینو دنیو با د دمییدو یشتریبا سرعت ب نباریگرفت سمتم که ا زیخ دوباره

بزنه  خوادیتوروخدا نذار م دینو-زدم: غیرا محکم گرفتم و ج دینو یکه بازو رتمیخواست بگ نیاسی,ستادمیپشتش ا

 منو.

و باالخره  شدیم شتریهرلحظه حرصش ب نیاسیو  شدیاونور م نوریدست من ا ییِشده به راهنما جیک چارهیب دینو

 .رتمیموفق شد بگ

مگه  یکنیفرار م یبرا چ-خودش نگهم داشت و گفت: یسمت خودش و روبرو دیمچ دستم را گرفت کش محکم

 بخورمت؟ خوامیم

 ؟یکن کارمیچ یخوایم پس-آب دهانم را قورت دادم و گفتم؛ دهیترس مثال

 ه؟یبرزخ افتیچرا ق نیاسیشده؟ یچ-:دیپرس دیفقط نگاهم کرد که نو حرفیب نیاسی

 .زنهیم یبد حرف الک  یدختره-را ول کرد و گفت: میبازو نیاسی

 نیاسیفقط به دوستم گفتم  یچیه-بپرسد گفتم: یزیچ نکهیکه متوجه نشده بود برگشت سمت من و قبل از ا دینو

 .نیکرده,هم فیازش تعر

 اونم به دروغ!-:دیغر یعصب نیاسی

 رفت. نیچپ نگاهمان کرد و به سمت ماشچپ نیاسیکش رفت که  یهم لبش کم دیگرفت و نو امخنده

 تا آن حد ناراحت شود. نیاسی کردمیفکرش را هم نم اصال
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 ؟یکرد شیچرا عصب-

 .گفتمینم یزیوگرنه اصال به نهال چ شهیم ینطوریا دونستمیبابا بخدا نم-دوختم و گفتم: دیرا به نو نگاهم

 !یدروغ گفت گفتیآخه م-جا کرد و گفت:و پتوهارا تو دستش جاب هاسهیک دینو

کرده،فقط  فینهال شده بود منم به نهال گفتم ازت تعر یرهیدروغ که نه،اون روز خ-لبم را کش دادم و گفتم: یکم

 کردم،دروغ نگفتم. ادیداغشو ز ازیپ

 ؟یاصال،مجبور بود یگفتیخب نم-کنترل شده گفت: یبا لبخند دینو

 .کنمیم یانیوسط پادرم نیا ،منکشنیاونا بهم عالقه دارن فقط خجالت م دونمیآره،من م-را تکان دادم: سرم

 

 خوش خنده شده بود. بیروزها عج نیپسر ا نیتکان داد و ا نیبا خنده سرش را به طرف دینو

 .میبرو بر-کرد به جلو و گفت: اشاره

 .میرفت نیقدم هم به سمت ماشرا از دستش گرفتم و هم هاسهیک

 بود. رهیداده بود و غرق در فکر به جلو خ هیتک نیدست به بغل به ماش نیاسی

 ن؟یاسی یکنیم ریکجا س-و گفت: شیبازو یکنارش قرار گرفت و آرام با آرنجش زد رو دینو

 .جاچیه-و گفت: دیکوتاه کش یآهبه من  یبا نگاه نیاسی

 ام.وقته خسته رید میبر-گرفت و گفت: دیهارا از دست نوپتو و بالشت بعد

 ها چادر را زدند و پتوهارا داخلش انداختند.چمن یجلوتر رو یفقط سرش را تکان داد و کم دینو

 و دوباره برگشتم تو چادر.را برداشتم  یمسافرت یرفتم و از صندوق عقب بالشت و دوتا پتو نیسمت ماش به

 منتظر من بودند تا غذا را شروع کنند. نیاسیو  دینو

 و شروع کردم به خوردن. دمیکش میرا جلو مینشستم و غذا نیاسی کنار
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 سکوت را شکست. دینو لیموبا یدر سکوت گذشت که صدا هیثان چند

تماس را قطع کرد و  یبه شدت توهم رفت و صدا شیهاکه اخم دیچه د دانمیدستش گرفت و نم یرا تو لشیموبا

 خاموشش کرد.... نباریزنگ خورد و ا لشیکه دوباره موبا دیهم نکش نیم کیگذاشت کنارش اما به 

بود باهاش تماس گرفته اما خجالت  یبفهمم ک خواستیدلم م یلیاما انگار حواسش نبود.خ دینگاهش کرد و نو نیاسی

 بپرسم. دمیکش

ام را از نوشابه یکوتاه بهش زدم و کم یداد.لبخند لمیتحو زیچشمک ر کیشد و  خیمن م یرو دیاز نو نیاسی نگاه

 .میتمام شود و بخواب شانیخوردم و منتظر شدم تا غذا

 .دمیکوفته بود و انکار صدسال هست که نخواب بدنم

 .شهیم یعال یزیهم بر ییچا هی دینو-

بخرم.االن  ییداد من,باور کن فراموش کردم چا-و گفت: اشیشانیپ یام زد روآر دیحرف را زد و نو نیبود که ا نیاسی

 ...ـیم

 .ستیخوردن ن ییاالت وقت چا ادیبخدا من خوابم م نیاسیتوام, نیبش ریبابا بگ یا-تو حرفش و گفتم: دمیپر

راه  دیوقته,صبح زود با رید می,بخوابدیپس نو الیخیب-گفت: دیدستش انداخت و روبه نو یبه ساعت تو ینگاه نیاسی

 .میفتیب

 چادر. یبزرگ و گذاشتم جلو یسهیرا جمع کردم داخل ک کباری یداد و من ظرف ها نیاسی لیتحو یاباشه دینو

 .نداختندیو جا م کردندیجا مها جابداشتند پتو بالشت نیاسیو  دینو

 خودم انداختم. یدرآوردم و پتو را روپهن کردم,مانتو شالم را  نیاسیبالشت خودم را برداشتم و کنار  پتو

 که خوابم برد. دیهم نکش قهیاما من به چند دق کردندیکه صحبت م دمیشنیرا م نیاسیو  دینو یصدا

 

. 

 !ستیگرفتن ن ییاالن وقت دستشو ایرا باز کردم,خدا میهاچشم یدیاحساس دل درد شد با
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 از چادر خارج شد. دینو دمیکنم که د دارشیخواستم ب نیاسیو برگشتم سمت  دمیآرام کش یپوف یعصب

,از چادر خارج فمیاز ک  یتنم کردم و بعد از برداشتن چنتا دستمال کاغذ یهلکبلند شدم,مانتو و شالم را هل عیسر

که با  شیکنم که صدا شیهم دور نشده بود,خواستم صدا ادیکه ز دیسمت نو دمییدو دمیرا پوش میهاشدم,کفش

به  یحرف نیمن اصال همچ غمبریبه پ ریپ هولم کن،ب ؟بابایاز جون من نصف شب یخوایم یتو چ-گفت: تیعصبان

 . توجهم را جلب کرد.یکرد یپرداز ایمامانم نزدم،اون از خودش رو

 .کردیصحبت م لشیبا موبا داشت

دروغ گفته به حالت اگر  ی,اما واامیو م گردمیبرم گهیخب من تا چند روز د لهیخ-مکث کرد و دوباره گفت: یکم

 .یباش

 ...دیکش قیرا تو دستش فشار داد و چند بار پشت سرهم نغس عم لشیکه محکم موبا دمیکرد و د قطع

 .کردیصحبت م یدر مورد چ یبفهمم با ک دانستمینم

 د؟ینو-کردم: شیصدا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-:دی,متعجب برگشت سمتم و پرسدیآرام بود اما شن میصدا

 نویاسی ومدیدلم ن یتو از چادر خارج شد دمید ییبرم دستشو خواستمیم-هم تاب دادم و گفتم: یرا تو میهادست

 کنم. داریب

 .میبر ایخب ب لهیخ-و گفت: دیصورتش کش یرو یکالفه دست دینو

 .میقرار گرفتم و باهم به سمت ته پارک حرکت کرد کنارش

 منو؟ یحرفا یدیتو شن گمیم-

 صحبت مـ... لمیتم با موباداش-نگاهش کردم که گفت: یسوال

 .اوردمیاما راستش سردرن دمیآره شن یعنیآهان,نه -حرفش و گفتم: یتو دمیپر

 تا حاال چه برسه به تو. اوردمیمن خودمم سرن-مرموزش و گفت: یهاکرد,مثل همان نگاه نگاهم

 ؟یاریخودت سردرنم یاز کارا ؟تویچ یعنی-:دمیو با خنده پرس دمیخند
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 نه باور کن نه.-را تکان داد و گفت: سرش

 نگاهش کردم. رهیو خ ستادمیکه ناخودآگاه ا دیبلند کش یاز ته دل آه دیچپم را باال دادم و نو یابرو متعجب

 ؟یستادیچرا ا-:دیو پرس ستادیا میروبرو

هم  ینطوری,اشمی,تازه گج ترم مچیه ارمیحرف نزن که من سردرنم ینجوریتوروخدا ا-گفتم: شیهانگاه به چشم با

 ناراحت شدم. یدیآه کش

 لونه کرده. یبینگاهش غم عج یتو کردمیمعمول فقط نگاهم کرد.احساس م طبق

 جداست. دیعمو و فرتو برا من از زن ،حسابیزیبرام عز نیاسیکن تو قد  د،باوریحرف بزن نو-گفتم: دوباره

 

 ,دستش بلند شد و به سمت صورتم آمد اما...دیجز جز صورتم را کاو نگاهش

اصال دلم  نکهیبا ا-بم گفت: ییو با صدا دیکش قیعم ی,نفسشیموها یو برد ال دیراه دستش را عقب کش وسط

 اما االن نه,صبر کن. گمیهم نگم به تو م ی,مطمعن باش به هرکگمیباشم اما م نیاسیبرات مثل  خوادینم

 .میچه بگو دانستمیکار کنم,اصال نمچه دانستمینم

 بزنم اما نتوانستم. یلب باز کردم حرف یدهانم را قورت دادم و ه آب

 م؟یبر-:دیدوباره پرس دینو خود

 راه افتادم. سیسرم را تکان دادم و به سمت سرو فقط

. 

دختر  کیمنتظرم بود و  سیسرو یروبرو دیرفتم,نو یپاک کردم و  به سمت خروج یکاغذرا با دستمال میهادست

 مشخص بود. یاز چند فرسخ دینو یهابود.دختره پشتش به من بود و اخم ستادهیا شیهم جلو رو

داد که باعث شد  لمیکوتاه تحو یگرفت و لبخند واریاز د اشوهیتک دنمیبا د دیشدم.نو کشانیمنظم نزد یهاقدم با

 دختره برگردد و نگاهم کند.
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 داشت. یقشنگ یشرق یافهیبود و ق هختیر اشیشانیپ یاش روفرشده یمشک یموها

 یاتفاق-:دمیام گرفت و روبه دختره پرسرا باال انداخت,خنده شیهاشده شانه جیانداختم که ک دیبه نو ینگاه یسوال

 افتاده؟

گفتم  سادهیداداشت تنها وا دمید ادینه اصال,فقط من منتظر خواهرم بودم ب-داد و گفت: لمیتحو یلبخند دختره

 کالم بشم.باهاش هم

 .ستنیداداش من ن شونیا-را کوتاه گاز گرفتم تا نخندم و گفتم: امینییپا لبِ

 هستند؟ یعه,پس ک-گفت: یالک یبا لبخند نباریا دختره

 شما داره؟ یبرا ی,چه فرقیحاال هرک-:بود و در جواب دختره گفتم امرهیانداختم که خ دیبه نو ینگاه

 پارک رفت. یراهش را کج کرد و به سمت باال رلبیز هیانداخت و با خداحافظ دینوسمت  یاخم نگاه با

 بهت؟ گفتیم یچ-:دمیپرس دیگذرا به رفتنش انداختم و روبه نو ینگاه

 .دمیواال خودمم نفهم-شلوارش گذاشت و گفت: یهابیرا داخل ج شیهادست جفت

 مختو بزنه! خواستیفکر کنم م-خنده گفتم: با

 تکان داد. نینگاهم کرد و با خنده سرش را به طرف هیثان چند

 

* 

 ؟یخوب نیاسیشد  یچ-

 گردنم خشک شده.-گردنش گذاشت و با اخم گفت: یدستش را رو نیاسی

حتما از بالشت -را باز کرد و گفت: نیدهد و تازه برگشته بود,در ماش لیکه رفته بود پتوها و چادر را تحو دینو

 .شهیخوب م یبزن رمیگیداروخانه پماد م تو راه از دیافتاده,سوارش

 راه افتاد. دیهم نشستند و نو نیاسیو  دیدستم گرفت و به در عقب را باز کردم و نشستم.نو یرا تو غمیک
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اجازه نداد و با گفتن تو  دیشود که نو ادهیخواست خودش پ نیاسیتوقف کرد و  یاداروخانه یبعد جلو نیمستیب

گفت بعد از استفاده دراز -داد و گفت: نیاسیبرگشت,پماد را به دست  عیشد و سر ادهیگردنت را تکان نده خودش پ

 بکش.

 عقب. امیمن ب اسیجلو  ایتو ب-برگشت عقب و روبه من گفت: نیاسی

 ام.چون واقعا گرسنه میصبحانه بخور میباشه فقط بهتره اول بر-را تکان دادم و گفتم: سرم

 ...ـیجا یشاپیکاف هی میرین ماال-دوباره راه افتاد و گفت: دینو

 کمیکه بعدش  خوادیم یی,من فقط دلم چادیبخور نجایهم دیریبگ رینون و پن هینه -حرفش و گفت: یتو دیپر نیاسی

 استراحت کنم.

 داد. نیاسی لیتحو یانگاهم کرد و باشه نهییاز تو آ دینو

 را بست. شیهاداد و چشم هیتک یصندل هیسرش را به پشت نیاسی

 بود تا نان تازه بخرد. ییو دنبال نانوا کردیآرام آرام حرکت م دینو

فالکس را هم برداشت و به  نیشد,از کاپوت ماش ادهیپارک کرد و پ ابانیسمت خ نیرا ا نیموفق شد و ماش باالخره

 رفت. ابانیسمت آن سمت خ

پر تنقالت و فالکس پر  یسهیرفت و با ک ییبغل نانوا ینان وارد سوپر دیکه بعد از خر دمیشلوغ بود و د بایتقر یینانوا

 برگشت.

 دنیو من بعد از مال دیآمد عقب دراز کش ییچا وانیبعد از خوردن دو ل نیاسیو  میخورد نیرا داخل ماش صبحانه

 گرفتم. یجا دیجلو رفتم و کنار نو یدو صندل نیکردنش از ب یپماد رو

 جا کردم و راحت نشستم.جاب میپا نییپا هارایخوراک یسهیو ک ییرا بستم و فالکس چا کمربندم

راه  رازیکرد و به سمت ش یپل یآهنگ نیور رفتن با ماش یبعد از کم دیو نو دادینه صبح را نشان م نیماش ساعت

 افتاد.
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 گوشم بود. یبهم زده بود تو شبیرا که د یمعذب بودم,هنوز حرف شیچرا جلو دانمینم

بار نگاهم  کیهرچند لحظه  دینو کردمیبود,احساس م میجلو رو ابانیبه خرا بغل گرفتم و چشمم  میهادست

 .کندیم

 .کردیمعذبم م شتریکارش ب نیا

وصل بود را نشان داد و  نیرا که به ماش لشیشارژکن موبا دیخارجش کردم,نو فمیاز داخل ک میهشدار گوش یصدا با

 .ڗبذارش شار-گفت:

 و من در نوسان بود. ابانیخ انیم شیهادوختم,چشمبهش چشم کوتاه

شدم که  یدادم و غرق آهنگ هیتک یصندل هیدادم.سرم را به پشت هیتک یرا گذاشتم تو شارژ و دوباره به صندل لمیموبا

 را بلند کرده بود. شیصدا دینو

 

 غرقِ کابوسم. یبدون تو چجور یدونینم-

 .پوسمیگوشه م نی,دارم استین التیخ نیتوام ع-

 احساِس هرروزه. نیبا من بذار رد شم,از ا ایب-

 .سوزهیتو م ی,داره پاسوزهیتو م یعمرم داره پا یهر لحظه نیبب-

خاطرت  یِ آروم تو خوامیبا معجزه فردامو آروم کن,م ایحس بودنت باشم,ب زِ یاز من,بذار لبر ریتمام خاطراتم را بگ-

 جاشم.

که آمارِ خودم در  یشونیپر نیاز ا اریب رونیهستم,منو ب یزندگ یاکج دونمیروزا حواسم از خودم پرته,نم نیتو ا-

 رفته از دستم.

 دورم کن. ییتنها نیباش و از ا ترکیذهنت دوباره باز مرورم کن,به من نزد یتو ییوقتا هی-

 شم روزامو با تو بشمارم. ایتو بسپارم,کنارت غرقِ رو یهابه دست هامویدلواپس خوامیم-

 (یعی.رفدیمج_یدونی)نم
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بعد از  یبه دلم نشسته بود و وقت بیکه عج یرا بسته بودم و دل به آهنگ سپرده بودم,آهنگ میهاچشم ناخودآگاه

 نقش بست. میهالب یکمرنگ رو یدوباره تکرارش کرد لبخند دیتمام شدنش نو

 

* 

 ,شهر شعر و ادب.بایو ز یخیتار ی,شهرمیشد رازیچهار بود که وارد ش ساعت

 بود. یدنیچشم نواز و د اریقرآن بود که بس یدروازه شیورود

 بروم سرخاک بابا مامان. خواستیام بود اما دلم ماز حد گرسنه ادیز نکهیا با

 .زدیوپا مدست نیریش یخواب یبود و تو شیهاچشم یآرنجش رو نیاسیرا باز کردم و برگشتم عقب, کمربندم

 .دارشویب نیاسی,نیاسی-را گرفتم و آرام تکانش دادم: شیرا دراز کردم و بازو دستم

 م؟یدیرس-:دیشد و پرس زیخمیسرخش را باز کرد,ن یهابرداشت و چشم شیهاچشم یرا از رو آرنجش

 نه هنوز,تو بخواب راحت باش.-نگاهش کرد و گفت: نهییآ یاز تو دینو

 .میکجا بر مینی,تو پاشو ببمیدیرس-گفتم: کردیرا نگاه م دینو شدهجیآلود و ککه خواب نیاسیخنده روبه  با

و با نگاه  دیصورتش کش یرو یرفت و بلند شد نشست,دست کردیکه با خنده نگاهش م دیبه نو یاغرهچشم نیاسی

 بعد... میبخور ییغذا هی میگرسنمه,بهتره بر یلیمن صبحانه هم نخوردم,االن خ-به ساعتش گفت:

 سرخاک. میبعدشم بر-حرفش و گفتم: یتو دمیپر

 سرخاک. میآره بعدشم بر-سرش را تکان داد و گفت: نیاسی

 م؟یشبو کجا بمون-:دیو پرس نیاسیهم مثل من برگشت سمت  دینو

 .میمقبره حافظ,شبم اونجا بمون میبر-گفتم: عیبزند که سر یخواست حرف نیاسی

 بدن. هیگرا نایا چادر و پتو و امقبره اما فکر نکنم اونج میریم-گفت: دیانداخت و نو دیسمت نو ینگاه نیاسی
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 م؟یکن کاریخب پس چ-:دیپرس نیاسی

 .ییجا یامسافرخونه میبر ای,میبخر دیبا ایخب -دوباره گفت: دینو

 

 !ستین ینه مسافرخونه نه,بهداشت-

من هربار  ریعشقتو بگ نیفعال ا ایتو ب-بود را برداشت و گرفت سمتم: یصندل نییگلدان کاکتوسم را که پا نیاسی

 تا مسافرخونه! میفرو رفت تو پام,بعدشم مسافرخونه دار دمیچرخ

 .هی,چه کارگهیمقبره حافظ د میبر مینداره,خب چادر بخر یاصال هم فرق-را از دستش گرفتم و گفتم؛ گدان

 که. ستیآره موافقم,چادر خوبه,هوا هم سرد ن-حرفم سرش را تکان داد و گفت: دییدر تا دینو

 ناهار. میپس فعال بر یاوک-و گفت: شیران پا یرو دیبا کف دستش کوب نیاسی

 و راه افتاد. شیسرش را تکان داد و برگشت جلو دینو

هم  یکه حساب میخورد تزایگفت عصرانه پ شدیتوقف کرد و ناهار که نه م یفودفست کی یجستجو جلو یاز کم بعد

 .دیچسب

. 

بود را  دهیخر نیاسیرا که  ییهایو بستن میچادر نشسته بود یک,جلوالعاده خنبود و هوا فوق میونهفت ساعت

قبر که متعلق به بابا و مامان و  فی.چهار ردکردیبابا هنوز سرم درد مسرخاک مامان هی.بخاطر گرمیخوردیم

 باباومامان,مامان بودند.

تا  زدمی.حرف مکردمیدردودل م هیو با گر نشستمیها مساعت خواستیکرد برگردم.دلم م امیبزور راض نیاسی

 .شدیدلم سبک م یکم دیشا

 اس؟ی یخوریچرا نم-

 .شدیدستم آب م یکم داشت توکم امینگاهش کرد,بستن نیاسیسوال  با

 ندارم. لیم گهید ایب-سمتش و گفتم: گرفتم
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 را خورد. یگاز نصف بستن کیرا از دستم گرفت و با  یبستن نیاسی

 تو چنته داره. یحافظ برامون چ مینیبب میریبگ یفال هیمقبره  میبر نیپاش-هم تاب دادم و گفتم: یرا تو میهادست

 پر از حرفش! یهاو از همان نگاه قینگاهم کرد,عم دیو نو دیخند نیاسی

 

* 

 کن. تین-

 حرف را زد. نیبود که ا نیاسی

 که تنها کسم بود. یبرادر ی,براامیزندگ ینامعلومم,برا یندهیآ یکردم,برا تیرا بستم و ن میهاچشم

 بده من بخونم.-از دستم گرفت و گفت: نیاسیرا باز کردم که  کتاب

 .میبرا دیگویحافظ چه م نمیبهش زدم و منتظر شدم تا بب یلبخند

 

 خانه روم یبه سو رانیمنزل و نیاز ا گر

 جا که روم,عاقل و فرزانه رومآن دگر

 سمسفر گر به سالمت به وطن باز ر نیز

 روم خانهیکردم که از همان ره به م نذر

 چو محرابش باز یخم ابرو نمیبب گر

 شکرانه روم یشکر کنم و از پ سجده

 ریوز یآن دم که چو حافظ به توال خرم

 با دوست به کاشانه روم. کدهیاز م سرخوش
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که آن را  یهست یباارزش زیچ ی,در جستجودهدیخوش را به تو نشان م یبد و سخت را کنار زده و رو یروزگار رو"

 ".دیآور ی,شکر خدا را بجادیدنبال مراد دلتان رو دیبه بعد آزاد نیبوده,از ا انیاز آشنا دیدید ی.هر ضرریکنیم دایپ

 بود. امرهیخاص خ یبا غم دینو یهابود و چرا چشم تینشست,واقع میلبها یرو نیریش یلبخند

 کن. تیخب توام ن-گفتم: نیاسیازش گرفتم و روبه  نگاه

 کرد و کتاب را باز کرد,کتاب را از دستش گرفتم. یتین شیهابدون بستن چشم نیاسی

 فراق امیمدت ا نیشگفتم که در ا در

 ی,دختر رزگو به در آیبندگ برسان

,انتخابت به جاست,همت داشته یرسی,به مراد دلت مردیگیم یآن را شاد یو جا رودیم رونیغم از دلت ب"

 "ندارد. یتو جا یآور که خزان به زندگ یجاباش,شکر خدا را به

 ؟یعاشق شد ن؟نکنهیاسی هیخب همتت چ-:دمیخنده کتاب را بستم و پرس با

 !اسی یالیخخوش-گفت: گرفتیکه کتاب را از دستم م یچپ نگاهم کرد و در حالچپ نیاسی

 ایب-گرفت و گفت: کردیمدت فقط نگاهمان م نیکه تو ا دیکتاب بزرگ حافظ را به سمت نو نیاسیرا کج کردم و  لبم

 .ریبرا خودت بگ یفال هیتوام 

من  یرهیبعد کتاب را باز کرد,نگاهش باال آمد و خ هیرا بست و چندثان شیهاکتاب را گرفت و مثل من چشم دینو

 و بخون برام.ت-خش دار گفت: ییکتاب را به سمت من گرفت و با صدا

انداختم و کتاب را از دستش گرفتم,دستم به دستش برخورد کرد و انکار قلبم  نیاسیکوتاه سمت  ینگاه متعجب

 .ستادیا

 کردم آرام باشم,چم شده بود خبر نداشتم! یپمپاژ کرد,سع یادیو بعد خون را با سرعت ز سادیا هیچند ثان یآر

 .شیگذاشتم و خواندم برا میزانو یرا رو کتاب

 لیکه گفتم,در وصف آن شما یانکته هر

 گفتا,هلل در قائل دیکو شن هر
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 آسان نمود اول یعشق و رند لیتحص

 فضائل نیبسوخت جانم,در کسب ا آخر

 یا,االن وقت فکر کردن و عمل کردن است,انسان باارادهیادامه بده دیسخت است اما با یرویم یکه دار یراه"

 ,چه برسد به عشق امایکنیطوفان م یساده انجام ده یکار یو اگر بخواه یهست

 "راهش سخت است. یعشق کم نی,ادیباش مواظب

 را بستم و تو دلم گفتم عاشق شده,بد عاشق شده. کتاب

 ,کاش!شدینم کاش

آگاهه.چه خوب حرف دل آدمو به  زیحافظ هم انگار به همه چ-خشدار و پر حرفش بلند شد: ینکردم,باز صدا نگاهش

 !ارهیروش م

 

 زایچ یلیچند وقت خ نیمنم تو ا چیبله برادر من,حافظ که ه-معنادار گفت: یو با لحن دینو یپا یآرام زد رو نیاسی

 !دمیفهم

آغوشم فشار دادم و نگاهش را کامل احساس  یدستش مشت شد و من کتاب را محکم تو دیکه نو دمی,ددیلرز قلبم

 .کردمیم

 .شهیم کیهوا داره تار میقدم بزن کمی میبر دیپاش-بلند شد و با نگاه به دورورش گفت: نیاسی

 بلند شد. نیاسی لیزنگ موبا یکه صدا میو من همزمان بلند شد دینو

 از ما دور شد. یکم "ستکاوه"خارج کرد و با گفتنِ  بشیرا از داخل ج لشیموبا

 .امیکتاب را پس بدم بببرم -و من گفتم: دیکش شیموها یال یدست دینو

که تو  نیکرد و با کله تو زم ریگ یبه تکه سنگ میسرش را تکان داد و من مثال خواستم به سمت جلو بروم که پا دینو

 فرو رفتم! دیشکم نو
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قرار گرفت  اشنهیس یکه سرم رو دیبدنم را باال کش یو کم فتمیهنگ کرده دستش را دور تنم حلقه کرد که ن چارهیب

 و ضربان قلبش کر کننده بود!

 من چم شده؟ ای,خدادمیفهمیقلب لرزانم را نم یازش نداشتم,معن یدست کم خودم

افتاده بود را برداشتم و  نیزم یزمزمه کردم و کتاب را که رو"دیببخش" هیشب یزیشده ازش فاصله گرفتم و چ سرخ

 از کنارش دور شدم! یچجور دمینفهم

* 

 !مینه برنگرد-جلو بردم و گفتم: یدو صندل نیرا از ب سرم

 هم کار داره. دی,نومیدعوت یفردا عروسپس زمنیعز-برگشت سمتم و گفتم: نیاسی

 میبر میخواستیهم م یاصال تازه برگشتن دمی,من لباس نخرمیبمون ادیخب قرار بود ز-دادم و گفتم: نیرا چ لبم

 اصفهان.

هم  میتا برگرد شهیکاراشو بکنه شب م دی,تا نوشهیدوباره,فقط االن نم میایباشه م-سرش را تکان داد و گفت: نیاسی

به شرکت و کاراش.لباس هم از تهران  رسهیخواهرشه نم هیمثال عروس میشده,کاوه هم گفت زودتر بر رید یکل

 .میخریم

 را بغل کردم. میهادادم و دست هیتک یصندل هیو بدون حرف به پشت دمیبلند کش یپوف

را انجام دادم و ساعت دو ظهر بود که بعد از خوردن  شیکارها دیتا نو دیح بود و چند ساعت طول کشنه صب ساعت

 .میشد یناهار به سمت تهران راه

 .مینشست,ده صبح بود که وارد تهران شد نیاسیرا  اشگهیو نصف د دیراه را نو نصف

 .ختیریهم م نیاسیو  دینو یاز سرو رو یبودم و خستگ خسته

داخل اما قبول نکرد.وارد خانه که شدم ولو شدم  دیایاسرار کرد ب نیاسیکرد و خودش رفت, ادهیما را دم خانه پ دینو

 مبل. یرو



 پژمرده اسی یبو

76 
 

تند حاضر شد و در همان حال که تند یخارج شد و در حال ساعتمیبه سمت حمام رفت و بعد از ن میمستق نیاسی

لباس اگر نه  دیبا دوستات برو خر یاتاقمه خواست زیم یرو میخونه,کارت بانک امی,شام ماسیشرکت  رمیمن م-گفت:

 صبر کن فردا صبح با خودم برو.

 .دیبا خودت برم خر خوامیام هم منه هم خسته-و گفتم: دمیها دراز کشمبل با همان لباس یرو

پس من رفتم,شام فراموش نشه خواهر -و گفت: دیام را بوسصورتم آرام گونه یبه سمتم آمد,خم شد رو نیاسی

 کوچولو!

 از خانه خارج شد. یبلند هیاش زدم و او با خداحافظخسته یبه چهره یلبخند

. 

 

. 

 

 بلنده آخه! یلیخ نیا نیاسی-

خوبه,فکرشم نکن بذارم لباس کوتاه  میلیخ نی!ایستین کیکوچ نیتو هم همچ-گفت: میاز سرتاپا یبا نگاه نیاسی

 جلس مختلطه!,میبپوش

 دستم را گرفت و داخل مغازه کشاند. نیاسیسرم چرخاندم که  یکاسه یرا تو چشمم

بپوشم اما  خواستیدلم نم نکهیخودش بود را از فروشنده خواست.با ا یقهیبلند را که سل فیکثیلباس صورت همان

 تنم محشر شده بود. یتو

 و درشت همرنگ خود لباس داشت. زیر یهاطرفش کال گل کیداشت و  یمخمل جنس

 قشنگه تو تنت. یلی,خیشد یعال-باال رفته گفت: ییبا لبخند و ابروها نیاسیزدم که  یچرخ

 .خوامیستشم م فیکفش و ک یباشه پس,ول-لبم نشست و گفتم: یرو یلبخند

 کنم. دیخر دیمنم با رونیب ایب عیخب,سر لهیخ-تکان داد و گفت: نیبا خنده سرش را به طرف نیاسی
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 یهارا بازوبسته کردن و در اتاق پرو را بستم,لباس را از تنم خارج کردم و داخل کاورش قرار دادم و لباس میهاچشم

 خودم را تنم کرد.

 .نیاسی یسراغ لباس برا میو رفت دمیو کفش هم خر فیهمان مغازه ک از

 .نشستیبه تنش م بیکه عج دیخر یدیسف رهنیبا پ یمشک یوشلواروجلقهکت

 .نیاسی ینهال خال یجا-نثارش کردم و گفتم: یچشمک

 انقدر حرف نزن. سایبرو عقب وا-چپ نگاهم کرد و گفت:چپ نیاسی

 در اتاق پرو را بست. نیاسیخنده چند قدم عقب رفتم و  با

 زنگ خورد. لمیکه موبا دیایشدم ب منتظر

 .نیست ازادهخارجش کرد,نهال بود,چقدر حالل فمیک از

 بله؟-دادم: جواب

 خانم,احوال شما؟ اسیسالم -:یتو گوش دیچیشادش پ شهیهم یصدا

 .یچرا انقدر خوشحال هی,چسالمکیعل-خنده گفتم: با

 ؟چخبر؟یی,کجاینطوریهم-

 .میکنیم دیخر میدار میدعوت ی,امشب عروسنیاسیبا  رونمی,بیسالمت-جا کردم و گفتم:دستم جاب یرا تو لیموبا

 نرفتم. یوقته عروس یلیبحالتون,من که خعه,خوش-

 برو. نیاسیمن با  یجا ایتو ب یخوایم-خنده گفتم: با

 گل کرده باز. تیباز شعوریگمشو توام,ب-با خنده گفت: نهال

 ؟ییخب حاال فحش نده,تو چخبر؟کجا لهیخ-دهانم گرفتم و تا بلند نخندم و گفتم؛ یرا رو دستم

 خونه,تنهام. دمی,تازه رسیکاریب-و جواب داد: دیکوتاه کش یآه
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 ه؟یبه سمتم آمد و اشاره کرد ک نیاسی

 نهال.-زدم: لب

 .ستیوقته ن یلیاز فرانک چخبر؟خ-:دمینهال پرس روبه

 خاموشه کال. ای دهیجواب نم ای لشمی,موباخبرهیاونم ب دمیتارارو د روزیازش ندارم,د یآره منم خبر-

 کرد. امییاهنمامغازه ر رونیدستش را پشت کمرم قرار داد و به سمت ب نیاسی

 نداره,کلشو به باد نداده باشه هنر کرده. یشده,اون دختر عقل درست و حساب یعه,نکنه طور-

 مزاحم نشم برو توام. گهیبهت,د گمیشد م یخبر رمیگیواال,حاال بازم باهاش تماش م دونمینم-

 ,فعال خداحافظ.زمیباشه عز-

 خداحافظ.-

 قرار دادم. میمانتو بیرا داخل ج لمیکردم و موبا قطع

 چخبر؟-باالخره لب باز کرد: نیاسیسکوت بود که  نیم چند

 اش گرفت.نگاهش کردم,خنده متعجب

 چخبر؟ یاز چ-:دمیپرس

 !ینجوریآ,خب خب هم-کرد: منمن

گرفتم فردا  میاش سررفته,تصمحوصله یینهال خوبه,فقط تنها-خودم را گرفتم و گفتم: یگرفت,بزور جلو امخنده

صبح  رسمیو نم میگردیبرم ریو خرجش گردن خودت,چون شب د ادیم رونیناهار دعوتش کنم,البته ناهار از ب

 و ناهار درست کنم. دارشمیب

 که لبخند زد.کوتاه و قشنگ. دمیتکان داد و د نیسرش را به طرف نیاسی

 !نیاسی یعاشق شد-حلقه کردم و گفتم: شیرا دور بازو دستم

 !عشق کجا بود؟اسی یالیعاشق!خوش خ-برگشت سمتم و با تک خنده گفت: نیاسی
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 توعه! یعشق تو رفتارا-

 د؟ینو یرفتارها ایمن  یرفتارا-زد: پوزخند

 !میها خشک شدم سرجابرق گرفته نیع

 چت شد؟-:دیمتعجب پرس نیاسی

 .یام کنبد درباره یفکرا خوامینم-باز کردم: لب

معلوم  شیهاو نگاه دینو ی,من بهت اعتماد دارم,اما رفتارهاکنمیبد م یات فکراگفته من درباره یک-زد: لبخند

 عاشق باشه. دیکه شا کنهیم

 د؟یشا-زدم: لب

 !دیآره,شا-کوتاه گفت: یرا گرفت و مثل خودم آرام و همراه آه میبازو

 

 !مینداشتم که بگو یزینگفتم,چ یزیچ

 ی,در ضمن تا منو دارمیبر-را رها کرد,دستم را گرفت و گفت: میسردرگمم,بازوهم درک کرد که  نیاسیکنم  فکر

 !یباش یزینگران چ نمینب

از عمو چخبر؟مگه قرار نبود  نیاسی یراست-:دمیبه آسانسور پرس میدیمکث که رس یزدم و بعد از کم یلبخند

 سهممونو برگردونه؟

 یچ نمیبرم کارخونه بب خوامی,فردا مستین یچرا قرار بود اما فعال خبر-آسانسور را فشار داد و گفت: یدکمه نیاسی

 .شهیم

 .شدیم یرو عال زیهمه چ ینجوریکاش بابا مامان بودند,ا-و گفتم: دمیبلند کش یآه

 .شهیهم م تریال,عهیعال زیغصئه نخور,همه چ یمگه نگفتم تا منو دار-دستم را کوتاه فشار داد و گفت: نیاسی

 یپا بلند شدم و گونه یپاشنه یرو هوایو من ب ستادیکردم که طبق معمول با لبخندش آرامم کرد,آسانسور ا نگاهش

 و داخل آسانسور شدم. دمیرا بوس نیاسی



 پژمرده اسی یبو

80 
 

آ,آ,گغته باشما خانم -گفت: زدیرو م نگیپارک یکه دکمه یپشت سرم وارد آسانسور شد و با خنده در حال نیاسی

 !مایندار ییهوی یکارا

 .دیام را کشمحکم گونه نیاسیو  دمیخند بلند

* 

داداش امشب  گمیاوالال,م-را صاف کردم و چند قدم عقب رفتم,از سرتاپا نگاهش کردم و با چشمک گفتم: کراواتش

 !یکنیم دایخواستگار پ ستایو ب یریگیتا شماره مالحساب دهعلل

 ی,نه کسمینامزد کننیفکر م ی,تو کنارم باشیبباف ایرو خوادینم-تکان داد و گفت: نیبا خنده سرش را به طرف نیاسی

 نه من! شهیتو م کینزد

 !ینون هردومونو آجر کن یخوایبرو بابا توام,م-کرده گفتم: اخم

 .ردیام بگباعث شد خنده اشافهینگاهم کرد و ق یبرزخ یاافهیمتعجب و ق ییهابا چشم نیاسی

من به سمت چپ رو بهچپ یبا نگاه نیاسیکه زنگ در بلند شد و  اوردیب ورشیخواست سمتم  نیاسیو  دمیخند بلند

 در رفت.

 

 در باز کرد."دِینو"نگاه کرد و با گفتنِ یچشم از

 اهاش رودرو شدم.و خواستم به سمت اتاقم برم که ب دمیجلو کش یچرا استرس گرفتم,شالم را کم دانمینم

 شد. ایداد و حالم را جو لیکوتاه تحو یمتعجب شد و در جواب سالم آرام من فقط لبخند نگاهش

 زمزمه کردم."ممنون"هیشب یزیزدم و چ یلبخند

 فکر کنم بدموقع مزاحم شدم. دیببخش-و گفت: نیاسیسمت  برگشت

 راحت باش. نی,بشکنمینه بابا خواهش م-اشاره کرد و گفت: هایبا دستش به راحت نیاسی

 نمیا ای,بومدمینشستن ن ینه برا-و گفت: نیاسیخارج کرد و گرفت سمت  یادستش برگه یاز داخل پاکت تو دینو

 .اسیتو و  یکرده,فقط مونده امضا اسیبابا که نصف کارخونه رو به اسم  یوکالت محضر
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خوبه,فقط -خواند سرش را تکان داد و گفت: سطر به سطرش را نکهیگرفت و بعد از ا دیبرگه را از دست نو نیاسی

 .اسِیبه اسمِ  یگینم ؟مگهیچ یبرا گهیمن د یامضا

توام باشه  تیرضا دیبا رسهیسهم به تو م نیشتریچون قانونا ب یچرا,ول-دستش را مرتب کرد و گفت: یپاکت تو دینو

 .اسیبه  یدیسهمو م یکه همه

 .اریخودکار ب هیبرو  اسی-گفت و روبه من کرد: یآهان نیاسی

 ,من خودکار دارم.ستین یازین-گفت: دیزمزمه کردم و خواستم به سمت اتاق بروم که نو یاباشه

 .نیاسیخارج کرد و گرفت سمت  یکتش خودکار بیاز داخل ج بعد

م کرد و با نگاه به من اشاره کرد برو شیقرار داد و امضا شیخودکار را گرفت و به سمت اپن رفت,برگه را رو نیاسی

 را که گفته بود را انجام دادم. یامضا کنم,جلوتر رفتم و کار

به سمت در رفت و در آخر  شودیکار دارد و مزاحم ما نم نکهیگفت بماند اما او با گفتن ا نیاسیقصد رفتن کرد, دینو

رستوران...دعوت کرد و گفت کار  یپر از حرفش به من مارا فردا شب به شام تو یهامثل تمام آن نگاه یهم با نگاه

 باهامان دارد. یمهم

 در را بست و متفکر نگاهم کرد. نیاسیداد و از در خارج شد, لمانیتحو یکوتاه یخداحافظ

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا-:دمیو پرس دمیام کشگونه یرو یدست

 .شهیبه تو مربوط م شک ندارم کار مهمش-گفت: رفتیم ییرایکه به سمت پذ یخودش آمد و در حال به

 .نیاسیعه -کردم: اخم

 میفعال برو بر-گفت.بعد به سمتم آمد و دستش را پشت کمرم قرار داد: یک نیحاال بب-خاموش کرد و گفت: هاراچراغ

 شده. رید یکه به حد کاف

 .میاز خانه خارج شد نیاسیچپم را باال دادم و همراه  یابرو

. 

 



 پژمرده اسی یبو

82 
 

* 

 .ناستیکاوه ا یخانه گفتیم نیاسیبود که  یبزرگ یهوا گرم بود اما مراسم داخل خانه نکهیا با

 خانه. کیکاخ بود تا  هیشب شتریب

 بود و نگاهم به دورور شلوغ. نیاسی یدورِ بازو دستم

 .کردینم یاریآشنا آمد اما مغزم  اشافهیمرد قفل شد,به نظرم ق کی یرو نگاهم

 پشیتخوش یکه حساب روشنیمرد جوان با کت و شلوار آب کیکه  ستیو خواستم بپرسم او ک نیاسیسمت  برگشتم

 کرد. یاو را کاوه معرف نیاسی,نیاسیبا  یبوس دهیقرار گرفت و بعد از د مانیکرده بود جلو

 دراز بود را فشردم. میکردم و کوتاه دستش را که جلو یخوشبخت اظهار

 کرد. مانییسالن راهنما یسمت باال به

 به همان مرد که از همان موقع ورود فکرم بهش بود. دیکرد و رس یبا چنتا از شرکا و دوستانش هم احولپرس نیاسی

 همان اردوان هست. نیا دمیکرد فهم یمرد با من هم احوالپرس یکرد و وقت یروبوس باهاش

 دستش. یجام تو کیبود و  تنها

 جا کنارم قرار دادم.را همان فمیو مانتو و شال و ک مینشست کنارش

رز  یهارنگ نشسته بودند و دو طرفشان پر از گل یریش یدونفره کیمبل ش کی یسالن رو یو داماد باال عروس

 رنگ بود. یریش یهاسرخ و بادکنک

با  دادیفرم تر جلوه مبلند که اندامش را بلند و خوش یآراسته و لباس مشک یبا ظاهر سالانینفر خانم م کی

 .ییو خوش آمد گو یخوش شروع کرد به احوالپرس ییشد و با رو کمانیمحو نزد یشیآرا

 که او مادر کاوه است. دمیکرد و من فهم یمن را به او و او را به من معرف نیاسی

 .کردیداشت که آدم را به خودش جلب م یداشتنآرام و دوست یاچهره

 ؟یدیبهشون,زشته.اصال کادو خر میبگ کیتبر میما نرفت نیاسی گمیم-گفتم؛ نیاسیو روبه  میکنار هم نشست دوباره
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 بهشون. میدیهمان موقع کادو رو هم م یو خداحافظ کیبرا تبر میریآخر مراسم م-نگاهم کرد و گفت: نیاسی

 شدم. رهیدوباره غرق صحبت با اردوان شد و ساکت به دورورم خ نیاسینگفتم و  یزیچ

 هم سن و سال خودم آمد و کنارم نشست. بایدختر جوان تقر کینشسته بودم که  کاریب طورهمان

 تو جمع ما. میبر ایب یچرا تنها نشست-بهم زد و گفت: یلبخند

 کاوه و ساره. یهستم,دختر خاله لدایمن -دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: بعد

 هستم,خواهر دوست آقاکاوه! اسیمن هم -لبخند باهاش دست دادم و گفتم: با

 ما. شیپ می,حاال پاشو برزمیعز شناسمتیم-ا کوتاه فشار داد و گفت:ر دستم

 .گهیپاشو د-و گفت: دیبلند شد همزمان دست من را هم کش لداینه که  ایدل بودم بروم  دو

به آن طرف سالن که  لدایآهنگ بلند با  یو صدا یآن شلوغ یدختر ها و تو شیپ رومیگفتم که م نیاسیگوش  یتو

 .میهم وسط در حال رقص بودند،رفت گریر هم نشسته بودند و دو نفر دچندتا دختر کنا

 

آب شد  خمیکم زود باهاشان اخت شدم و بقول معروف کم یلیشان آشنا شدم و کنارشان نشستم.خبا همه یکی یکی

 و خنده. یو شروع کردم باهاشون به بحث و صحبت,شوخ

 می,فقط مانده بودکردندیم دایپ یپیخودشان پارنتر خوش ت یرقص بلند شدند و هر کدام هم برا یدخترا برا کمکم

 !لدایمن و 

 !میپاشو مام باهم دنس بر-گفت: یو بلدا به شوخ میبهم انداخت ینگاه

 ادیب شهینم دایهم پ یشعوریب هیکنم, کاریواال آخه چ-اش گرفت و گفت:خنده نگاهش کردم که خودش هم خنده با

 به ما درخواست رقص بده.

قرار دادم و از ته دل  میهاچشم یدستم را رو یکیدهانم و آن  یدستم را رو کیام شدت گرفت,خنده نباریا

 .دمیخند

 قرار گرفت. میجلو یدست کیبرداشتم که  میهاچشم یکه تمام شد,دستم را از رو امخنده
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 کرد. دایپ یکه نگاهم با نگاه کاوه تالق نمیرا بلند کردم تا صاحب دست را بب سرم

 بانو؟ دیدیافتخار رقص م-:دیمودبانه پرس یلیرا باال داد و خ شیلبخند جفت ابروها با

 دایبرا تو پ یشعوریب هیپاشو,باالخره -خم شد دم گوشم گفت: یجد یلیانداختم که بلند شد,خ لدایسمت  ینگاه

 کنم. دایپ تونمیم ویبرا خودم ک نمیشد,من برم بب

 .ام را جمع کردم و بلند شدمخنده بزور

 کاوه هنوز سمت من بود. دست

 .ستمیاهل رقص ن ادیشرمنده من ز-دادم و گفتم: لشیتحو یمصلحت یلبخند

کتش را عقب فرستاد و دستش را داخل  یو لبه دیچپش به حالت بامزه باال رفت,دستش را عقب کش یابرو نباریا

 !دیلیحال هرطور ما نیدستمو رد کنه اما با ا یانتظار نداشتم کس نکهیبا ا-شلوارش قرار داد و گفت: بیج

رفتم و تا آخر مراسم هم از کنارش تکان  نیاسینگفتم,از کنارش گذاشتم و به سمت آن طرف سالن و کنار  یزیچ

 نخوردم.

 شب هم گذشته بود که مراسم تمام شد. مهیساعت از دو ن باالخره

از خانه خارج  یکل یو دادن کادو با خداحافظ کید از تبرو بع میعروس و داماد رفت گاهیبه سمت جا نیاسی همراه

 .میشد

 داخل شد. بیکه دست به ج دمید نهییاز آ میدور شد یکم نیما سوار ماش نکهیآمد و بعد از ا مانیبدرقه یبرا کاوه

از حد مغرور و رد  شیاز حد به خودش مطمعن بود و البته ب ادیهمان چند ساعته به دستم آمده بود,ز یتو اخالقش

 یکرد و جا ریآن رفتارش صدوشتاد درجه تغ کیبهش برخورده بود که  یلیخ یکردن دستش توسط من انکار

 پررنگ پر کرد. یلبخندش را اخم

 

* 
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را پاک  شیاغهیت یهابرگ یبا دستمال کم نکهیبهش آب دادم و بعد از ا یاپن گذاشتم و کم یکاکتوسم را رو گلدان

 را گرفتم و منتظر شدم جواب دهد. نیاسیلفن رفتم،شماره کردم به سمت ت

 شده بودم. داریبود و تازه از خواب ب میدوازده و ن ساعت

 بله؟-

 شرکت؟ یرفت یسالم داداش ک-کاناپه: یرو نشستم

 تنبل خانم؟ یدیاومدم چطور؟خوب خواب شهیم یدوساعت هیسالم, کیعل-

 خوامیچون من وقت ندارم,نهال روهم م ریغذا بگ رونیاز ب ینبگم اومد خواستمی,مدمیبله خوب خواب-:دمیخند

 دعوت کنم برا ناهار.

,بعدشم ارنی,خودت زنگ بزن غذا بامیب ریخب فقط احتماال من د لهیخ-سکوت کرد و بعد گفت: هیانٺچند نیاسی

 کرده. ریدلم گ ییجورایبه دوستت بگو که منم  یخوایخانم کوچولو اگر م

 گـ... یباز چ ؟بگویگی,توروخدا راس منیاسی-زدم: غیرا بفهمم و ج نیاسیتا منظور  دیطول کش هیثان چند

کار دارم,شب مفصل  یحاال هم برو که کل گمینزن بابا,کر شدم,بله راست م غیج-حرفم و گفت: یتو دیپر نیاسی

 .میکنیاش صحبت مدرباره

 !وانهیبزنم قطع کرد د یخواستم حرف تا

 کاناپه بپر بپر کردن. یدوسه ساله شروع کردم رو یهابچه نیبلند شدم ع یخوشحال با

که حالم جا آمد,بلند شدم و به قصد دوش به سمت حمام  یکاناپه نشستم و کم یزنان رونفسعرق و نفس سیخ

 رفتم.

 نهال را گرفتم. یشماره لمیتخت نشستم و با موبا یکارم را تمام کردم و بعد از خروجم همانطور با حوله رو ساعتهمین

 اس؟یجانم -چندتا بوق جواب داد: با

-دستم گرفتم و گفتم: یرا تو سمیخ یتکه از موها کیشلوغ بود, یجا کی ای ابانیخ ی,انگار توامدیم سروصدا

 ؟یی؟کجای,خوبیجانت سالمت دوست جون
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 ؟ی,تو چطوررونمیبله خوبم,ب-

 نجا؟یناهار ا ییایمنم خوبم,تنهام م یه-

 .امیار کالسم تموم شد مپس بذ یآ,اوک-

 ,منتظرم.زمیباشه عز-تخت جمع کردم و گفتم: یرا تو میپاها

 ,فعال.ادیصدات نم نجایپس,شلوغه ا نمتیبیباشه م-آمد که گفت: ریتاخ ینهال با کم یصدا

 باشه برو,خداحافظ.-

باال سرم جمع  دنیو بعد از برس کش دمیرا سشوار کش سمیخ یو موها دمیرا پوش میهاکردم و بلند شدم,لباس قطع

 کردمشان.

 ام را جمع کردم و از اتاق خارج شدم.نرم کننده و عطر زدم و سشوار و حوله یکم

 نشستم. یویت یسالن و جلو یتو رفتم

 .کردمیم دایخودم پ یهم برا یسرگرم کیو  کردمیکالس کنکور شرکت م دیبا حتما

 .میباش خبریهمه از هم ب نیافتاد به فرانک,سابقه نداشت ا ادمی

 

باشد نهال آمد حتما سراغش را  ادمی.شدمیکم داشتم نگرانش مخاموش بود,کم لشیتماس گرفتم اما موبا باهاش

 .رمیبگ

 شد. داینهال پ یو نت خودم را سرگرم کردم که باالخره ساعت دو ظهر سروکله یویبا ت یساعت چند

 .یتپل شد نیمسافرت بهت ساخته همچ یکه حساب نمیبیبه مبه-محکم بغلم کرد و گفت: دنمید با

 !پوسمیدارم م یینهال,تنها الیخیب-و گفتم: شیبازو یخنده آرام زدم تو با

 یزیچ یخوب کالس-گفت: اوردیاش را از سرش در مکه مقنعه ینشست و در حال شیها رفت,روبه سمت کاناپه نهال

 شد؟ی,چیکنکور شرکت کن یخوایم یگفتیکه منام کن,تو ثبت
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آره -گفتم: گرفتمیکه از رو دفترچه تلفن شماره رستوران را م ینشستم و در حال شیبه دست روبرو تلفن

 ,فعال زوده فکر کنم.خوامیم

 د؟ییرستوران...بفرما-:یگوش یتو دیچیمرد جوان پ کی یبزند که صدا یخواست حرف نهال

هستم,سه پرس جوجه با دلستر  ۷۲۷,اشتراک دیسالم,خسته نباش-جا کردم و گفتم:بدستم جا یرا تو یگوش

 ,لطفا.یانگور

 بله خانم حتما.-

 متشکر.-

 پس؟ یسفارش داد رونیچرا از ب-کردم که نهال گفت: قطع

 شیساعت پ چند نیتا هم یاز عروس میبرگشت رید شبیکنم,د کاریخب چ-انداختم و گفتم: گرمید یپا یرا رو میپا

 من بدون نظر از تو سفارش دادم. دیببخش یخواب بودم,راست

 !یزنی,چه حرفا ماسیبرو توام -چپ نگاهم کرد و گفت:چپ نهال

 ؟یاز فرانک خبر دار یراست-

خاموشه,اما فکر کنم تارا ازش خبر  زنمینه,هروقت هم زنگ م-سبز رنگش را باز کرد و گفت: یمانتو یهادکمه نهال

 کمیاومده  شیبراش پ یمشکل هیسراغشو گرفتم گفت خوبه,فقط  کردمیکه باهاش صحبت م یداره چون اونسر

 .نایو ا ستحوصلهیب

چرا  اسیوا,-تا آخر باز شد که نهال متعجب گفت: شمیناخودآگاه ن نیاسیحرف  یادآوریکش دادم و با  یرا کم لبم

 !شهیباز م شتین ییهوی هاوونهید نیع

 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هیبابا,نهال  یچیه-ام را بخورم و گفتم:کردم خنده یو سع دمیصورتم کش یرو یدست

 ؟یچ-:دیهم رفته پرس یتو ییبا ابروها نهال
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ناراحت شود,بلند شدم به سمتش رفتم,کنارش نشستم,دستش را گرفتم و با  دمیترسی,ممیبگو یچجور دانستمینم

 یبرا میایب یباش یگفت بهت بگم اگر راض نیاسی نیبب-گفتم: اوردیبود داد نهال را در ب کیمن که نزدمن یکل

 !یخواستگار

 ن برداشته شده!بود و اال میرو ییلویفوت کردم که انکار تن هزار ک رونینفسم را ب یکه تمام شد,جور حرفم

 .کردیافتاد به نهال که مات نگاهم م چشمم

 ؟یکنیم رینهال,کجا س یآها-صورتش تکان دادم: یرا جلو دستم

 بگم؟ یآخه من به تو چ اسی-فوت کرد و گفت: رونیبه خودش آمد,نفسش را ب نهال

 .نیهم یخواستگار میایب یباش یگفتم,گفتم فقط اگر راض یوا مگه من چ-صورتش خم شدم و گفتم: یرو یکم

 بده. تیبگم,آخه هنوز زوده فکر نکنم بابام رضا یچ دونمینم-مکث گفت: یو بعد از کم دیکش قیعمینفس نهال

 .شهیم یچ مینی,حاال ببمیایخب بذار ما ب-و گفتم: دمییجو یرا کم لبم

من ازدواج  ذارهیکه بابا عمرا نم,تازه آخه تا مارال ازدواج نکرده شهینه باور کن نم-و گفت: دیکوتاه کش یپوف نهال

 کنم.

 ؟یهست یراض ؟خودتینهال خودت چ نمیبب-:دمیبا لبخند پرس هویهم تاب دادم و  یرا تو دستم

,تا اون نیآشنا ش نیاسیمدت با  هی یهست یاگه خودت راض گمیبابا خنک م-شده نگاهم کرد که باز گفتم: جیک نهال

 .شهیم یبابات هم راض کنهیموقع هم انشااهلل مارال هم ازدواج م

 اش را گرفتم و سرش را بلند کردم.شد,دستم را جلو بردم و چانه ریلبش را کوتاه گاز گرفت و سر به ز نهال

فقط گفته بود به نهال بگم دل داده شده حاال  چارهیبال و پر دادم,اون ب شیهاچقدر به حرف نهیبب یخال نیاسی یجا

 بودم.برده  یرا تا خواستگار هیمن قض

 !شهیم یچ نمیبذارم,بب انیبذار با مامانم در م-خجالت گفت: یبا کم نهال

 ناز بخره. دیبا یشما ناز دار گمیم پمیباشه زنداداش,منم به اون داداش خوشت-:دمیاش را بوسلبخند گونه با

 چپ نگاهم کرد که زنگ در به صدا درآمد,حتما غذاهارا آورده بودند.چپ نهال
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* 

بکش,من  شیپ یآخه دختر مگه من به تو گفتم بحث خواستگار-کاناپه انداخت و گفت: یرا رو یویکنترل ت نیاسی

 ه؟یمزه دهنش چ نیفقط گفتم بب

 تیتا خواهر بزرگم ازدواج نکرده بابام رضا گهی,فقط منهیریمزه دهنش ش-دادم و گفتم: هیاخم به کاناپه تک با

حاال مارال هم  دیباهم تا اون موقع هم شا دیآشنا بش شتریمدت ب هیبذاره  انی,حاال قرار شد با مادرش در مدهینم

 ازدواج کرد.

 دوتا قاشق پر پشت سرهم داخل دهانش قرار داد و فقط سرش را تکان داد. نیاسی

 بشر هم وجود داشت؟قطعأ که نه! نیتر از ا الیخیچپ نگاهش کردم,بو چپ دمیبلند کش یپوف

 آشپزخانه شدم. هیبلند شدم و به قصد درست کردن قهوه راه یچشم دوختم و آخرش با کالفک یویبه ت یکم

 نیاسیبا  دیکشیخجالت م دانستمی،اما من که مکه مادرش منتظر است رفت نیا یبعد از خوردن نهال به بهانه نهال

 رودررو شود.

که درون  ،انکارگرفتیاز کجا نشعت م دانستمی،خودم و استرسم که نم،االن مهم خودم بودمو نهال نیاسی الیخیب

زده بودند و ضربان قلبم انکار قصد آرام شدن  خیتابستان  یآن گرما یتو میبودم که دست و پاها خیبشکه آب  کی

 نداشت.

 نداشت؟داشت؟ دیشام با نو به قرار یکه ربط یهمه استرس و دل کوب نیخودم فکر کردم ا با

 

دست پاچه و هل شوم  نگونهیمن ا دیبه خاطر نو دی،معلومه که نه!مثال چرا بانه-نشستم و به خودم تشر زدم: زیم یرو

 .رمیکوبش قلب بگ گونهیا ای

 شدم رفت. وانهیمن،فکر کنم د یخدا آه

 ؟یزنیبا خودت حرف م هاوونهید نیحالت خوبه؟چرا ع اسی-
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آرام  یکم توانستیدردودل م دینگاهش کردم.شا میهایو من با تمام کالفگ دیپرسیسوال را م نیبود که ا نیاسی

 نداشتم. پیخوشت یآقا نیجز ا یکند.من هم که کس

 و سردرگم. جین،کیاسی جمیک-ام زدم و گفتم:چانه ریرا ز دستم

 

شده خواهر کوچولو؟بگو  یچ-:دیپرس شییوو با همان لحن جاد دیبه صورتم پاش ینشست،لبخند میروبرو نیاسی

 بتونم کمکت کنم. دیشا

 نیوصفش کنم،اما تا ا تونمیکه خودمم نم هیجوریحالم  دونم،واقعاینم-را دراز کردم،دستش را گرفتم و گفتم: دستم

 .رمیگیتپش قلب م افتمیم دینو ادی یحد بگم که وقت

 .یبه درد من گرفتار شد-آرام گفت: رلبیو ز دیکش قیعم یشد،نفس رهیت نیاسی نگاه

 ؟یگفت ی؟چیچ-:دمیو پرس دمیهم کش یرا تو میهااخم

-گفت: شدیکه داشت از آشپزخانه خارج م یرا بوسه زد،بلند شد و در حال شیتلخ زد،دستم را باال برد و رو یلبخند

 دنبالت! امیساعت نه حاضر باش م

 آغوش گرم. کیو  خواستیم هیقرار دادم،احمقانه بود اما دلم گر زیم یو سرم را رو دمیکوتاه کش یآه

 بود. نیاسیباز و بسته شدن در نشان رفتن  یصدا

 که تازه از نت برداشته بودم. یپناه بردم به چندتا رمان یکاریخانه را مرتب کردم و از ب یشدم،کم بلند

 .دمیدراز کش کاناپه یرمان پانصد صفحه را تمام کردم و رو کیساعت هشت  تا

 .آمدیاما من خوابم م آمدیدنبالم م گریساعت د کی نیاسیشدم،یآماده م دیو با شدیم کیکم داشت تارکم هوا

 ها بخوابم.هم بگذارم و راحت و آسوده ساعت یرا رو میهاچشم خواستیم دلم

 

 حاال حاال ها خواب بودم. شدیزنگ تلفن بلند نم یهم شد،ناخودآگاه خوابم گرفته بود و اگر صدا همانطور
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 بود. میرا باز کردم و نگاهم را به ساعت دوختم،هشت و ن میهاچشم هراسان

 له؟ب-و بلند شدم سمت تلفن رفتم و جواب دادم: دمیصورتم کش یرو یدست

 ؟یدیجواب نم لتویموبا اس،چرایالو -:یگوش یتو دیچیپ نیاسی یصدا

 .دیخواب بودم ببخش-و گفتم: دمیکش قیعم ینفس

 باش. نییپا گهید ساعتمیفتم،نیدارم راه م یخب تنبل خانم،زنگ زدم بگم حاضر ش لهیخ-

 آرام زمزمه کردم و تماس را قطع کردم. یاباشه

 خواب از سرم بپرد و به سمت اتاقم رفتم. یتا خستگ دمیرا کش بدنم

 

.. 

 

 سالم.-

 .یدیبه خودت رس زم،چهیسالم عز-

 کارارو دارم به نظرت؟ نیا یحوصله دم،منیبه خودم رس ن،کجایاسیولم کن -کردم: اخم

 آهنگ را بلند کردم. یصدا یرا راه انداخت،دستم را دراز کردم و کم نیباال انداخت و ماش ییابرو نیاسی

 دادم. هیتک شهیرا بغل کردم و سرم را به ش میهادست

مال  گهیمشابه اسم قلبت را به هول و وال انداخت شک نکن اون قلب د کی یاگر نگاهش دلت را لرزاند،اگر حت"

 "!ستیخودت ن

لبش  یگوشه یشد و با پوزخند میهاچشم یرهینگاهش کردم که او هم کوتاه خ ن،آنقدریاسیبرگشتم سمت  متعجب

 زوده برات خانم کوچولو.-گفت؛

 ؟یچ-:دمیهم گره زدم و پرس یرا تو میابروها
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 عشق!-و گفت: دیکوتاه کش یآه

 گفته بود من عاشق شدم! یستاد،کیا قلبم

 محض بود! دروغ

 گفته من عاشق شدم. یک-کردم: انکار

 خودت!-نگاهم کرد: یرچشمیز نیاسی

 گفتم؟ یمن ک-:دمینداشت که پرس شتریتعجب ب یبرا ییجا گریام دگرد شده یهاچشم

 به حرفم. یفکر کن تا برس شتریکن،ب ،فکریتونیخودت نم یمن انکار کن باشه،اما برا یبرا-

 سال از من بزرگتره. کینهال فقط  ن،بعدشمیاسیچرت نگو -

 داشت؟ یچه ربط-:دمیاش را شنخنده یصدا

 مونیپش گمیاست،بهش مام پس نهال هم بچهبچه یعاشق ی!اگر من براشهیربطیربطش به ب-به بغل نشستم؛ دست

 .شنهادتیاز پ یشد

 !اس؟ی-کرد: مید شد که صدابلن نیاسیمتعجب  یصدا

 بله؟-دلخور بود که جوابش را دادم: لحنم

کن منظور  ،باوریمن یایدن یناراحتت کنم،تو همه خواستمینم-را دراز کرد،دستم را گرفت و کوتاه فشار داد: دستش

 ه؟یچ یاخم و تخم و جبهه گرفتنات برا نیپس حاال ا ینداشتم،بعدشم تو که انکار کرد یبد

 

 .میبعدا باهم صحبت کن شهیاگه م-مکث گفتم: یرا از دستش خارج کردم و بعد از کم دستم

 شدم. رهیکوتاه به روبرو خ یو با آه دمیرا شن نیاسیآرام  یباشه

شدم و منتظر  ادهیپ نیاسیرا برداشتم و زودتر از  فمیکه توقف کرد ک نیزده نشد،ماش یبه رستوران حرف دنیرس تا

 .دیایشدم تا او هم ب
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کرد و خوش آمد  مینفر آقا با لباس فرم کوتاه تعظ کیکه  میرا باز کرد م،دریرفت یقدم هم به سمت درب ورود هم

 گفت.

قسمت  کیبه صورت دو قسمت بود، م،رستورانیو داخل شد میشده بود باال رفت یتا پله که با نور بنفش نورانسه از

بنفش بود و قسمت  یبا نورپاش دیشده بود و سقفش هم سف دهی.بنفش چدیسف یهایو صندل زیمدرن با م یلیخ

 آب بود. باریجو کی،تخت بود و وسطش هم بود یبه صورت سنت گرید

 نواز.بود و چشم یعال شیکل مدل و نورپرداز در

 .میها و نشستسمت تخت میمن رفت شنهادیکرد،به پ مییدستش را پشت کمرم قرار داد و به سمت جلو راهنما نیاسی

 شد. دایاش پکه سروکله ردیتماس بگ دیخواست با نو نیاسیکه گذشت  قهیدق دچن

 کوچک کنج لبش به سمتمان آمد. یو با لبخند دیدورتا دور رستوران ما را د ینگاه با

 .آمدیبه تنش م یرنگ که حساب یریروشن با کت و شلوار کتان ش یآب شرتیهم زده بود،ت یپیت چه

 به جفتمان داد و در کمال تعجب با من هم دست داد! یسالم

 اش گم شد و کوتاه دستم را فشار داد.گرم و مردونه یهاسرد از استرسم در دست یهادست

 شاد بود! یبیمن نشست و امروز به طرز عج یروبرو نیاسی کنار

 پنهانش کند. توانستیخوشحال بود و نم یزیچ کیاز  انگار

 چخبر؟-

 ،تویسالمت-و او با همان لبخند قشنگ کنج لبش جواب داد: دیپرس دیسوال را از نو نیه ابود ک نیاسی

 دستت؟ دیرس التیچخبر؟وسا

بود،قرار شد کاوه جفت و جورشون  دهیآره امروز صبح که رفتم شرکت رس-را دراز کرد و گفت: شیپاها نیاسی

 کارا تا من. نیاز ا ارهیسردرم شتریکنه،اون ب

 عمو خوبه؟-:دیدوباره پرس نیاسیفقط سرش را تکان داد که  دینو

 بره ژاپن. خوادیام،میم ششیاالن از پ نیآره سالم داره،اتفاقا هم-
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 هیو هر ثان کردمیشان در مورد کار و کارخانه گل کرده بود و منِ بدبخت هم فقط دورورم را نگاه مبحث دیو نو نیاسی

 .دمکرینگاه م نیاسیچپ به چپ بارکی

 

 یداشت کاریچ یها نگفتبحث نیخب پسرعمو جدا از ا-گفت: دیام،بحث را تمام کرد و روبه نوشد کالفه شده متوجه

 باهامون.

 .گمیم میاول غذا سفارش بد دیصبر کن-خدمت اشاره کرد و گفت: شیبا دستش به پ دینو

 سفارش بدم؟ دیخوریم یچ-:دیپرس دیخدمت که جلو آمد نو شیبه من انداخت و پ ینگاه نیاسی

 البته اگه باشه. ا،یالزان-

 خدمتتون. ارمیهست م-کرد و گفت: ادداشتی خدمتشیپ

 .میبخور میمام بتون یدادیسفارش م یزیچ هی-گفت: نیاسیبهم انداختند و  ینگاه نیاسیو  دینو

 .دیدار کاریبه من چ دیسفارش بد دیدوست دار یخب شما هرچ-

 هم کباب بره سفارش داد با دوغ و مخلفات. نیاسیخودش و  یرا باال برد و برا شیابرو یتا کی دینو

 در ارتباط با من است. دیکار نو کردمیچرا اما استرس داشتم و همه اش فکر م دانمیبزند،نم یبودم حرف منتظر

لب باز نکرده بود،شام هم خورده  دیدستم فشار داده بود،دستم درد گرفته بود اما نو یرا محکم تو فمیبس بند ک از

 به راه شد. ییشد و بساط چا

 .یداشت کارمونیسکوتتو بشکن،بگو چ یپسرعمو روزه-من لب باز کردم: نباریا

 .لرزاندیکه دلم را م یکرد،باز نگاهش عوض شد،همان نگاه نگاهم

مطرح  خوامیکه االن م یعموضو نیبگم،ا یچجور دونمیراستش نم-که گفت: دمیگرفتم و شن شیهااز چشم چشم

 گرفتم بهتون بگم. میخودم و من هم تصم یگذاشتم، گذاشت به عهده انیکنم رو اول همه با بابا در م

 برود. رونیخواست باهاش ب نیاسیمن من کرد و دست آخر هم از  یمکث کرد،کل یکم
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 .قدم برداشتند رونیبلند شدند و سمت ب دیگنگ رو به من با نو یبا نگاه نیاسی

 .دیگویبه من نم دیهست که نو یحدس بزنم چه موضوع مهم توانستمینم

 گل کرد! امیناراحت شدم هم به شدت فضول هم

جور با جور به مغزم خطور  یمن مردم و زنده شدم از بس فکر ها دیربع طول کش کیاز برگشتنشان که راحت  بعد

 فکر بود. یهم تو یحساب نیاسی بارنیکدامشان الم تا کام حرف نزدند و ا چیکرد اما باز هم ه

 

 خوردن. ییمشغول چا نیاسیو  دیبود و نو میو ن ازدهی کیدستم انداختم،نزد یبه ساعت تو ینگاه

 شده؟ یچ دیبه منم بگ شهیاگه م-آشفته گفتم: یگرفت و با لحن حرصم

 دیخونه،تو با نو رمیمن م-گذاشت و گفت: ینیرا داخل س ییاستکان چا نیاسیهمزمان نگاهم کردند و  شانیهردو

 موضوع رو! گهیبهت م اد،خودشیب

 باال آمد و نگاه من را رصد کرد. دینو نگاه

 !دیدرخشیاما انگار نگاهش م کردمیاشتباه م دیشا

 شده؟ یزیچ-

 نه!-را تکان داد: سرش

 ؟یپس چ-

 !یفهمیبرو باهاش م-جواب داد: نیاسی نباریا

 !رمیبگ یجواب درست و حساب ستیقرار ن دانستمینگفتم چون م یزیچ گرید

 یدیشده جواب نم یبپرسم چ دونمیم-و گفتم: دمیکش نیاسیخودم را کنار  یکند کم هیکه بلند شد برود تسو دینو

 ارزش داشته باشه! یفرستیم دیوقت شب منو تنها با نو نیکه ا یزیچ دوارمیاما ام

 و مردانه و دستش دستم را گرفت و آرام فشار داد. د،کوتاهیخند
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 رفت. یبه سمت خروج"منتظرتم"و با گفتِن  دیرا پوش شیهارا رها کرد و بلند شد،کفش دستم

رفت  نییها پاکه از پله نیاسیبه سمتم آمد و با نگاه به  دیام انداختم و نوشانه یرا رو فمیو ک دمیرا پوش میهاکفش

 م؟یبر-:دیپرس

 .میرا تکان دادم و هم قدم هم از رستوران خارج شد سرم

 

. 

 !دیکوبیم امنهیبود که آنگونه تند خودش را به س دهیترس یزیباز کرد و نشستم،قلبم انگار از چ میرا برا در

 .دمیکش قیعم ینفس ارادهیرا گرفته بود،ب دیعطر سرد نو یبو نیماش

 "!بشود میهاهیر همانِ یم یاهیثان یبرا یدوست دارم عطرت حت کشمینفس که م"

 من خوش آمد! یایحیدل ب یبرا بیفرمان نشست و لبخندش عج پشت

 ام.سرد شده یهادست یتو فمیشدن من بود و فشرده شدن بند ک ریلبخندش سربه ز جواب

 پر کرد. نیدلنش یسکوت کرده بود را آهنگ دیکه نو یاقهیچند دق ریافتاد و مس راه

 و طاقت و صبرش با من. ی،با تموِم دور کم و کسرش با منتو فقط باش تمومِ-

 زجرش با من. یهیو سوختن و باق فم،مردنیعشقِ بالتکل نیتو فقط تب کن از ا-

 و بارون و ابرش با من. یبهار یِ بخواد،روزا یتو دلت قدم زدن تو روِز بارون-

 و عطرش با من. زییبارون تن کن،خوندِن ترانه و پا رِیخاطره هاتو ز رهنِیپ-

 تو فقط باش فقط باش تمومش با من.-

 با دل و جون،سطر به سطرش با من. س،خوندشیقصه بنو هیعاشقانه هامونو مثِل -

 به خدا حاجت و نذرش با من. م،التماسشیماِل هم بش یروز هیتو فقط دلت بخواد -
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 .یباشتو کنارم  شهیهم نهیا ،آرزومیتو مرهم باش یدلم کاشک یِهازخم یِرو-

 کاش. یفقط ماِل تو باشم ا نهیآرزوم ا-

 تو فقط باش فقط باش فقط با من باش.-

 ("یارفالحیماز")تو فقط باش

 

 بازگو کرد! میآهنگ برا نیا یرا تو شیهاحرف دینو کردمیبود امااحساس م بیعج

 

 ـ

 نگه داشت. ابانیرا کنار جدول خ نیماش دیکه تمام شد نو آهنگ

 .شیزانو یفرمان بود و دست راستش مشت شده رو یداده بود،دست چپش رو هیتک نیبه درِ ماش،را بلند کردم سرم

 صورت من بود. یتو نگاهش

 بود! ییپروایب ،وقتیباش پروایب دیبا یگاه

 !میها یقراریتمام ب م،بایهایمدت،با تمام سردرگم نیهم نگاهش کردم،با تمام احساس ا من

 لب باز کرد و سکوت عذاب آور را شکست. باالخره

 ؟یشد جیتا حاال ک-

 ؟ییکجا جم،تویدارم ک ینسبت بهت احساس دمیکه فهم یمن از وقت یزدم،لعنت پوزخند

 در چه مورد؟-:دمی،سوالش را با سوال جواب دادم و پرسنگفتم اما

 جمیک شتریندونستن ب نیو هم دونمینم-بار نوبت او بود که پوزخند بزند،سرش را برگرداند به روبرو و گفت: نیا

 کرده.
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 !شمیواقعا متوجه نم-

احساس تب  میرا گرفت،اگر بگو میو بازو دیتنش را به طرفم کش یسکوت کرد و دوباره برگشت سمتم،کم هیثان چند

 دروغ نبود! کردمیم

بود و او  یدرونش عروس چ،انگاریه گریکه د کردم،قلبمیتنش را راحت احساس م یبود که گرما کیبه من نزد انقدر

 !دیکوبیبود که آنگونه تند م دهیساعت ها رقص

 !دهیانارِ کامل رس کیاند،درست مثل هم سرخ شده میداشتم گونه ها حتم

 !میاهچشم یشد نگاهش کردم،با تماِم شرم تو یکه طوالن سکوتش

 کامال مشخص بود. یکیآن تار یبرق داشت،تو شیهاچشم

 !دینو-هزار زحمت لب زدم: به

 د؟یجاِن نو-خودم لب زد: نیکه ع یکرد  وقت قیتنم تزر یتو یقو یانگار مسکن شیصدا

 باشم. دهییها دوساعت یینفس افتاده بودم،گونفس به

 !کردمی،مات فقط نگاهش مصورتم خورد انگار برق هزار ولتاژ بهم وصل کردند یگرمش که تو نفس

حد به  نیپسر تا ا کیبارم بود که  نیبود،اول یملتهبم نشست،حالم وصف نشدن یگونه یراستش باال آمد و رو دست

 بود. کیمن نزد

دور  شیهام فاصله بدهم که جفت دستاز خود یقرار دادم،خواستم او را کم اشنهیرا باال بردم و تخِت س میهادست

 تنم حلقه شدند و من در آغوشش غرق!

 "!دیایبرن ینجات قیغر چیاز ه یدر آغوشت غرق کن که کار یمرا جور"

 

 هم فراموشم شده بود! دنیکش نفس

 از دستش فرار کنم! خواستیآغوشش بمانم هم دلم م یتا ابد تو خواستمیم هم
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 !شیهایوانگیبود و د یشاخ و دم نداشت!اصال عاشق که یوانگی!دگریبودم د وانهید

 ساعت! قه،چندیدق ،چندهی،چند ثانچقدر گذشت دانمینم

اما  زندیاسمم را صدا م دمیتالش فهم یو با کل خوردینگاهم بودم و لبش تکان م یِ خودم که آمدم نگاهش روبرو به

 دم؟یشنیچرا من نم

 شد! یعاد زیکم همه چآغوشش هستم اما نبودم،کم یهنوز تو کردمیم احساس

 اس؟ی-کرد: میکه باز صدا دمیکش قیعم ینفس

 بله؟-جواب دادم: آرام

 که بدون اجازه بغلت کردم اما... خوامیمعذرت م-سکوت کرد و گفت: یرفت،کم شیموها یزد و دستش ال یلبخند

 کـ... یجور هیشدم، یجور هیباور کن دست خودم نبود، اما

 سر اصل مطلب. د،بروینو هیکاف-گرفته گفتم: ییحرفش و با صدا یتو دمیپر

 کار را کرد. نیا یکالفگ یِاز رو نباریاما ا دیکش شیموها یدستش را ال دوباره

 را از دست نداده بود. شییبایکنک بود!اما ز نگاهش

 شده بود. قیاو به من هم تزر یکالفگ

 حرف بزن! یلعنت میداد بزنم و بگو خواستیم دلم

 !ستادیبار قصد حرف زدن داشت،لبش را باز کرد و...قلب من ا نیبرگشت سمت من و خدا بخواهد انگار ا باز

 سرم اکو شد! یتو یه حرفش

 دارم! اس،دوستتیمن دوستت دارم -

 ،هه!داشت دوستم

 !یبیدوست داشتن عج چه
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 ابراز احساساتش! یبود!حت بیغر بیعج زشیپسر همه چ نیا اصال

 بخواند! میهااحساسم را از چشم "دوستت دارم" دیگویم یشود تا وقت قیدق میهاچشم یکه تو یجور

 حرف! نیبه ا دادندیقبل از خودم  واکنش نشان م میهاکرده بود،چون مطمعن بودم چشم یکه کار درست الحق

 

 !میچه بگو دانستمینم واقعا

 یدر برابر آن همه محبِت النه کرده تو یکه رفتار نامناسب هم انتظار نداشتم تا آن حد عقده داشته باشم خودم

 داشته باشم! دینو یهاچشم

داشتم کجا بود که االن  اجیآن زمان که به او احت نکهی! به اکردیفکر م زیچ کیمتاسفانه آن لحظه فقط ذهنم به  اما

 !کندیدوست داشتن م یِ ادعا

تو...تو.بغض نگذاشت ادامه -نشسته بود گفتم: میگلو یاز کجا تو دانمیکه نم یرا از او فاصله دادم و با بغض خودم

 بدهم!

با اخم دستش را جلو آورد که اشک من را پاک کند،با حرص دست او را پس  دیخت،نویام رگونه یاشکم که رو نیاول

 دستتو به من نزن!-با داد گفتم: بایزدم و تقر

داشتم کجا  اجیاون موقع ها که بهت احت -بلند گفتم: یبزند که باز با صدا ی،لب باز کرد حرفپر از تعجب شد نگاهش

 ؟یبهم حس دار افتادینم ادتی ختمیریتا خود صبح اشک م ییکه از سر تنها ییوقتا ؟چرایبود

 کهیهزارتا ت دیو مادرت و فر ینشستیم زیموقع که با اخم سر م ؟اونیکلفت بودم کجا بود هی نیتو خونه ع یوقت

 !یبود دهیعشق نرس هیقطع یجهینه هنوز به نت ای؟یالل بود کردندیرم مبا

کرد،نصف شب،تک و تنها،اون موقع کجا  رونمیچک از خونه ب هیبود با  یکردن که از سر بدبخت ریبخاطر د دیفر یوقت

 ؟یبود

 !ادیسرش ب تونهیم ییباشه و چه بالها تونهیدختر کجاها م هیکه شب  فتادین ادتی

قطعا زنده  دیرسیکه اگه دستش بهم م کردمیخالفکار فرار م هیپابرهنه کوچه به کوچه از دست  یوقت یبود کجا

 نبودم!
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 شه؟یعاشق پ یآقا یها کجا بودموقع اون

 و انگار هوا نبود! زدمینفس م نفس

 !کردینگاهم م زدیم یکه به سرخ یبدون پلک زدن با صورت دینو

-از پشت سرم بلند شد: شیشدم،چند قدم دور شدم که صدا ادهیپ نیاز ماش را محکم فشار دادم و فمیک بند

 ؟یریم اس؟کجای

 یگریپس از د یکی میهاو اشک داشتمیرا بلند بلند برم میهاقدم بایخلوت بود و من تقر ابانیرا ندادم،خ جوابش

 .دندیرقصیم میهاگونه یرو

 ترمز کرد. میپا یجلو نشیکه ماش دینکش هیآمد و به ثان نیماش ی،صدالحظه گذشت چند

 سبز شد. میوحشتناک جلو یبا اخم هیاز ثان یشد و در کسر ادهیپ نیاز ماش دیکه نو دمیکش یبلند نِ یه

 

 عقب رفتم! رد،بازیرا بگ میقدم عقب رفتم،دستش را جلو آورد تا بازو چند

 یِسمت خودش که افتادم تو دیمچِ دستم را گرفت و کش عیبار تا خواستم عقب بروم سر نیجلو آمد و ا دوباره

 آغوشش.

 .دمیشنیرا م دنشیبلند نفس کش یِ صدا

 داشت آرام باشد! یشده بود و سع یعصبان انگار

دو طرفِ صورتم قرار داد و با نگاه به  یمن را از خودش دور کرد،جفت دستش رو یکه گذشت کم هیثان چند

 یما بود یکه تو خونه یتو تمام وقت دونمیبشه! آره م یطور نیا خواستمینم من اسیباور کن -گفت: میهاچشم

 یازت طرفدار ایکردم  تتیمنم اذ یبگ هاگ هیانصاف یوسط؟ب نیا هیمن چ ریکردند اما تقص تتیاذ دیمامان و فر

 نکردم!

 شِ یپ دمیفهم ی! وقتمیکدوممون نداشت چیه یعنی! شمارتو نداشتم،یزد به خدا دنبالت گشتم،نبود بتیهم غ یوقت

! دسِت نمشیشب بشه برم بب یک ایکه خدا زدمیبود! از صبح بال بال م یحالم وصف نشدن یکرد داشیو پ یداداشت
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فکر خودم مشغول  ینمک نباش که به حد کاف روزخم  گهیعشق! تو د نیخودم نبود،ناخودآگاه گرفتارم کرده بود ا

 ثابت کنم خودمو،عشقمو! فرصت بده،بذار اس،بهمی کنمیهست! خواهش م

 منو آروم کنه! تونهیجز تو نم یها!کنارم باش!همراهم باش که کس راههیب نیا ی!طاقتم باش توارمیکم ب نذار

منظورش کدام راه  دانستمیف،نمیبودم،بالتکل جیانداختم،ک نییصورتم برداشتم و سرم را پا یرا از رو شیهادست

 است و چرا فکرش مشغول هست!

 کنم! کاریو چ میچه بگو دانستمینم واقعا

-نشاند و آرام گفت: شیهالب یرو یعمق اما واقعکم یام نشست و سرم را باال گرفت،لبخندچانه ریز بارنیا دستش

 دوستت دارم،با تمام وجودم!

 

 "من! اتِ یح یادامه یاست برا یدوست داشتن تو الزام"

 بگم! یچ دونمینم-نشود و لب باز کردم:به اشک  لیتا باز بغضم تبد دمیکش قیعم ینفس

-دستش صورتم را نوازش کرد و گفت: یکیشلوارش قرار داد،با آن  بِیام برداشت و داخل جچانه ریرا از ز دستش

 با من! اشهیفقط بهم فرصت بده بق ،تویبگ یزیچ ستیالزم ن

 ؟یچ د؟اونایمامانت؟فر-:دمیرا از صورتم جدا کردم و پرس دستش

اونا هم -و گفت: دیکش شیموها یِ ال یمکث بازشان کرد،دست یهم فشار داد و بعد از کم یرا محکم رو شیهاچشم

 !کنمیدرست م زویکنارم باش همه چ ،توشهیدرست م

 بود. نیاسیبلند شد،حتما  لمیزنگ موبا یصدا

 الو سالم.-خارج کردم و جواب دادم: فمیداخل ک از

 اس؟ی ییکجا-:یتو گوش دیچیپ نیاسی یصدا

 !گهید ساعتمین ام،تایم-

 .ایمنتظرتم،زود ب-که گفت: دمیرا شن قشینفس عم یصدا
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 وقته،منو برسون خونه. رید-گفتم: کردیکه نگاهم م دیآرام زمزمه کردم و قطع کردم، روبه نو یاباشه

 سوار شو.-را با لبخند بازوبسته کرد و گفت: شیهاچشم

 رفتم و سوار شدم. نیقرار دادم و به سمت ماش فمیرا داخل ک لمیموبا

 یهاسکوت تو فکر ی.هردو توشدیهم پخش نم یآهنگ چیکلمه هم حرف نزد و ه کی دیبه خانه نو دنیرس تا

 .میور بودخودمان غوطه

 مجتمع بودم. یخودم که آمدم جلو به

 اس؟ی-زد: میبشوم که صدا ادهیآرام زمزمه کردم و خواستم پ یتشکر

 بله؟-باز تپش گرفت،برگشتم سمتش: قلبم

 ؟یآرزو کنمت،برآورده شدن بلد-

 لبخندِ محوم را پنهان کنم! نتوانستم

-بلند شد: نیاسی یستاره باران شد،دستش که به سمِت صورتم آمد صدا دینو یهالبم که کش آمد چشم یگوشه

 اس؟ی

 بود. ستادهیا نیکه کنار ماش نیاسیدستش را عقب برد و من برگشتم سمِت  دینو

 

 بله؟-

 ؟یبش ادهیپ یخواینم-زد: لبخند

 شدم. ادهیرا صاف کردم و پ میمانتو یگوشه

 باال؟ یاینم-خم شد: نیاسی

 وقته،ممنون. رینه د-:دمیرا شن دینو یصدا

 پس بسالمت.-را بست: نیدِر ماش نیاسی
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 زد و حرکت کرد. یبوق دینو

 خب؟چخبر؟-برگشت سمت من،دست من را گرفت: نیاسی

 بلند شد،لبم را محکم گاز گرفتم. نیاسی یخنده یِ که شدم صدا ریز دم،سربهیکش خجالت

 و به سمت داخل مجتمع برد. دیمن را کش دست

* 

 وارد آشپزخانه شد. سیخ ییبا موها نیاسیقرار دادم، زیم یدوغ را رو پارچ

و  ختیر یخودش ماکارون یبرا یام زدم.کمچانه رِ ینشستم و دستم را ز شیانداخت و نشست،روبرو زیم یرو ینگاه

 ؟یخوریخودت نم-:دیپرس دیکشیکه ماست را سمتِ خودش م یدر حال

 نه باال بردم! هیرا به معن سرم

 چرا؟-:دیدهانش قرار داد و با دهاِن پر پرس یاول را تو قاشق

 ندارم. لیم-جواب دادم: زدمیکه قاشق را داخل ماست م یام برداشتم و در حالچانه ریرا از ز میهادست

 کشه؟ینم لتیم ستین دیچرا؟نکنه نو-:دیباال رفت و پرس نیاسیچپ  یابرو

 نثارش کردم! یبهش رفتم و زهرمار یا،چشم غرهگرفت امخنده

 تکان داد و دوباره مشغولِ خوردن شد. نیخنده سرش را به طرف با

 را تمام کند. شیشدم تا غذا منتظر

 با او صحبت کنم. یکم خواستیم دلم

 که از خجالت پناه برده بودم به اتاقم! شبید

 مطمعن هستم خبر دارد! م،هرچندیهم بگو میچه گفته و از ترس ها دینو میبگو خواستمیم

 هرحال مشورت با او به نفعم بود! به
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 یبگ یخوایم یزیچ-:دیپرس ختیریخودش م یِ دوغ برا یوانیکه ل یغذا خوردنش تمام شد و در حال نیاسی باالخره

 اس؟ی

 آره.-را تکان دادم: سرم

 ؟یخب چ-

 .امیبرو تو سالن ب-گفتم: کردمیرا جمع م زیم یکه رو یشدم،در حال بلند

 و از آشپزخانه خارج شدم. دمیچ نیهارا داخل ماشبا تکان سر بلند شد و از آشپزخانه خارج شد،ظرف نیاسی

-:دی.کنارش نشستم،برگشت سمت من و با چشمک پرسکردیجا مهارا جابنشسته بود و شبکه یویجلو ت نیاسی

 ؟یبگ یخوایم یچ ه؟بگویچ

 !میرا بگو میهاچگونه حرف دانستمیگرفتم،نم نییرا پا سرم

 ؟یچرا سردگم نمیبگو بب-دست من را گرفت: نیاسی

بهم ابراز...آب دهانم را قورت دادم و بزور ادامه  شبید دینو-را بلند کردم،لبم را کوتاه گاز گرفتم و گفتم: سرم

 ابراز عشق کرد!-دادم:

 محکم! یدلگرم کیرا داشت، یحکم دلگرم میاون موقع برا نیاسی لبخند

 داره،گناه که نکرده،خوب فکراتو بکن بعد جوابشو بده. یبیخب چه ع-:دمیرا شن شیصدا

 ن؟یاسی ترسمیم-:دمیکوتاه کش یآه

 ؟یاز چ-لبخند زد: باز

 !ستیعشق ن نی! دلم گرمِ ادیاز زنعمو و فر-گفتم: صادقانه

 بکنه. تونهینم یکار چیکس ه چیواقعا بخواتت ه دیاگه نو-

 ه؟یکنم؟نظر تو چ کاریبنظرت چ-:دمیمکث کردم و پرس یکم
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به نظر من  یاجیحتجوابت مشخصه ا دیخندیچشمات م شبیکه تو د یواال اونطور-چپش را باال برد و گفت: یابرو

 !ستین

 !نیاسی اریدر ن یمسخره باز-زدم: غیو ج شیبازو یمشت آرام زدم تو با

به من باشه -و گفت: دیکوتاه کش یخوب بابا نزن! بعد آه-گرفت و گفت: شیبازو یبا خنده مشتم را از رو نیاسی

 !یخواستگار انیبذاره ب انیاول با خانوادش در م گمیم

 

 منم! ترسمیم نیاز هم-

 ؟یترسیم یاز چ-متعجب نگاهم کرد: نیاسی

 کنه! شونینتونه راض اینباشن  یخانوادش راض کهنیاز ا-

 !کنهیم شونیهم راض کنه،خوبیم شونیباشه راض شناسمیکه من م یدیاگه اون نو-

 دادم به کاناپه. هیرا بغل کرده و تک میهادست حرفیب

 ؟یکنیبه حال من نم یکه اصال توجه یخودت رِیانقدر درگ-گفت: نیاسیکه گذشت  نیم چند

 مگه حالت چشه؟-:دمیبرگشتم سمت او و پرس متعجب

 !یاز نهال گرفت ریخ هیاصال -را باال برد و گفت: شیابروها نیاسی

 بود که از نهال خبر نداشتم. یداداشم دو روز گفتینشستم،راست م میسرجا خیاسمِ نهال س با

 شد! یچ نمیمن برم بهش زنگ بزنم بب-م:بلند شدم و گفت میاز جا عیسر

 الزم نکرده خانم،خودم صبح باهاش صحبت کردم!-گفت: نیاسیسمِت اتاق بروم که  خواستم

 ؟یچ-:دمیو پرس نیاسیشده بودند که برگشتم سمتِ  سیتوِپ تن هیشب میهاچشم

 !یچیپچیپ-را جمع کرد: اشخنده

 شده! یچ نمیبگو بب ارا،درستیدر ن یباز مسخره باز-و گفتم: مینشستم سرجا دوباره
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نهال رو از رو  یرفته کال،شماره ادتیتو  دمید یخب وقت-مکث کرد و کامل برگشت سمت من و گفت: یکم نیاسی

ازش  یهستم هل کرد،البته خودمم دسِت کم یک دیفهم یبرداشتم و صبح باهاش تماس گرفتم،وقت تیگوش

 یجواب خواستم که گفت باباش گفته تا خواهر بزرگش ازدواج نکنه حت بود ازش ینداشتم،باالخره به هر جون کندن

 !دهیساده روهم نم هیخواستگار یاجازه

 ن؟یکنیم کاریحاال چ-ام زدم:چانه رِ یو دستم را ز دمیبلند کش یپوف

 صبر!-و خالصه گفت: یویدوباره برگشت سمِت ت نیاسی

که تمام  نیاسیسمت  یسه ظهر بود،با نگاه کیسالن انداختم،نزد یسمت ساعت گوشه ینگفتم،نگاه یزیچ

 اتاق شدم. هیبود بلند شدم و راه یویحواسش به ت

را هم برداشتم و  لمیموبا نشستمیکه م یقطع شد،به سمت تخت رفتم و درحال لمیزنِگ موبا یرا که باز کردم صدا در

 کال از نهال. سیبازش کردم،دوتا م

پشت  یبود که ه یزنگ خورد و باز نهال بود،نگران شدم حتما اتفاق مهم لمینم که باز موبابهش زنگ بز خواستم

 .زدیسرهم زنگ م

 الو نهال؟-دادم: جواب

 ؟یدیجواب نم اس،چرای-بلند شد: اشیعصب یناراحت و کم یِ صدا

 شده؟ی؟چیمتوجه نشدم،خوب دیببخش-

 کرده! یخودکش اس،فرانکی مارستانیب رمیم ستم،دارمینه خوب ن-بلند شد: ریتاخ یبا کم شیصدا

 

 من!آخه چرا؟ یِ ؟خدایچ-بلند شد: رتیبا ح میصدا

 .رمیدارم م دونم،االنینم اسی دونمینم-و گفت: دیبلند کش یآه نهال

 مارستان؟یکدوم ب-:دمیپرس رفتمیم میهاکه سمت کمد لباس یشدم و در حال بلند

 !کمی...،من نزدمارستانیب-
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 منم،فعال. امیم االن

 و از اتاق خارج شدم. دمیرا پوش میهاکردم و تند تند لباس قطع

 کجا؟-:دیپرس دنمیبا د نیاسی

 شده؟ یچ-بلند شد و آمد سمت من: شیهراسان از جا ختیاشکم که ر نیاول

کرده،منو برسون  ینهال زنگ زد گفت فرانک خودکش-ام را گرفتم و گفتم:گونه یِ شده رو ختهیدستم اشکِ ر با

 !مارستانیب

 .امیخب صبر کن برم حاضرشم ب لهیخ-زمزمه کرد و با تکان دادن سر گفت: رلبیز ییزهایچ کی نیاسی

دوباره برگشت و بعد از برداشتنِ  قهیسمِت اتاقش رفت و کمتر از پنج دق نیاسیفقط سرم را تکان دادم که  حرفیب

 .میباهم از خانه خارج شد زیم یرو چِییسو

* 

را  میهاچشم توانستمینم کردمیو من هرچقدر تالش م شدندیگوشم اکو م یخواهِر فرانک و تارا تو یهاغِیج یِ صدا

 مشکل بود. میبرا دنیداشتم و نفس کش یباز کنم.احساِس خفگ

 اصال قدرِت جواب دادن نداشتم. یول کردیکه اسمم را صدا م دمیشنیرا م نیاسی یِ صدا

 .دادیرا فشار م یزیچ هیو دستم محکم  گرفتیکه از سردردم نشعت م دمیشنیخودم را م یهاناله یِ صدا

 را باز کردم. میهاچشم یِو به هزار زحمت ال زدمینفس م نغس

 !کردینگاهم م یباال سرم بود و با نگران نیاسیبه دورورم انداختم، ینگاه

و حالم را لحظه به لحظه بد و بدتر  دیچیپیم میهاتو گوش یمتمدد یهاغیج یافتاده فقط صدا ینبود چه اتفاق ادمی

 !کردیم

 

 ؟یاس؟خوبی-
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 افتاده ؟ یچه اتفاق-:دمیتکان دادم و پرس نیبود انداختم و سرم را به طرف دهیسوال را پرس نیکه ا نیاسیبه  ینگاه

 ...زم،فقطیعز ستین یطور-گفت: شیهاچشم یتو ینگران یبا کل نیاسی

 آمد! ادمی زیرا خورد که همه چ حرفش

 من او تمام کرده بود! ی!خدافرانک

 دند،نهالیکشیم غیشده بود و خواهرش و تارا همش ج دهیسر و بدنش کش یِ رو یدیسف یدم،مالحفهیخودم د یآر

 داشت آرامشان کند اما ناموفق بود! یسع

 نیاسیشده؟ یفرانک چ نیاسیفرانک!-:دمیپرس هیگر انِ یشد و م لیتبد هیبه گر هیاز ثان یگرفت و در کسر بغضم

 توروخدا بگو که فرانک زنده ست تورخـ...

سرخ شده واردِ اتاق شد و به سمتِ  ییهادر حرف من نصفه ماند و برگشتم سمتِ در،نهال با چشم ییِهویباز شدن  با

 ؟یخوب-:دیگرفته پرس ییمن آمد و با صدا

 نه!-گفتم:ام را گرفتم و با بغض صادقانه گونه یتخت،اشکِ رو یشدم نشستم رو بلند

 اتاق را پر کند! یِهِق جفتمان فضامحکم مرا در آغوش بکشد و هق هیبود تا نهال با گر یحرف کاف نیهم

 چرا! دانستیهم نم یو کس شهیهم یرفته بود،برا شمانیاز پ فرانک

 نکردند! دایپ الشانیخیاز دست دادنِ دخترِ شاد و ب ییهوی یِ برا یلیدل هاچارهیو مادرش آمدند و ب پدر

اما  داندیکردنِ فرانک را م یخودکش لِ یمطمعن است او دل گفتیو نهال م کردیم یتابیاز همه ب شتریوسط تارا ب نیا

 !کردیلب باز نم

* 

اف از آشپزخانه خارج شدم.نهال بود،در را باز کردم و زنِگ اف نک،بایس یِو گذاشتم رو دمیآب را تا ته سرکش وانِیل

 .ستادمیمنتظرش ا

 یدادم و با او روبوس لشیکوتاه تحو یلبخند دنشی،با داز او نداشتم یخبر گریکه سومِ فرانک بود د روزید از

 !برهیسرمو گوش تا گوش م نجایمامانم بفهمه اومدم ا-ها غر زد:سمتِ کاناپه رفتیکه م یکرد،داخل شد و در حال
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او گذاشتم و بدون توجه به غر زدن او  یشانه یِرا روو به سمت نهال رفتم،کنارش نشستم و سرم  دمیکوتاه کش یآه

 مونه! یمسخره م یلیخ هیشوخ هی نِیفرانک ع یِ شه،خوددکشیباورم نم-گفتم:

! فقط فرانک را یاز بس خسته بودم زود خوابم برد اما چه خواب شبیمن د-که بعد گفت: دمیمتقابلِ او را شن آهِ

 !آمدیاز دسِت من برنم یو کار خواستیکه از من کمک م دمیدیم

 یرا بلند کردم و دستم را رو ختند،سرمینهال ر یشانه یِصورت و بعد رو یرو میهااورم،اشکیطاقت ب نتوانستم

 .ارمیب وهیم رمیمن م-عوض کردن جو گفتم: یآرام باشم برا کردمیم یکه سع یصورتم قرار دادم و در حال

 حالِ بِد او بود. یاشِک او نشانهسرخ و پر از  یهانگفت اما چشم یزیچ نهال

 نهال. شِ یبرداشتم و دوباره برگشتم پ خچالیرا از داخِل  وهیسمِت آشپزخانه رفتم و ظرفِ م به

 قرار دادم. یعسل یبرداشتم و همراه کارد رو یعسل نِییهارا از پا یدست شیپ

 دست و صورتش را نرم کننده زد. یخارج کرد و کم فیاز داخِل ک یاکنندهنرم نهال

تو چخبر -:دیپرس کردیتکه متکه یدست شیبرداشت و همان طور که داخِل پ یاوهیهلو از جا م کیشد  خم

 شد؟ یچ لتیتحص اس؟ادامهی

برم کالس کنکور که انشااهلل سال بعد شرکت کنم  خواستمیواال منم فعال موندم،م-دادم به کاناپه و گفتم: هیتک کامل

 انقدر سرم شلوغ شد که کال فراموش کردم. اما

پشت گوش -گرفت گفت: یرا طرف من م یدست شیکه پ یتکه هلو داخِل دهانش گذاشت و در حال کی نهال

 روزه. کیروز هم  کینام کن،تر برو ثبت عیننداز،هرچه سر

اوهم،حق با -نم گفتم:تا دست و دهانم را پاک ک داشتمیبرم یکه دستمال کاغذ یرا تکان دادم و در حال سرم

 .رمیصبح م کنمیکه اومد باهاش صحبت م نیاسیتوئه،بذار 

 بود؟ یانسان تیلیتحص یآره حتما برو،رشته-گذاشت و گفت: یعسل یرا رو یخال یِدست شیپ نهال

 آره.-
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 ؟یبخون یخوایم یچ-

 !یروانشناس ادیاحتمال ز-

 .ی،موفق باشخوبه-زد: لبخند

 را با لبخند باز و بسته کردم. میهاچشم

 !دیچیفضا پ یمن تو لیزنِگ موبا یِ سکوت گذشت که صدا یتو نیم چند

 دیاپن بود رفتم،شماره ناشناس بود،با ترد یکه رو لمیبلند شدم و سمتِ موبا کردینگاه به نهال که من را نگاه م با

 د؟ییبفرما-جواب دادم:

 

 عشق! تمِ یبا ر ادیزد،احتمال ز یو قلب من سمفون یتو گوش دیچیپ شیصدا

 !شناسمیرا که خوب م شیصدا گری،مطمعن هستم،دخودش بود که اسمم صدا زد یآر

 اس؟ی-اسمم صدا کرد: دوباره

 بله؟-جواب دادم: آرام

 ؟یخوب-جذابش بلند شد: یِصدا باز

 ممنون!-

 بابتِ فوتِ دوستت متاسفم!-مکث کرد و سکوِت کوتاه خود را شکست: هیثان چند

 ممنون!-آرام گفتم: باز

 !؟یبگ یزیچ یخواینم-

 ؟یمثال چ-:دمیپرس متعجب

 !شهینم شیدِل المروت ما که حرِف حساب هم حال نیمثال جوابِ ا-که بعدش گفت: دمیرا شن قشینفس عم یِ صدا
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 وضوح سرخ شدِن خود را متوجه شدم. به

 م!نکرد دایپ دیجواب دادن به نو یبرا یداشت و حرف لیسمِت نهال انداختم که سرِ در موبا ینگاه دهیگز لب

هات نفس یِ باز من از صدا یهرچند،حرف هم نزن-کوتاه گفت: یبزن.دوباره سکوت کرد و باز با آه یحرف هیاس،ی-

 !رمیگیجون م

 !اوردیمن را به لرزه در ب یِایحیچگونه قلبِ ب دانستیپسر خوب م نیرا بستم،ا میهاچشم

 "که قلب من در مقابلِ عشقِ تو زانو بزند! یچگونه رفتار کن یدانیم ،خوبیتو منحصر به فرد"

 .رونیشام ب میدنبالت بر امیداداشت حاضر باش م ینداره پس با اجازه ،اشکالیانگار قصدِ حرف زدن ندار رینخ-

 !امیمن نم نه-لب باز کردم: باالخره

 اجازتو گرفتم! نیاسیگفتم که از  ،نترسییایچرا م-کرد: یاخنده تک

 آخه من نـ...-کردم: منم،منیبگو دانستم،چهینم

 !کنمیخواهش م زمیاس،عزی-حرفِ من: یِتو دیپر

آورد و  نییبود که تمامِ سقِف قلب من را پا شتریده ر یبود،زلزله اشهیثان کی یِ برا دنیلرز د،اصالیمن لرز قلب

 را! امچارهیکرد تماِم تار و پودِ دِل ب رانیو

 باشه!-دادم: جواب

 مجتمع منتظرم! نییپا گهیساعت د کیپس من تا -بود که گفت: یاو پر از خوش لحنِ

 باشه!-آرام گفتم: باز

 پس. نمتیبیم-

 خداحافظ!-

 .کردیم که با لبخند من را نگاه مبه نهال انداخت یو نگاه دمیکش قیپشت سرهم نفس عم یکردم و چند بار قطع
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 ؟یکنینگام م ینجوریا ه؟چرایهان چ-:دمیکنترل شده پرس یااپن قرار دادم و با خنده یرا رو لیموبا

دل داده  دمیهمه وقت چطور نفهم نیکه تو ا کنمیفکر م نیدارم به ا ،فقطیچیه-تکان داد: نیرا به طرف سرش

 !یشد

 !هیاغهیص گهیبابا،دل داده د نمیب نیشیب-گرد شده نگاهش کردم و گفتم: ییهاچشم با

! با خنده هی،عقدستین غهیم غهیص-گفت: میهابا خنده بلند شد به سمتم آمد و دستم را گرفت و با نگاه به چشم نهال

 دمت،تایو من دخودت یدیکه ند گم،توینخند،راست م-اش گرفت و گفت:نثارش کردم که خودش هم خنده یاوونهید

دلو  ینیمن!  زیعز یچ ینی نی! خو اشدیم ازو ب شدیمشت م یچشمات پرژکتور زد و دستت هم ه یجواب داد

 گفت؟یم یبا ما هم بله! حاال چ گهیخانم! د اسیرفته! بله  یداد

 شام! یدعوتم کرد برا-:دمیکوتاه کش یآه

 او الال!-:دیخند نهال

 زویتو که خوب همه چ-دستم بود راکوتاه فشردم و گفتم: یتکان دادم و دستش را که تو نیرا به طرف سرم

 بود؟ یبهت زنگ زد حال خودت چطور نیاسیاونروز که  نمیبب ،بگویدونیم

 !اسینکن  تمیاذ-و با خجالت گفت: دیرا از من دزد نگاهش

 ! یشد تیسوال کردم اذ هیحاال که من ازت  یول شمینم تیمن اذ یکنیعه،تو که راز منو برمال م-

 ؟یتو شدم حاال که چ نِیفکر کن منم ع-مکِث کوتاه گفت: یکرد و با کم نگاهم

 !یعال میلی،خقربونت برم من یچیه-بغلش کردم و گفتم: محکم

 قدر هلم!من چ کنهیفکر م ها،حاالینگ نیاسیبه  یزیمرِگ نهال چ یباشه حاال ول-از خودش جدا کرد و گفت: مرا

 ...گم،فقطیراحت نم التینه خ-زدم: چشمک

 ؟یفقط چ-:دیکردم که نهال پرس مکث

 فعال! الیخی،بیچیه-:دمیگز لب
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 رمیم گهیمن د-داشت گفت: یرا بر م فشیو شال و ک رفتیکه سمت کاناپه م یچپش را باال برد و در حال یابرو نهال

 ؟یندار یاس،کاری

 خودت باش. زم،مواظبینه عز-زدم: لبخند

 یاش کردم و برگشتم تورا بازوبسته کرد و بعد از کوتاه بغل کردنم به سمت در رفت،بدرقه شیهالبخند چشم با

که باز زنگِ در به صدا در آمد. فکر کردم حتما نهال  رمیتماس بگ نیاسیرا جمع کردم و خواستم با  زیم یسالن،رو

که با اخم پشتِ در  یکس دنِیدر را باز کردم و با د یمکردن از چش جا گذاشته به سمِت در رفتم و بدون نگاه یزیچ

 شدم! اشرهیبود خشکم زد و متعجب خ ستادهیا

 

 کنار؟ یاز جلو در بر یخواینم-

 ظشیعطِر غل یِ را در آورد و از کنارم گذشت و بو شیهادم،کفشیخودم را عقب کش یخوردم و کم یحرفش تکان با

 !دیچیمشامم پ یِتو

 !دیاومد د،خوشینیبش دییبفرما-ستم و با دست به سالن اشاره کردم:را ب در

 اینجا،بیا ومدمیخوردن ن یبرا-ها رفت و نشست؛خواستم بروم آشپزخانه که گفت:را نداد،به سمتِ کاناپه جوابم

 کارت دارم! نیبش

 !سِر اصِل مطلب رمیرک م-گفت: اشرهینشستم که با نگاه خ شیرا کج کردم و به سمتش رفتم،روبرو راهم

 !رونیبرو ب دینو یِ از زندگ یو مطمعنم خوشبخت یکرد دایحاال که داداشتو پ-مکث کرد و ادامه داد: یکم

 شهیهم یاون تورو برا -بزنم که دوباره گفت: ی! خواستم حرفردیبگ میمن تصم یاخم نگاهش کردم؛حق نداشت برا با

 یهم چند روز! پسر من اهلِ عشق و عاشق دیچند هفته! شا یراتنوع ب هی،براش یاهیمثل بق یکی خواد،توامینم

 تو گوشات فرو کن! نوی! استین

 ستادهیرا که باز کردم ا میهاو چشم دمیکش قیعم یکردم پرخاش نکنم؛نفس یبستم و سع تیرا از عصبان میهاچشم

 ،باالخرهیریبگ یجد دوارمیبود،ام هیتوص هی نیا-پوزخند بود گفت: هیشب شتریکه ب یبود،متقابال بلند شدم؛با لبخند

 !شناسمیاز تو م شتریباشه من پسرمو ب یهرچ
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 !خواستمیرا نم نیو من ا شدندیم یجار میهااشک زدمیحرف م یاکرده بودم و اگر کلمه بغض

اما  کنمی،منم رفِع زحمت مبرو جواب بده-گفت: لمیبه سمِت موبا یبا نگاه ایبلند شد و لع لمیزنِگ موبا یِ صدا

 بهش فکر کن! شتریر،بینگ یحرفهامو الک

 نگفتم،قصدِ رفتن کرد و در را که بست بغض من هم شکست! یزیهم چ باز

راهِ  میهادادم و اشک هیتک نتیصورتم قرار دادم و عقب عقب رفتم و وارد آشپزخانه شدم،به کاب یِ را رو میهادست

 کردند! دایخودشان را پ

زنگ در هم بلند شد،پشت سرهم و  یصدا نباریدوباره زنگ خورد،دوباره و سه باره و اقطع شد و  لمیزنگ موبا یصدا

 !یدرپیپ

 سخت نبود! ادیپشت دل است ز یک نکهیا حدس

 !زدینم گریشده بود و قلب من انگار د یقاط صداها

 !شدیداشت منفجر م سرم

 سرِد آشپزخانه نشستم! یهاکیسرام یِ قرار دادم و رو میهاگوش یِ را رو میهادست

 

 فضا نبود! یتو ییصدا چیه گریچقدر گذشت که صداها قطع شدند،د دمینفهم

 یهاگذاشتم و چشم میهادست یقرار دادم،سرم را هم رو میزانوها یبرداشتم و رو میهاگوش یرا از رو میهادست

 اشکم را بستم! سِیخ

 !زمیشدن دلم اشک بر یو اجازه دهد تا خال دینگو چیه خواستیرا م یکردن تو بغل کس هیداشتم و دلم گر بغض

نگران و  ییهابا چهره دیهمراهِ نو نیاسیو بلند شدم،از آشپزخانه که خارج شدم در باز شد و  دمیکوتاه کش یآه

 کالفه وارد خانه شدند!

 ؟یاس،خوبی-به سمتم آمد: عیمن سر دنیبا د دینو

 حال من خوب بود؟ یکردم،کجا اخم
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 اس؟ی-کرد: میصدا نیاسی بارنیجواب بهش از کنارش گذشتم که ا بدون

 خودم! یکس را نداشتم حت چیه یاو را هم ندادم،حوصله جوابِ

 حرکت در را کامل باز کرد و وارد اتاق شد. کیاجازه نداد،با  دیاتاقم شدم و خواستم در را ببندم که نو وارد

بهم  ینجوریبهت گفت که ا یتو؟مامانم چ یکنیم ینجوریچرا ا-و لب باز کرد: دیجز جز صورتم را کاو نگاهش

 ؟یختیر

نکنم و صورتم را سمتِ مخالف چرخاندم و  هیشدم،لبم را محکم گاز گرفتم تا گر یباز عصب ایلع یهاحرف یادآوری با

 تنها باشم! خوامیکه االن م نهیمهم ا ست،یگفته و نگفته مهم ن یهرچ-گفتم؛

 !گهید رونیمن گم شم ب یعنیاالن -

را  اشرهینگفتم،نگاهِ خ یزیچ ؟یداشت چ تیمادرش واقع یهانداشتم ناراحتش کنم اما اگر حرف د،دوستیلرز دلم

 اما نگاهش نکردم! شدمیمتوجه م

 شد با خروجش از اتاق! یکه گذشت آه کوتاهش مساو هیثان چند

صورتم قرار دادم و بغضم باز سر  یرا رو میهادست دم،جفتیدراز کش شیرا قفل کردم و به سمتِ تخت رفتم و رو در

 باز کرد!

 

* 

وارد آسانسور شد. سرم را بلند کردم و با  یپنج را فشار دهم که کس یطبقه یآسانسور شدم و خواستم دکمه واردِ 

 دادم! لشیتحو یکاوه سالم دنید

 ؟دیکنیم کاریچ نجایشما ا-:دیجواب سالمم پرس دنم،بدونیبود از د متعجب

 !ادیب تونهیناهار نم یبرا ادهیغذا آوردم،گفت کارش ز نیاسی یبرا-دستم را نشانش دادم و گفتم: یتو یغذا ظرف

 آسانسور را فشار داد. یزمزمه کرد و خودش دکمه یآهان کاوه

 ازتون نشده؟ یخبر گهید یخب چخبر خانم؟از بعد از عروس-
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 !ستین یخبر خاص-مکث کردم و جواب دادم: هیچند ثان تشیمیاز آن همه صم متعجب

 !دمیشدم و آه کوتاه او را شن ریکه با خجالت سر به ز ینگاهم کرد،جور حرفیلحظه ب چند

 .میمتوقف شدن آسانسور هردو ساکت بود تا

 کرد. امییشدم و بعد خودش،با دست به سمت شرکت راهنما ادهیاجازه داد من پ اول

 .میدر را باز کرد و وارد شد دیکل با

 کیبه  دیرسیهمان آبدارخانه،از سمت چپ هم م ایاتاق  کیبه  دیرسیکوچک بود که م یراهرو کیراست  سمت

 تا اتاق وجود داشتند.و چهار یمنش زیم کیسالن بزرگ که 

 .انیملک یسالم آقا-کاوه بلند شد: دنیبا د یمنش

 تو اتاقشه؟ نیاسیسالم،-سرش را تکان داد: کاوه

 بله هستند.-

 تو،حتما منتظرتونه! دیبر-باز سرش را تکان داد و رو کرد سمت  من: کاوه

 قدم برداشتم. نیاسیزمزمه کرده و سمت اتاق  یلبخند ممنون با

 گرسنه بودم! یبه به چه موقع، بدجور-بلند شد: دنمیداخل شدم. با د دشییرا به صدا درآوردم و با بفرما در

 زودتر بخور تا سرد نشده! ایشکمو،حاال ب یآ-زدم: لبخند

 به چشم. یا-:دیخند

 قراار دادم. یعسل یخنده رو کاناپه نشستم و ظرف غذا را هم همراه قاشق چنگال رو با

. 

 دستت درد نکنه،واقعا خوشمزه بود.-

 نثارش کردم. ینوش جان کردمیکه ظرف هارا جمع م یحال در
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گذاشتم و  سهیاز اتاق خارج شد،ظرف غذا را همراه قاشق چنگال داخل ک گردمیبر م بلند شد و با گفتنِ االن نیاسی

 !که داخل اتاق شد و در را بست متعجب بلند شدم دینو دنیخواستم بلند شوم که در باز شد و با د

 !نمشینداشتم بعد از چند روز بب انتظار

و  کردمیخودم فاصله را پر م خواستیم ستاد،دلمیفاصله از من ا یرا بست و آرام آرام سمتم قدم برداشت و با کم در

 !شدمیآغوشش غرق م یتو

 اس؟ی-زد: لب

 اس؟ی-بلند تر بود که اسمم را صدا کرد: بارنیا شیشدم،صدا ریز سربه

 .دمیشد،دستش سمت دستم آمد که دستم را عقب کش کمینزد گریقدم د کیگذاشتمش، جوابیب باز

 !یکه باور کرده باش کنمیبهت گفته اما باور نم یکه مامان چ دمیشن نیاسینباش،از  ینجوریا اسی کنمیخواهش م-

 !کردمیکارو م نیدادنتو داشتم که همون موقع ها که کنارم بود ا یمنو؟من اگر قصد باز یشناخت ینجوریا واقعا

 !شناسهیخوب م گهیباشه بقول خودش پسر خودشو که د یمادرت دروغ بگه؟هرچ دیچرا با-را بلند کردم: سرم

 خوامیمن م یکنیشده بعد تو فکر م دایحس از کجا سرو کلش پ نیا دونمینم گمیمن دارم بهت م یِد لعنت-زد: داد

 آخه؟ ضمیبدم! مگه مر تیباز

 گرفتم تا متوجه نشود! نییام گرفت،سرم را پاچرا اما خنده دانمینم

 

 ام نشست و سرم را بلند کرد!چانه رِ یاو متوجه شد،فاصله را شکست و دستش ز اما

 که بغلش نکنم! رمیخودم را بگ یچقدر تالش کردم نتوانستم جلو هر

فشردم! تاپ تاپ قلبش  اشنهیس یِ دست خودم نبود،سفت بغلش کردم و سرم را رو میمست بودم که کارها انگار

 !کردیم هیرا به مِن عاشق هد یحس زندگ

را که  شیو بعدش صدا دمیدور تنم حلقه شدند و نفسِ راحتش را کنار گوشم شن شیهاکه دست دینکش یطول

 !کردمیکارو م نیزودتر ا یکنیبا داد زدنم،بغلم م دونستمیاگه م-گفت:
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 آغوشش فشرده شود! یتو شتریام باعث شد تنم بنخندم! تک خنده نتوانستم

حاال -گفت: کردیکه نوازششان م ینشست و در حال میموها یدستش از دور کمر من باز شد و از داخل شالم رو کی

 بدم! تیباز خوامیم یکنیفکر م نم،بازمیبگو بب

 !لرزاندیموضوع هم تنم را م نیفکر کردن به ا ینگفتم،حت یزیچ

 اس؟ی-د و اسمم را صدا زد:ادامه نداد،من را از آغوشش جدا کر گریکه د دیخودش فهم انگار

 رون؟یب میبر-خارج شد،لبخند زد: میاز گلو یآرام هومِ 

 کجا؟-خط انداختم: میدو ابروها نیب

 !یهرجا که شما بگ-را باال داد: شیابروها

 من شب مهمونم! یول-را با زبانم تر کردم و گفتم: لبم

 ؟یمهمان؟مهمان ک-کرد: اخم

 ،قراره شام برم خونشون!نهال-

 کنسلش کن!-مکث کرد و سکوت کوتاه خود را شکست و گفت: هیثان چند

 نه بابا زشته!-را گرد کردم و گفتم: میهاچشم

 !زیهامو بهم نر،مثل اونشب تمام برنامهامشبو با من باش هی کنمیم ام،خواهشیخب بگو فردا م-

 م!به او دروغ گفته بودم که مهمان نهال هستم عذاب وجدان گرفته بود نکهیا از

 !میچه بگو دانستمینم

 هوم؟باشه؟-دوباره لب باز کرد: خودش

 باشه!-زدم: لب

 که دلم را لرزاند! ید،جوریخند
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فرو کرد و  شیموها یالنگاه از من گرفت و دستش را الب دیکه زنگ خورد نو لمیشد،موبایقطع نم مونیچشم تماس

 را برداشتم! لمیرفتم و موبا فمیمن سمتِ ک

 !بود،چه عجب تارا

 ؟یالو سالم تارا خوب-را دادم: جوابش

 

 ؟یاس،خوبیسالم -اش بلند شد:گرفته یکم یصدا

 من خوبم،تو چرا صدات گرفته؟ زمیعز یمرس-

 خونمون! یایب یعنینمت،یبب یتونیاگه م خواستمیم ست،فقطین یزیچ-:دیکوتاه کش یآه

فقط امروز  امیباشه م-:انداختم و لبم را با زبانم تر کردم و گفتم کردیکه نگاهم م دیسمت نو یمکث کردم،نگاه یکم

 فردا صبح! تونمینم

 فقط... یباشه هر طور راحت-

 ؟یفقط چ-:دمیپرس دمیکشی،دستم را باال بردم و همانطور که شالم را جلو مکرد مکث

 !گمیبهش م زویبفهمه!فعال! بعدا خودم همه چ یزینهال چ خوامینم-

 گمینم زمیباشه عز-جا کردم و روبه تارا گفتم:دستم جاب یرا تو لیوارد اتاق شد،موبا نیاسیبه در خورد و  یتق

 .شتیپ امیبهش،فردا قبل از ظهر م

 پس منتظرتم،خداحافظ.-

 قرمز رنگ را فشردم. یزمزمه کردم و دکمه یخداحافظ

 شد؟ یچخب -:دیپرس دیروبه نو رفتیم زشیکه سمِت م یدر حال نیاسی

 !ارمشیاز شام م رون،بعدیب میبر یاگه اجازه بد-کوتاه روبه من انداخت و گفت: ینگاه دینو

 !دیهم از نو نیاسی! هم از دمیکشیچرا اما خجالت م دانمینم
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 ندارم! یمن حرف هیاگه خودش راض-

 باال رفته نگاهم کرد! ییبا ابرو دیحرف را زد و نو نیبود که ا نیاسی

 کنم؟! کاریچ دانستمینم

 !،برویبر یخوایمن اگه م زیعقب موندم،پس عز یکار دارم،بخاطر شماها به حد کاف یمن کل اسی-باز گفت: نیاسی

-گفتم: نداختمیام مشانه یکه رو یرا برداشتم و در حال فمیانداختم و خم شدم،ک نیاسیسمت  یچشم ریز ینگاه

 !زحمتیار،بیظرفارم ب نیا ییایشب که م

 کرد نخندد و فقط سرش را تکان داد. یرفت،سعگ اشخنده

از  یبه در و بازش کرد،خداحافظ دیزودتر از من رس دیرا داخل شالم فرستادم و به سمت در قدم برداشتم،نو میموها

 کردم و از اتاق خارج شدم. نیاسی

* 

 !دیعه نکن نو-

 کنم؟یدور دهنتو پاک م یآخه،بده بستن کنمیم کاریمگه چ-:دیخند

 ؟ینجوریآخه ا-زدم: غیج

 یهرطور خودت خودس دار اینزن ب غیج-سمتم گفت: گرفتیکه م یداشبورت برداشت و در حال یدستمال از رو کی

 پاک کن.

 را گرفتم و دور دهن و دستم را پاک کردم. دستمال

 شدن نداشت! کیانداختم،هشت بود و انگار هوا قصد تار نیسمت ساعت ماش ینگاه

 االن مـ...-

 بله؟-کتش خارج کرد و جواب داد: بیرا از ج لشیحرفم نصفه ماند،موبا دینو لیزنگ موبا یصدا با

-..... 
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 !امیم ریمن که گفتم شب کار دارم د-

-..... 

 بابا خودش اطالع داره!-

-..... 

صحبت  امیم ست،بعدایحرفا ن نیمامان،االن وقت ا گهیبس کن د-سمت من انداخت و گفت: رهیخ ینگاه

 !م،فعالیکنیم

خب خانم کجا -:دیپرس افتادیکه راه م یرا روشن کرد و در حال نیداشبورت انداخت،ماش یرا رو لیکرد و موبا قطع

 م؟یبر

 

 شدن نداره! کیهوا قصد تار دونمیم دونم،فقطینم-را پشت گوشم فرستادم و گفتم: میدست موها با

 کرد. شتریرا ب نیسرعت ماش یخنده نگاهم کرد و کم با

دستم  یدستش گم شد و انگشت شصتش نوازش گونه رو امیدستم م هیاز ثان یسمت دستم آمد و در کسر تشدس

 شد! دهیکش

 "!شودیاز نو شروع م یدستانت که سهم من باشند،زندگ"

 اس؟ی-

 برا من! دیبود،شا نیدلنش بیعج رخشمیکردم،ن نگاهش

 بله؟-

 ؟یگیسوال ازت بپرسم راستشو م هی

 !دونمینم-،صادقانه گفتم:نگاهم کرد یچشم ریز

 دلم نخواست جواب بدم! دیه،شایکه سوالت چ دونمیبابا خب نم-ام گرفت و گفتم:خنده نگاهم کرد،من هم خنده با
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 !دمیبار من بودم که خند نینگاهم کرد،ا یالک یاخم با

-:دیمکث پرس یکوتاه و کم یلب زمزمه کرد و با آه ریز یزید،چیصورتش کش یرا از دستم رها کرد و رو دستش

 ه؟یاحساست بهم چ

 ! شروع کرد و هر لحظه سرعت نواختنش را تند کرد!میگویاش را مزدن عاشقانه لونیباز شروع کرد،و قلبم

 یلیسوال خ نیا-در نوسان بود گفت: ابانیمن و خ انیکه نگاهش م یدستش کرد و در حال رِ یباز دستم را اس دینو

 برام مهمه! یلیرده،جوابش هم خک ریوقته ذهنم را درگ

 !میچه بگو دانستمیگرفتم،نم نییرا پا سرم

 ن؟یاسیجانم -:است جواب داد نیاسیبلند شد و او با گفتن  دینو لیزنگ موبا یصدا باز

 !میرونیسالم،آره ب-

-..... 

 چهارراه... کینزد-

-..... 

 عه،باشه چشم حتما.-

-..... 

 !یقربانت،باشد که جبران کن-

 !فعال-:دیخند

 گفت؟یم یچ-:دمیکرد که پرس قطع

بده به  م،شبیریست بگاز خونه اردالن چندتا پوشه میگفت بر-تا دور بزند جواب داد: زدیکه راهنما م یدر حال دینو

 .نیاسی
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 یاافهیبا ق یکلیمرد ه کیپسر که نه  کیبه اسم اردالن گشتم که  یذهنم دنبال شخص یزمزمه کردم و تو یآهان

 ذهنم جوالن ،هدادمان که با خانومش مشکل داشت! یتو بایز یشرق

 !ذهنم ثبت کردم من یتو یزیچ عجب

بزرگ که دو طرفش چندتا درخت کاج  یکوچه کیداخل  یکیآپارتمان ش کی یجلو دیبعد نو نیم ستیب بایتقر

 شد. ادهیپ نیاز ماش گردمیاالن برم-قرار داشت توقف کرد و با گفتنِ:

داشبورت  یدکمه یکاریرا مرتب کردم و از سر ب میبه صورتم انداختم،ابروها یو نگاه دمیکش نییرا پا نیماش نهییآ

 .دینو یرا زدم و بازش کردم،چندتا برگه همراه شناسنامه و کارت مل

 ...ینیآد دیرا باز کردم،نو اششناسنامه

 !وریشهر ۲۷ متولد

دو روز  یعنیو پنجمه! پس  ستیامروز که ب-!با خودم زمزمه کردم:وریو هفت شهر ستیبا دقت نگاه کردم،ب دوباره

 ...گهید

 !دِیتولدِ نو گهیدو روزه د آره

 

 !خوردیو تاب م چیسرم پ یکه تو یزدم،به فکر یلبخند

 توب داشبورت قرار دادم و درش را بستم. اشیرا دوباره همراه کارت مل اششناسنامه

اشو گرفت سمت من،از شد و همه نیزرد رنگ سوار ماش یپوشه کیغذ و همراه چندتا کا دیکه نو دینکش یطول

 اردالنه؟ یخونه نجایا-:دمیپام قرارشون دادم و پرس یدستش گرفتم و رو

خداروشکر مشکلشون حل  نکهیآره،خانومش درو باز کرد،مثل ا-گفت: کردیرا روشن م نیکه ماش یدر حال دینو

 شده؟

 داشتند! یمشکلشون؟مگه چه مشکل-:دمیگل کرد و پرس امیفضول نیاسیبقول  ای امیکنجکاو

 !میاونا،مهم فعال خودمون الیخیب-گذاشت،دستم را گرفت و گفت: جوابمیب نیاسیهم مثل  دینو اما



 پژمرده اسی یبو

125 
 

 خودمون؟ هیچ-:دمیچپ و پرس یعل یرا زدم به کوچه خودم

 ؟یجوابم را نداد-نگاهم کرد: کوتاه

 رو؟ یچجواب -در آوردم: یباز جیک باز

 ه؟یکه حست نسبت بهم چ-شد: یبار نگاهش طوالن نیا

 !دمیسوالو م نیبعدا جواب ا-و گفتم: دمیرا دزد نگاهم

 را متوجه شدم اما نگاهش نکردم! نگاهش

 بود! رهیشدم،با اخم به جلو خ رهیخ رخشمیکه گذشت به ن یکم

 ینگاهم لبخند را نقاش هیگرهیشد! خ شیهامحو مهمان لب یکم اخمش باز شد و لبخندچقدر گذشت که کم دونمینم

 صورتش! یکرده بود رو

 !دمیآرامش را شن یخنده یشدم که صدا ریزده سر به ز خجالت

 تو؟ یخندیم یبه چ-:شیبازو یتو دمیدستم را مشت کردم و کوب یالک یاخم با

 تکان داد. نیفقط سرش را به طرف حرفیشدت گرفت،ب اشخنده

 رستوران نگه داشت. کی یرا جلو نیبعد ماش نیم چند

 کرده بود. یقصد خداحافظ دینه بود و خورش کینزد ساعت

قدم هم قرار گرفتم،هم دیشدم و کنار نو ادهیپ نیاز ماش فمیگذاشتم و با برداشتن ک یصندل یو کاغذ هارا رو هاپوشه

 یگل رز تو ی...بومیو وارد شد میرستوران باال رفت یزرشک دیسف یتا پلهو از سه مینسبتا شلوغ عبور کرد ابانیاز خ

 گل بزرگ رز بود که وسط رستوران قرار داشت!سبد کردیم بکه توجه آدم را جل یزیچ نیفضا پخش بود و اول

 کرد. تیکنار پنجره هدا یهایو صندل زیدستش را پشت کمرم قرار داد و به سمت م دینو

 قرار دادم. زیم یرا رو فمیرنگ نشسم و ک یمخمل زرشک یصندل روص

 بودم. ومدهیقشنگه،تا حاال ن یلیخ جانیا-
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 .هیغذاهاش هم عال تیفیبر ظاهر ک نجاست،عالوهیپاتوق من ا-لبخند زد: دینو

 

 تو؟ یخوریم یچ-د؛یپرس دیبا منو سمتمان آمد و نو گارسون

 خوبه سفارش بده! یکنیکه فکر م ییغذا دونم،هرینم-مکث گفتم: یکم با

 سفارش داد. یاضافه و دلستر انگور ریبا پن ایلبخند زد و دوتا الزان کمرنگ

 درست دارم؟ ایمن الزان دانستیکجا م از

را سمت من گرفت،از  یکوچک قرمز رنگ یاکرد و بسته بشیج یدست تو دیکوتاه دور شد و نو یبا چشم گارسون

 ن؟یا هیچ-:دمیدستش گرفتم و با لبخند پرس

 !یفهمیبازش کن م-ه اشاره کرد:چشم به بست با

 را دو چندان کرده بود. اشییبایقلب بود که ز کیکه وسطش  بایدستبند طال زرد ز کیبسته را باز کردم، حرفیب

را بست به دست  د،دستبندیجلو کش یشدم،بلند شد و سمتم آمد،دستبند را از دستم گرفت و دستم را کم اشرهیخ

 دستم را بوسه زد! یرو اشییپروایچپم و با تمام ب

 !د؟ینو-زده لب زدم: خجالت

 !دیجانِ نو-کش آمد: یکم لبش

 زیم یکه گارسون غذاهارا آورد و رو شیدستم را رها کرد و بلند شد،برگشت سرجا دم،دستشیخجالت کش شتریب

 !دیچ

 

* 

 

 از اتاق خارج شدم. فمیسرم انداختم و با برداشتن ک یرنگم را رو یمشک شال
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 شدم. نیرفتم و سوار ماش نییمنتظرم بود،با آسانسور پا نیداخل ماش نگیپارک یتو نیاسی

 فکرم را مشغول کرده بود. روزیتارا بود که از د یخانه دم،مقصدمیدسته گل هم خر کیراه  سر

 .میدر بود یساعت بعد جلو کیفرستاده بود  میکه برا یآدرس طبق

 .امیخودم م ی،برگشتنداداش یمرس-

 مواظب خودت باش. زمیباشه عز-زد: لبخند

 شدم. ادهیرا بازوبسته کردم و پ میهالبخند چشم با

 نگهبان دادم. لیتحو یکوتاه یمحوطه شدم و سالم وارد

 واحدشان توقف کردم و زنگ را فشردم. یرفتم،جلو ازدهمی یآسانسور به طبقه با

 د؟ییبفرما-تارا داشت در را باز کرد:با  یادیسال که شباهت ز انیخانم نسبتا م کیکه  دینکش یطول

 هستم،دوست تارا. اسیسالم،من -

 بفرما تو،تارا منتظرته. یخوش اومد زمیسالم عز-لبخند زد: خانومه

تشکر از دستم  یرا درآوردم و  گل را سمت خانومه گرفتم که با کل میهاهم متقابال لبخند زدم و داخل شدم،کفش من

 کرد. امییگرفت و سمت داخل راهنما

 بود. میرو درور کیبزرگ و ش یاخانه

 تو اتاقشه! زم،تارایبرو باال عز-

 ها قدم برداشتم.مهربانش زدم و با گفتنِ با اجازه سمت پله یبه چهره یحرف را زد،لبخند نیتارا بود که ا مادر

 

 را به صدا درآوردم. ستادم،دریبود ا زانیبهش آو یاسفنجکرم رنگ که شکل باب یدرب چوب یمادرش جلو یگفته به

 !دییبله؟بفرما-
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 سالم،خانم تنل!-لبخند در را باز کرد: با

 !یالم،خوش اومدس-بلند شد و سمتم آمد،کوتاه بغلم کرد: یصندل یاز رو دنمیبا د تارا

 !یدار یاتاق خوشکل ،چهیمرس-جواب دادم: دیکاویکه نگاهم اتاقش را م یرا بستم و در حال در

 .نینن،بنشیبیچشمات قشنگ م-کرد و گفت: یی.بنفش راهنمایصورت یهاسمت کاناپه دستش مرا با

بود که با  یاز اتاق خارج شد و فرصت خوب میایکاناپه نشستم،تارا با گفتنِ االن م یو رو دمیبه صورتش پاش یلبخند

 دقت به اتاقش نگاه کنم.

پنجره را پوشانده  یبنفش رنگ یتور یاتاقش بود و پرده یپنجره نیی.بنفش که درست پایصورت یتک نغره تخت

 بود.

 اش.خودش و خانواده یهاتختش پر بود از عکس بغل

هم کاناپه و  زیبود و بغل م یبهداشت یشیپر از الک و لوازم آرا شیتوالت قرار داشت که رو زیراست تختش م سمت

 قرار داشت. یعسل

تو در  یهابا خط دیسف یواریکاغذ د وارهایش رنگ وسط اتاق بود و دفرش بنف کیبود که  دیاتاق پارکت سف کف

 بود. یبنفش.صورت یتو

 .شیتوالتش نصب بود و چندتا عروسک هم کنارها زیم یصورت از خود تارا هم باال ینقاش کی

 داشت. یکل اتاق بزرگ و دلباز در

قرار داد و  یعسل یرا رو ینیبه دست سمت من آمد و س ینیشد،س دهیباز و بسته شدن در نگاهم سمت تارا کش با

 نشست. میروبرو

 بفرما.-

 مزه کردم. یآب پرتقال را برداشتم و کم وانیلبخند ل با

 ممنون.خب چه خبر؟-
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 یزیچ هی خوامیم-که بعدش گفت: دمینگاه از من گرفت،آهِ کوتاهش را شن یاکنک شد و بعد از لحظه یکم نگاهش

 بهتره! نمتیبب یتو تلگرام برات بفرستم بعد گفتم حضور خواستمیبهت نشون بدم،اول م

را  یکوچک یفلز یجعبه کیتخت  ریبلند شد،سمت تختش رفت و خم شد،از ز شینگاهش کردم که از جا یسوال

 نشست. میخارج کرد و دوباره آمد روبرو

 سمت من. پاکت از داخلش خارج کرد و گرفت کیرا باز کرد و  جعبه

 نامه همراه چندتا عکس! کیقرار دادم و پاکت را از دستش گرفتم،بازش کردم، یعسل یآب پرتقال را رو وانیل

 !شدیتعجبم چند برابر م دمیدیرا که م یهارا نگاه کردم،هر عکسعکس اول

 ! اما...کردیرا م غشیتعر یلیکه خ نیبود با آن پسر! همان مع فرانک

 !بودند یها همه ل*خ*ت*عکس نیا

 بود! نیبسته بغل مع ییهابدون لباس با چشم فرانک

 گرد شدند! سیاندازه توپ تن میهاچشم یبعد یهاعکس دنید با

 بود! زین گریآغوش هوس باِز چند مرِد د یفرانک تو یب*ر*ه*ن*ه* تن

 ؟یچ یعنیها عکس نیتارا،ا-

 د،بغض داشت و انگار همان بغض قصدِ خفه کردنش را داشت!سرِخ تارا نشان از حالِ بدش بو یهاچشم

تارا،حرف بزن  کنمیخواهش م-نشستم و دستش را گرفتم و التماس گونه گفتم: ششیشدم و کنارش رفتم،پ بلند

 سر فرانک اومده! ییچه بال نمیبب

ورد و باالخره لب باز آب پرتقال را برداشت و چند قلوپ ازش را خ وانیو ل دیصورتش کش یرا رو شیهادست جفت

در گوش  خوابونهیچک م هیو فرانک  کننیباهم بحث م نیمع یدوستا یجلو نکهیمن شد،مثل ا ریهمش تقص-کرد:

 !رهیگیم نهی! اونم ککنهیو غرورشو جلو همه له م نیمع
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و آخرش هم  یعذر خواه یمن بود و کل ریو همش تقص دیبهش زنگ زد که ببخش نیچند روز که گذشت مع هی

کرده  یو عذرخواه مونهیبره اما من مجبورش کردم،گفتم حاال که پش خواستینم ،فرانکیمهمون هیدعوتش کرد به 

 ادامه دهد! نگذاشت! هق هق فرانک شهیم ینجوریا دونستمیبرو باهاش! آخه مِن احمق از کجا م

 خب،بعدش؟-:دمیپرس یقراریکه خودش را سبک کرد با ب یکم

 خود فرانک نوشته! اشوهیبخونش،بق-سرش قرار داد و با اشاره به نامه گفت: یرا رو دستش تارا

 !کردیم یینامه خودنما یاشک خشک شده رو یهاگذاشتم و نامه را باز کردم،قطره یعسل یرو هاراعکس

 دستم گرفتمش و شروع کردم به خواندن. یتو صاف

و  فتادین یعاد ریاتفاق غ چیه یتا آخر مهمان یعنیشه،یبود،مثل هم یعاد یچ م،همهیشد یاول که وارد مهمان"

اما کم کم که همه رفتند ازش خواستم منو برسونه خونه که  کردیاز قبل مهربان بود و محبت م شتریب یحت نیمع

 دم!کر م،قبولیشب رو با هم صبح کرده بود اهوقت یلی،خبود برام یعاد زیبمونم،چ ششیقبول نکرد،گفت شبو پ

 دادمینم تیبهش اهم داد،اولشیاز خودش نشان م یعاد ریغ یانگار که مست شده باشه رفتارها میاتاق که شد وارد

کرد. نه تنها خودش بلکه سه نفر  تمیاذ شیوجدانیبود! اون نامرد با تمام ب ی! ترسم واقعدمیاما رفته رفته ازش ترس

 از رفقاش هم بودند!

 و از تمام تنم متنفر بودم! کردمیتکه بود،احساس آشغال بودن متکه تنم

 اتاق بودم! یشده بودم،به هوش که اومدم تنها تو هوشیدر آورده بودند که ب یباز یوحش انقدر

 دمیبود که فهم یوقت یاصل بتیبرگشتم خونه و تا چند وقت دپرس تو خونه موندم،مص یکه چجور بماند

 ب*ا*ر*د*ا*ر*م!

 !هیپدرش ک دونمینامشروع که نم یبچه کی

 نمانده! میجز مرگ برا یراه

 "بچه! نیهم ا شمیخودم راحت م ه،همیاعاقالنه انتخاب

 !نیو خدا لعنتت کند مع دیچکیدست و کاغذ م یرو میهااشک
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 پدر و مادر-:دمیدستم مچاله کردم و پرس یرا تو نامه

 

 بار دار بوده؟ دنیفهم فرانک

 نگه باردار بوده! یرشوه به دکتر داد که به کس ینه،خواهرش کل-سرش را باال برد: تارا

 ازش! میکن تیشکا دیبا-و گفتم: دمیبلند کش یآه

 !شهی! اما نمدیبه عقل خودم نرس یکنیم ال،فکریخوش خ-که گفت: دمیبلند تارا را شن پوزخند

 شه؟یچرا نم-نگاهش کردم: متعجب

 ه؟یک نیمع یدونیتو م-اش نگاهم کرد:شدهسرخ  یهابا آن چشم تارا

 ه؟ی،کنه-شده نگاهش کردم: جیک

 !میرسینم ییکردن به جا تیکردم،با شکا قیکنم،تحق کاریباهاش چ دونمیم اس،خودمی الیخیب-

 ه؟یهدفت چ-

 انتقام!-بسته نگاهم کرد: خی ینگاه با

 

 !شهیکرد،با انتقام گرفتن هم فرانک زنده نم یکار شهینم تیتارا،اگر با شکا الیخیب-

 !شهیوجدان خودم که آروم م-

 شد؟ یاعتماد نکن اما چ یمواظب باش،به کس میفرانک کله شق بود،چقدر منو نهال گفت-

 !یکار کنم،هریم یروح فرانک هر کار هیآرام شدن وجدانمم و راحت یمن برا-داد زد: یعصب تارا

 مواظب خودت باش! گهیتورو هم از دست بدم،توروخدا تو د خوادیدلم نم تارا ،امایخوددان-شدم: بلند

 نزد! یلبخند زد،حرف کمرنگ
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 ام گذاشت.شانه یو سرش را رو دیشد و محکم در آغوشم کش بلند

 

* 

 اش را گرفتم!لرزان که مطمعنأ کار عشق بود،شماره یقلب با

 اس؟ی-متعجبش بلند شد: یبوق جواب داد و صدا نیدوم با

 دهم! صیگرد شده و لبخند مبهوتش را تشخ یهاچشم توانستمیم دهیند

 ؟یخوب-باز کردم: لب

 صورت پر ذوقم کرد! یِ لبخند را نقاش جوابش

 و خوب نبود! دیصداتو شن شهیمگه م-

 !نمتیبب خوامیم-گفتم: قیعم یرا بستم و بعد از نفس میهاچشم

 بانو! لیبا کمال م-شادش بلند شد: یصدا

 !وونهید-:دمیخند

 و کجا؟ یک-:دیکه بعدش پرس دمیاش را شنخنده تک

 که؟ یشناسی...،مابونی...تو خشاپیکاف ایساعت شش ب-

 !کنمیم دایپ-مکث کرد: یکم

 پس منتظرتم!-

 !نمتیبیم-

دستم  یبه ساعت تو یجا کردم و نگاهدستم جاب یرا تو سهیقرار دادم،ک فمیرا داخل ک لیکردم و موبا قطع

 انداختم.
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 .کردمیپاساژ سرگرم م یخودم را تو یتا ساعت شش جور دیچهاربود و من با کینزد

و چند  دمیرس ساعتهمیشاپ راه افتادم. ن یبه سمت کاف ادهی،پدینو یگشت و گذار و نگاه مجدد به کادو یاز کم بعد

 دستم قرار دادم. بغل یصندل یرا رو فمیو ک سهیاز قبل رزرو شده نشستم و ک زیمانده به شش پشت م قهیدق

 روشنیآب شرتیو ت دیبا آن شلوار کتان سف پشیت دنیشد و من با د شاپیوارد کاف دیرأس ساعت شش نو قیدق

 تمام قلبم را احاطه کرد! شیهاگل خوشبو شروع به شگفتن کرد و برگ کیدرون قلبم 

 !کردیکامم را خوش م بیشد و لبخندش عج کمیشدم،نزد بلند

 اش را لمس کردم.به سمتم دراز شد،دستم را درون دستش قرار دادم و دسِت مردانه دستش

 ؟یخوب-

 !یعال-گفتم: صادقانه

به  یتو منو دعوت کرده باش شهیهنوز باورم نم-قرار داد و گفت: زیم یرا رو شیهاجان گرفت،جفت دست لبخندش

 شاپ! یکاف

 !یکردیتصور م احساسیانقدر منو بد و ب یعنی-

 !مونهیم ایرو هی نی،عنبود اما باورش سخته برام نینه منظورم ا-کرد: ماخ

 "وقت تمام نشود! چیه کنمیکه آرزو م ییایاست،رویرو کی نیبودِن تو در کنار من،درست ع"

 دعوتت کردم تا جواب سوال اون روزت رو بدم!-لبخند سرم را تکان دادم: با

شد  دهیکش اشینییو لب پا دندیخند شیهاقبل از لب شیهاشمآمد که چ ادشیمکث کرد و انگار سوالش  یکم

 داخل دهنش.

 به گارسون کردم که متوجه شد! یابود،اشاره وقتش

 چخبره!-:دیبه دورور روبه من پرس یبرگشت عقب و با نگاه دینو

 !یشیعجله نکن،متوجه م-قشنگ رو بهش گفتم: ینگاه با
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 کیفضا پخش شد و پشت بندش گارسون با ک یتو کالمیو ب بایز یقیحرفم کامل تمام نشده بود که موس هنوز

 که سفارش داده بود کنارمان آمد. یکوچک

 عقب رفت.قرار داد و بعد از روشن کردنش عقب کیک یرا رو ۲۹گذاشت و شمع  زیم یرا رو کیک

 

 من!تولدت مبارک عشق-را رصد کردم و با تمام عشقش در وجودم گفتم: دینو نگاه

 !یبیعج یمن! چه جمله،عشق من عشق

 !کردینگاهم م گفت،فقطینم یزیچ

 !کردمینگاهش م پروایهم ب من

 شده بود! یکیپسر ناخواسته با تمام من  نیا

 یشد یکی ومدهیتو با تماِم قلب من ن"

 "!یشد یزندگ ،تمومِ یقصدِ کشتن اومد به

 بغلم کرد! هوایو ب دیصورتم کش یرو یشد و سمتم آمد،دستم را گرفت و مرا هم بلند کرد،دست بلند

 آهنگِ عشق بود! نیتر بایز شیو صدا دیکوبیپنهان کردم! قلبش تند تند م اشنهیس انِیزده سرم را م خجالت

 د؟ینو-کردم: شیرا چنگ زد و آرام صدا راهنشیپ دستم

 نیشدم! بهتر یچه حال اسی یدونیگفتنت برم،نم دیمن قربون نو یاله-کنار گوشم نوازش گونه بلند شد: شیصدا

 نبود! ادمیخودمم  یحت شهیتولِد عمرمه! باورت م

 را با لذت بستم،خوشحال بودم که توانسته بودم شادش کنم! میهاچشم

 خودم! ،فقطیسهمِ من ،تنهایاالعادهتو فوق-را قاِب صورتم کرد و گفت: شیهااز خودش جدا کرد و جفت دست مرا

 "!کنمیم لترتیباشه ف ،الزمیتو انحصارأ ماِل خودم"

 شد! یکینشست  امیشانیپ یِمن با لبش که عاشقانه رو لبخند
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 زشته! نهیبیم یکی دینو یوا-

 به خودم مربوطه! یزشته،عشق خودم نن،کجاشیبب-لبخند مرا از خودش فاصله داد و گفت: با

 شدم! ریزده سربه ز خجالت

 هارو فوت کن!خب اول آرزو کن بعد شمع-تم و گفتم:هم نشس ش،منیدستم را فشرد و برگشت سرجا کوتاه

 بهتر از داشتنت! ییچه آرزو-گفت: نیریش یو با همان خنده دیخند

 برس! قرارمیخودت به داِد دلِ ب ایدهانم را قورت دادم،خدا آب

 هارا فوت کرد.بعد بازشان کرد و شمع هیرا بست،چند ثان شیهادستم را گرفت و چشم زیم یِ از رو دستش

 صبر کن آقا،هنوز کادوت مونده!-:را برداشت خواست ببردش که گفتم کیکوچک کنار ک لیاست یچاقو

 قرار دادم. زیم یخارج کردم و رو سهیکادو را از داخل ک ینگاهم کرد،دستم را از دستش خارج کردم و بسته رهیخ

 بودم را دستش کردم! دهیخر شیرا که برا یارا برداشت و بازش کرد،بلند شدم و خودم ساعت و حلقه بسته

 ت،درسته؟ینشان مالک یعنی نیا-را باال برد و با نشان دادن حلقه گفت: دستش

 کردم! دییحرفش را تا میهابازو بسته کردن چشم با

 نیامروز بهتر-آواره بود را پشت گوشم فرستاد و گفت: امیانشیپ یرا که رو میتکه از موها کیرا جلو آورد و  دستش

 !یخودم نِ یتوام ع یکه ثابت کرد ،ممنونمیروز عمرم بود،ممنونم ازت،ممنونم که هست

 !اموونهیتو د نیع یبهتون نزن،من ک-اخم کردم: یالک

 اخمو! یآقا نیخوش خنده شده بود ا بیروزها عج نید،ایخند دوباره

* 

 !توانستمیداد بزنم اما نم خواستیم دلم

 !شدیبرسانم نم دیدستم را به دست نو کردمیم یو هرچقدر سع زدمینفس م نفس
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اما قدرت جواب دادن هم  زدیم ادیکه اسمم را فر دمیشنیرا م شیو صدا شدیداشت از من دور و دورتر م او

 نداشتم!

وحشتناک که  یشدم! خواب که نه کابوس! کابوس داریبخودم از خواب  یو خودم با صدا دمیکش غیتمامِ توانم ج با

 !کردیدور م دیمرا از نو

 یرا رو میهاشد،چراغ را روشن کرد که جفت دست شیدایقاب در پ ینگران تو نیاسیباز شد و  هواییاتاق  در

 تخت نشست! یقرار دادم و او کنارم آمد و رو میهاچشم

 ؟یدیکش غیج اس،چرایشده  یچ-

 !دمیخواب بد د-آغوشش رها کردم: یرا تو خودم

 آب بخور! وانیل هینترس،کنارتم من،پاشو -:دیرقص میموها یالالب دستش

 .خوامینم-کردم و گفتم: میآغوشش قا یتو شتریرا ب سرم

 

 ؟یدید یچه خواب-

 اش صحبت کنم!درباره خوامینم-

 که باز خوابم برد. ییشد تا جا میفقط مشغول نوازش موها حرفید،بینپرس یزیچ گرید نیاسی

. 

چرا  هیخانم،چ ریصبح بخ-نشست: زیوارد آشپزخانه شد،با لبخند پشت م نیاسیکه  کردمیصبحانه را آماده م داشتم

 !یحالیب یاول صبح

 !ستین یسردرد دارم طور کمی-گفتم: کردمیرا مزه م ریاز ش یکه کم ینشستم و در حال شیروبرو

 !یشیبهتر م یصبحانه بخور-انش چپاند و با دهان پر گفت:بزرگ مربا داخل ده یالقمه نیاسی

 مشغول صبحانه خوردن شدم. ریدرگ یخودم گرفتم و با فکر یکوچک برا یالقمه حرفیب
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* 

* 

 !نمیبه مامان بگم بب اس،بذاریواال  دونمینم-مکث گفت: یبا کل نهال

 !یکن شیکن راض یخب پس بهم اطالع بده منتظرتم،سع-

 .رم،فعالیگیباشه،تماس م-

 انیبذار با مادرم در م ست،گفتیهنوز معلوم ن-گفتم: کردینگاهم م اشیکه با تمامِ کنجکاو نیاسیکردم و روبه  قطع

 بذارم بعد.

 کارخونه عمو منتظره! میفعال حاضر شو بر-زد و گفت: شیزانو یو دستش را آرام رو دیکوتاه کش یپوف نیاسی

ام را برداشتم و تن روشن یو شال آب دیروشن همراه مانتو سف یآب یرفتم. شلوار ل زمزمه کردم و سمت اتاقم یاباشه

 کردم.

 فمیرا از شارژ خارج کردم و داخل ک لمیرنگم را هم برداشتم و دستبند و ساعتم را دستم کردم،موبا یو کفش آب فیک

 ادکلن و نرم کننده از اتاق خارج شدم. یگذاشتم و بعد از زدن کم

 .میکارخانه بود یبعد روبرو یو ساعت میبلند شد و سمتم آمد،همراه هم از خانه خارج شد دنمیبا د نیاسی

کارخانه باشم چون  یتو دیبا یه ایسهمم را بفروشم  ایم،یرا روشن کن فیصبح عمو تماس گرفته بود که تکل روزید

راه را انتخاب کردم و نصف سهم کارخانه را  نیتمام کارها الزم بود و من طبق معمول آسان تر یمن هم برا یامضاها

 .میبودکارها آمده  یهیبق یهم به خود عمو فروختم و االن برا

 شود. زیها به حسابم وارتا کارمان تمام شود و قرار شد تا فردا تمام پول دیطول کش یساعت چند

مسافرت شمال و کار داشتن از کارخانه  یانهقبول نکرد و به به نیاسیآنجا اما  میناهار بمان یاسرار کرد برا یلیخ عمو

 .میخارج شد
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 آمدی،اگر مبه جواب نهال داشت یمسافرت بستگ نیشمال و ا میرا برو التیبود که چند روز تعط نیاسی یشنهایپ

 !شدیو اگر نه که کال کنسل م میرفتیم یکه دسته جمع

 !دیاین تواندیکار دارد اما نم یکل گفتیم دینو

با چند تا از  ادیو به احتمال ز یاردوان و کاوه هم بودند،اردوان همراه همسرش و کاوه مجرد یعنی نیاسی یهادوست

 بود. یعال شدیخودش. خالصه که اگر م یدوستا

. 

حمام شدم که با زنگ تلفن  هیغذا سفارش داد،به قصد دوش گرفتن راه رونیاز ب نیاسیخانه و  میدیناهار رس موقع

 ا سمت تلفن کج کردم.وسط راه،راهم ر

 

 جانم نهال؟-نهال بود جواب دادم: شماره

 نشد! اسیسالم،-ناراحتش بلند شد: یصدا

 ها؟-شدم: جیک

 نداد! تیمامانم رضا گمی،مهیها چ-

 م؟یکن کارینه،حاال چ-:دمیبلند کش یپوف

 !ادیدنبالم،فقط خواهرمم م دیایب دیجمع کردم حاضرم،هر وقت خواست المویمن وسا گهید یچیه-

تو،فکر کردم  یشعوریب یلینهال خ-زدم: غیاش جکنم و با قهقهه لیتحل هیتا حرفش را تجز دیطول کش هیثان چند

 !ییایواقعا نم

 !دیاطالع بد دیفتیراه ب دیهر وقت خواست میاهر حال ما آماده ،بهشهیخشک م رایخب حاال حرص نخور ش لهیخ-

 .دمیبهت اطالع م میش میتقس میچند نفر مینیباشه بذار اول بب-

 منتظرم،خداحافظ. زمیباشه عز-
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 گرفتم. ساعتهمیدوش ن کیلب زمزمه کردم و تماس را خاتمه دادم و دوباره سمت حمام رفتم و  ریز یخداحافظ

. 

 هوایاش زدم که سرش را بشانه یِ و اصال حواسش به من نبود،از پشت آرام رو خوردیداشت ناهار م یدولپ نیاسی

 .ردیاش بگبلند کرد و باعث شد سرفه

 کردمیکه بازش م یو در حال دمیپشتش و کنارش نشستم،ظرف غذا را سمت خودم کش دمیخنده چندتا مشت کوب با

 شد؟همه حاضرن؟ یچ-گفتم:

 آره،نهال زنگ نزد؟-اش را خورد و گفت:نوشابه وانینصف ل نیاسی

 خواهرش! د،همراهایچرا گفت م-گوشت را داخل دهانم گذاشتم و سرم را تکان دادم: قاشق از چلو کی

 !هیسخت نبود که بفهمم از خوشحال ادیباال رفت و ز نیاسی یابروها جفت

. 

 پر! نیماش م،چهارتایشد یپنج بود که راه ساعت

کاوه و اردوان و همرسش با  نیکاوه با ماش یو کاوه و دوتا از دوستا نیاسیو  دینو نیو نهال و مارال با ماش دیو نو من

 دیهم دوتا دختر و پسر بودند که نو گرید نیماش کیها و آن نیاردوان و نامزش با ماش یدختر خاله

 کرد. یو نامزدش همراه خواهر و برادرش معرف اشیمیصمدوست

 .میکامل بود پیاک کیکه  خالصه

 .میبود که راه افتاده بود یساعت دو

 .میشد ادهیها توقف کردند و پ نیماش یکاوه که جلوتر از همه بود،همه نیماش توقف با

 ؟یستادیا یچ یبرا-:دیپرس دینو

 .شهینم رید میافتیباز راه م میبگرد کمی عتو،خبیتو طب نیبب-به دوروور گفت: یبا نگاه کاوه

 لبش را کج کرد. یبه من کم یبا نگاه دیکرد و نو دییحرفش را تا نیاسی
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 اس؟ی-کرد: میصدا نیاسیبزنم  یتا خواستم حرف ستادمینشدم،به سمتش رفتم و کنارش ا متوجه

 بله؟-سمتش: برگشتم

 قدم برداشتم. نیاسیانداختم و به سمت  دیکوتاه سمت نو یشش،نگاهیکرد بروم پ اشاره

 

 شده؟یجانم؟چ-:ستادمیا شیروبرو

 پشت اون برکه! ادیب قهیفقط...اوم...به نهال بگو چند دق یچیه-

پا  یپاشنه ی!...روشیرنگ شرم گرفت و من دلم ضعف رفت برا یرا بازوبسته کردم که نگاهش کم میهاخنده چشم با

 و عقب و عقب رفتم. دمیاش را بوسبلند شدم و گونه

کنم،اوه  دایا پبه دورور نگاه کردم تا مارال ر یبود،کم لشیموبا یداده بود و سرش تو هیتک دینو نیتنها به ماش نهال

 !نمیبیم یخدا چ

 !شدیم دیسرخ و سف یو مارال هم ه کردیصحبت م یمِخ مارال را به دست گرفته بود و ه کاوه

 !کردیم یعرض ارادت کی دیرسیم یکاوه هم به هر ک نیگرفت،ا امخنده

 شده؟ یزیچ-شد و نگاهش را باال آورد: ستادم،متوجهیا شیسمت نهال رفتم و روبرو الیخیب

 پشت اون برکه،کارت داره! یگفت بر نیاسیبله خانم،-زدم: چشمک

رنگش گذاشت و با گفتن باشه از من  یزرشک یمانتو بیرا داخل ج لشیبزند اما منصرف شد و موبا یباز کرد حرف لب

 دور شد.

 اس؟ی-

 بود. ستادهیکرده بود،ا یمعرف الدیبرگشتم سمتش،کنار دوستش که م دینو یصدا با

 گفت؟یم یچ نیاسی-:دیشدم که دستم را گرفت و پرس کشینزد

 با نهال کار داشت؟-
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 ،نکنه اونم دلشو به باد داده!عه-:دیخند

 وقته! یلیآره خ-و گفتم: دمیخند متقابال

 نجایا یالک یچ یداخل قهوه خانه،برا میبر دیایب دینو-کرد: شیبزند که اردالن صدا یباز خواست حرف دینو

 دـیسادیوا

 کو؟ هیمهراب و بق-:دیپرس الدیاردالن تکان داد و روبه م یسرش را برا دینو

 .شهیم داشونیدوروورا هستن،پ نیهم دونم،حتماینم-انداخت و گفت: یبه اطراف نگاه یکم الدیم

 .دیرا کوتاه فشرد و همراه خودش سمت قهوه خانه کش د،دستمییایداخل ب میریبا گفتن باشه پس ما م دینو

 پر شد. یکه همه آمدند و تخت به آن بزرگ دینکش یم،طولیکنار اردالن و خانومش نشستو  میشد داخل

مارال هم بدون خجالت با او هم  بارنیبه راه بود و کاوه هنوز دست از سر مارال برنداشته بود و ا انیو قل ییچا بساط

 صحبت بود!

 من هم باز شه! یشهیبرادر عاشق پ نیا یدوتا عاشق هم شن ازدواج کنن راه برا نیا شهیم یچ ایدلم گفتم خدا یتو

 قشنگِ خودم زدم. یبه آرزو یلبخند

 ؟یخندیم یبه چ-

 !آمدیبه تنش م دیسف شرتیکردم،چقدر ت د،نگاهشیسوال را پرس نیبود که ا دینو

 همه دختر! نیا انیشده بود م پیت خوش

 کرده! اد،زشتتینماصال بهت  شرتیت نیا-کردم: اخم

 واقعا؟-کرد: شرتشیبه ت ینگاه

 بله واقعا!-را با همان اخم تکان دادم: سرم

 تو تنم بده؟ شرتیت نیا الدیم-:دیکه کنارش نشسته بود و پرس الدیکرد سمت م رو
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هم  یلینه اتفاقا خ-بزند که مهتاب خواهرش زودتر گفت: یتخت گذاشت و خواست حرف یرا رو انیشلنگ قل الدیم

 کرده! ترتپیاد،خوشتیبه تنت م

 بهت! ادیآره م-کرده بود گفت: امیعصب یلیحرف خواهرش که خ دییدر تا الدیم

 گفته بده؟ یک-:دیباز پرس مهتاب

 !ادیواقعا بهش نم گم،چونیمن م-لب باز کرد که من زودتر گفتم: دینو

 !یه نشدبد و خوب هنوز خوب متوج هیفکر کنم تو معن-اخم کرد و گفت: مهتاب

بود را  ختهیر رونیرا که از شال ب اشیوز وز یکردم بلند نشم و آن موها یرا محکم باز و بسته کردم و سع میهاچشم

 نگنم!

 هیالبد  ادیبهتون نم گنیم یوقت دیخب آقا نو-:دیمهتاب تو دخالت نکن،رو کرد سمت نو-گفت: الدینامزد م یشاد

 !نینظر بخوا هینداره از بق یدونن،لزومیم یزیچ

 ام!بود دلخور شده دهینگاهم کرد،خب فهم دینو

 ؟یناراحت-:دیگذاشت و آرام پرس میرا جلو ییاستکان چا نیاسی...کردندیدر سکوت نگاهمان م هیبق

 !یلیخ-گفتم: صادقانه

 نزد! یحرف

 شد. اشیمشغول صحبت با بغل دست یکه گذشت مثل اول هرکس قهیدق چند

دستش را رها  آمدیگم شدند؛ازش دلخور بودم اما دلم نم شیهاانگشت انیسمت دستم آمد و باز دستم م دینو دست

 کنم!

 بشم! یرتیهمه مرد نذار غ نیا یکنه؛جلویم نیریش یلیاخم نکن که چهرتو خ-کنار گوشم بلند شد: شیصدا

 

 بودند. دهیپرپشتش بهم چسب یافتاده بود و ابروها شیجفت ابروها انِ یم یکیکردم،خط بار نگاهش
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 شم! یرتیهمه دختر؛ نذار غ نیکرده جلو ا پتیخوش ت بیعوض کن که عج شرتتویت نیپس توام پاشو ا-

سمت باال کش رفت  یو لبش کم دندیدرخش شیهاکرد؛چشم ریتغ اشافهیق هویبا همان اخم نگاهم کرد و  هیثان چند

 آره؟-:دیو پرس

 آره!-زدم: لبخند

 به چشم! یا-چشمش و گفت: یستم خارج کرد و گذاشت رورا از د دستش

 راهنیپ کیبا  قهیحرکت کرد؛بعد از چند دق یو سمت خروج دیرا پوش شیهارفت،کفش نییشد و از تخت پا بلند

 جمع شد البته به جز مهتاب! یکارش باعث خنده نیوارد قهوه خانه شد و ا یشمیسبز 

 

* 

 

 بخونم؟ یخب چ-:دیباهاش ور رفت و پرس یپاش؛کم یگرفت و گذاشت رو الدیرا از دست م تاریگ مهراب

 آهنگ من هستم رو بخون،از بابک جهان بخش!-همسر اردالن گفت: آتوسا

بعد  یو کم دندیلغز تاریگ یهامیس یمکث کرد و بعد سرش را تکان داد و با گفتِن باشه دستش رو یکم مهراب

 هم بلند شد! شیصدا

 

 گرفته،غمت نباشه من هستمدلت  ایاگه از دن-

 صدا شه من هستمرو که با تو هم ی؛کسینکرد دایپ-

 هستم ومد؛منیبا تو راه ن یکه زندگ یدیاگه د-

 سال بعد دِل تو لک زد من هستم یواسه عشق من کل-

 ،من هستممن هستم-
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من  یدار،تا تو بخوامن رو تو ذهنت نگه شه،تنهایاز عشقش که خسته نم شه،آدمیرو عشق من حساب کن هم-

 هستم!

 من هستم یبه تو خدا نگهدار،تا تو بخوا گمیهرگز  نم یکه صدا ش ای یسکوت ش ؛غرقِی،نباشیمن باش کِ ینزد-

 هستم ،منیو فکر کنم هست یکه تو نباش یعنیاگه عشق -

 هستم ،منیمنو شکست یعمر نکهینگرانت شم با ا-

 هستم ومد،منیبا تو راه ن یکه زندگ یدیاگه د-

 سال بعد دل تو لک زد من هستم،من هستم یواسه عشق من کل-

من  یمن رو تو ذهنت نگهدار،تا تو بخوا شه،تنهایاز عشقش که خسته نم شه،آدمیرو عشق من حساب کن هم-

 هستم!

 یمن هستم،آ یخوابه تو خدانگهدار،تا تو ب گمینم ،هرگزیکه صدا ش ای یسکوت ش ،غرقی؛نباشیمن باش کینزد-

 من هستم!

 "بابک جهانبخش'من هستم"

 

 !شدیفشرده م دینو یشونه یرو شتریسر من ب شدیبود،هر کلمه که از دهن مهراب خارج م یآهنگ عجب

 داشتم،بدون شک! دوستش

 !دادیخود را از دست م یواقع یبدون او معنا امیزندگ

که فقط  یدستش گذاشتم و آرام طور یگوشش بردم؛دستم را تو کِیاش برداشتم و لبم را نزدشونه یِ را از رو سرم

 "!امیزندگ یهایاهیبه تمام س یبخشیباش که با بودنت،رنگ م"خودش بشنود زمزمه کردم

 دستش! یِ شد فشرده شدن دستم تو واکنشش

 !آمدیاز دستش بر نم یوسط ساحل هم کار شِ یسرد بود و آت ایشب کناِر در یهوا
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 ا،هوا سرد شد!هداخل بچه میبر-

 هم بخونه بعد. گهیآهنگ د هیمهراب  د،بذارالینه م-مخالفت کرد: یرا داد اما شاد شنهادیپ نیبود که ا الدیم

 بود! باینگاهش کرد و چقدر جنسِ نگاهش ز الدیم

 بخونم! یخب زنداداش بفرما چ-:دیآغوش گرفت و پرس یرا تو تاریباز گ مهراب

 

 یکه با روح و روان آدم باز یبخون،فقط قشنگ باشه جور یزیچ هی دونم،خودتینم-مکث کرد و گفت: یکم یشاد

 کنه!

 آغوش او پنهان کرد. یسرش را تو یو شاد دیخند الدیم

 سردته؟-تر آورد و زمزمه کرد: کیرا محکم تو آغوش گرفتم،سرش را نزد دینو یبلند شد و من بازو تاریگ یصدا

 !کمی-را باز و بسته کردم: میهاچشم

بود رفت و پتو را از تنش باز  دهیچیپتو دور خودش پ کیکه  نیاسیبه دورور نگاه کرد و بلند شد،سمت  یکم دینو

و باز  دیچیسمت من آمد و دوباره کنارم نشست،پتو را دور تنم پ لکسیر دیشده نگاهش کرد که نو جیک نیاسیکرد؛

 .دیمرا در آغوش کش

 داد! دیوار نشان نو دیکفشش را در آورد و تهد یبه شوخ نیاسیجمع بلند شد و  یخنده یصدا

 شدند. اشرهیمهراب بلند شد و همه در سکوت خ یبزند که صدا یخواست حرف دینو

 

 .رمیبگ یمیمن چه تصم ستیاصال مهم ن روزانیا-

 .رمیمس رسهیبه تو م رمیکه م یچون به هر سمت-

 دارم. ادیبا همه ساکت و سردم با تو حرف ز-

 به تو اعتماد دارم. ایشک کنم به همه دن-
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 آرزوم داشتنته،انقدر که من دوستت دارم،تمام شهر دشمنته! ،منیتماِم خواستنِ من-

 آرزوم داشتنته،انقدر که من دوستت دارم،تماِم شهر دشمنته! ،منیتماِم خواستنِ من-

 دوس دارم بت نگاه کنم،کنارت اشتباه کنم.-

 از خودمم بگذرم واسه توووووو.پله پشت سرم، یبشکنم هرچ-

 شهر دشمنته! یآرزوم داشتنه،انقدر دوست دارم همه ،منیتماِم خواستنِ من-

 شهر دشمنته! یآرزوم داشتنته،انقدر که من دوستت دارم همه ،منیتماِم خواستنِ من-

 '"یخواستن'آرمان نیرحسیام"

 

 بود! یمهراب،عال ولیا-بود که دست زد و با ذوق گفت: ینفر نیاول یشاد

قابل نداشت،من متعلق به همه هستم،انقدر منو شرمنده -سر خم کرد و گفت: میبه حالت تعظ یبلند شد،کم مهراب

 !دینکن

 میکن بر ز،جمعیمزه نر-آرام نثارش کرد و گفت: یاز جا برخواست،پس گردن الدیهمه بلند شد و م یخنده یصدا باز

 داخل سرده.

 

* 

* 

 تو؟ یکنیم کارینهال زود باش،چ-

 اومدم بابا هولم نکن.-گفت: بستیرنگش را م دیسف یمانتو یکه تند تند دکمه یدر حال نهال

 اتاق خارج شد و در را بست. از

 .میرفت نییها پاو از پله میخارج شد الیهم از و با
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 .میبه بازار برو دیخر یبرا میخواستیو م میبود که تو شمال بود یروز دو

 .میزد رونیب الیو از و میشد هانیماش سوار

 ناراحت بود! روزیاز د دیبود که نو نگونهیواقعا ا ای کردمیطور فکر م نیمن ا دانمینم

 !ستین یزیتو نگران نباش چ-کرد و فقط گفت: یبار هم از خودش سوال کردم اما از جواب دادن شانه خال چند

 !ندیاتفاق نا خوش آ کیدر راه است،  یاقاتف کی کردمیتهِ دلم احساس منگران بودم،ته اما

 ؟یکنیفکر م یبه چ-دستم نسست: یفکر بودم که دستش رو یطور تو همان

 !یتو خودت روزیچرا از د نکهیبه ا-در نوسان بود،لب باز کردم: ابانیمن و خ انیم شیهاکردم،چشم نگاهش

 کنار تو ناراحت بود! شهیخوبم،اصال مگه م میلیگفته من تو خودمم،خ یک-:دیخند

 !یستین یخوب یدروغ گو-

 !گمیمن دارم بهت دروغ م یعنی-کرد: اخم

 !.ی،ناراحتی،تو خودتاخالقت عوض شده روزید شناسم،ازیآره،چون من تورو م-را تکان دادم: سرم

شده! چرا تو که باهم حرفمون  کنهیم چیمنو سوال پ ی،هشده تیزیچ هی دهیهم فهم نیاسیگما،یمن تنها نم نویا

 ؟یناراحت

است که  ادیز یتا حد اشیناراحت کردمینزد و من احساس م ینگفت،حرف یزیاما باز هم چ دمیرا شن دیکوتاه نو آه

 !کندینم دایپ انشیب یبرا یاجمله

 .میبه پاساژ هردو ساکت و غرق فکر بود دنیرس تا

 .ستادمیا دیشدم و منتظر نو ادهیپ حرفیب نیتوقف ماش با

 الدیو م یو نهال و کاوه و مارال و اردوان و آتوسا همراه شاد نیاسیو دستم را گرفت... ستادیکه کنارم ا دینکش یطول

 بعد. دیدار اجیاحت ایچ دیخب اول مشخص کن-گفت: نیاسیو  وستندیهم به ما پ

 .زایچ یهیسراغ بق میبعد بر میکن هیشام اونارو ته یبرا میدار اجیاحت ییمواد غذا کمی-
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 الزم داره خودش بره. یهر چ یبعد هر ک میکن هیاونارو ته اس،اولی گهیراس م-کرد: دییحرفم را تا یشاد

 یجوجه دنبالش راه نیدست نهال را گرفت و راه افتاد...ما هم ع "اول یطبقه میباشه پس بر"با گفتن  نیاسی

 .میشد

بود و  جاتیکه معدن لباس و بدل میپنجم رفت یاو به طبقه شنهادیو به پ دیبا نو میکرد هیرا که ته ازیمورد ن لوازم

 مارال و کاوه زودتر از ما و کنار هم آنجا بودند! نکهیجالب تر ا

دور تنم حلقه  شیهابود و محکم با او تن به تن شدم و اگر دست میرا که جلو یپسر دمیبه آنها رفت و ند حواسم

 !شدمیم نیمطمعنأ نقش زم شدندینم

 را رصد کرد! اشیمشک یهارا بلند کردم و نگاهم چشم سرم

مرا عقب  دینو یهاکه از بغلش خارج شوم و اگر دست کردینم یاریشده بودم و قلبم تپش گرفته بودم،مغزم  جیک

 !ماندمیها همانجا ممدت دیشا دیکشینم

 

 نبود! خوام،حواسمیمعذرت م-و گفت: دیصورتش کش یِ رو یدست پسر

 یچ دمینفهم خوام،واقعایمنم معذرت م-درهم شده از درد جواب دادم: ییهارا محکم فشرد و من با اخم میبازو دینو

 شد!

که  دیخجالت سرم را بلند کردم و به نو یاز کنارمان رد شد و من با کل "با اجازه"کوتاه زد و با گفتنِ  یلبخند پسر

 نگاه کردم! کردینگاهم م یبرزخ

 را از دستش رها کردم و دستش را گرفتم. میو بازو دمیدهانم کش یرا تو امینییپا لبِ

 !دمیجلومو ند نگاهم نکن،حواسم رفت به مارال و کاوه نطوریا-

 

و  ستادیمغازه ا کی یو برد طبقه همکف که معدن طال و جواهرات بود،جلو دینزند،دستم را همراِه خودش کش یحرف

 انتخاب کن.-خالصه گفت:
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 ؟یچ-

حلقه  هیدستمه اما تو نه، تمیمن نشان مالک-صورتم و گفت: یِرو دیست آزادش را بلند کرد و آرام کشکرد،د نگاهم

 خودت انتخاب کن! یبرا

 کـ... ینطوریآخه ا یول-

برات  گهید یکیدرست شد  زی،بعدا که همه چخودمه الِیراحت بودن خ یحلقه برا نیا-وسط حرفم و گفت: دیپر

 !خرمیم

 ست؟ختهیبهم ر زیهمه چ ؟مگهیچ یعنیدرست شد؟ زیهمه چ-دم؛یپرس متعجب

 کنمیخواهش م-مکث سکوت کوتاه خود را شکست و گفت: هیهم فشرد و بعد از چند ثان یرا محکم رو شیهاچشم

 که گفتمو بکن! ینکن،کار چمیانقدر سوال پ اس،ی

 ودت نظر نخواستم!حلقه برات از خ دیمگه من هنگام خر-را از دستش خارج کردم و گفتم؛ دستم

 خب پس توام خودت انتخاب کن برام!-باال برد که گفتم: "نه" هیفقط سرش را به معن حرفیب

 رفت و داخل شد. یماند و بعد برگشت؛سمت در طالفروش رهیخ میهاتو چشم هیثان چند

مغازه خارج  دستش از یجعبه تو کیبا  دیکه گذشت نو یستادم؛کمیا نیتریو یقدم جلوتر رفتم و روبرو چند

 را باز کرد وسمتم گرفت. ستاد؛جعبهیا میشد؛روبرو

 ینیطال زرد ساده که فقط نگ یحلقه کیزدم و حلقه را از داخلِ جعبه خارج کردم؛ شیاخمو یبه چهره یلبخند

 .ریکوچک وسط حلقه بود و والغ

که تا عمقِ جانم نفوذ  یاانگشتم را بوسه زد،بوسه یحلقه را از دستم گرفت و خودش داخل انگشتم کرد و رو دینو

 کرد!

 

* 

* 
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 از عشق( ییدوم )ردپا فصل

 سوم شخص یراو

 

••• 

 سال بعد( کی)

 

اش را باز خارج کرد و صفحه شیپالتو بَیرا از داخل ج لشیموبا آمدیم نییدانشگاه پا یهاکه از پله طورهمان

سبز رنگ را لمس کرد؛چندتا بوق پشت  یکوتاه کرد و دکمه یش مکثاسمِ زندادا یو رو شیهامخاطب یکرد؛رفت رو

 الو؟-:دیچیپ یگوش ینهال تو یسرهم خورد که صدا

 نهال کالس بودم نتونستم جواب بدم،چخبر؟ دیسالم،ببخش-

 !رونیمن زنگ زده بود،رفت ب لیبا موبا نیاسی،یسالمت زم،خبریاشکال نداره عز-

به خودش  ،پسیآهان اوک-گفت: نداختیم گرشید یپا یرا رو شیکه پا ینشست و در حال اطیح یتو مکتین یرو

 رفت دکتر؟ ؟مارالیخوب زنم،تویزنگ م

 شده فعال! یآره رفت،بستر-داد و گفت: هیبه کاناپه تک نهال

 حد بده؟ نیحالش تا ا یعنیعه چرا،-

و حالت  جهیاره شدن از بس رفتن و اومدن،همش سرکآو هاچارهیآره بابا،کاوه و مامان ب-کوتاه گفت: یبا آه نهال

 از جاش تکون بخوره... دیتهوع داره،دکتر گفته اگه برگرده خونه هم نبا

 !دهیبچه هم شده براش دردسرها،هنوز نرس نیبابا ا یا-

 و تو! دونمیمن م یکن نیمن توه یهو حواست باشه ها به خواهر زاده-:دیخند نهال

 بکن. شویبذار برسه حاال بعد طرف دار-لب آورد و گفت: یرو یکوتاه لبخند اسی

 ذوق دارم! شتریمن،از خود مارال من ب کنمیم یکه لحظه شمار یدونینم اسیقربونش برم، یاله-
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 منو عمه کن! یحاال که انقدر ذوق بچه دار-

 !دوزهیو م برهیبگذره بعد،چه مثل داداشش م مونیماه از عروس هیحاال بذار  شعوریب-بلند داد زد: نهال

 خواد؟یواقعا بچه م نیاسیتوروخدا نهال،-:دیبار خند نیا اسی

 نشده! ریتا د میدار شمام بچه ایخب ب گهیم شبیبله،د-لب باز کرد: لیمیب نهال

 .خوادیفداش شم من،نهال نزن تو ذوقش خو دلش بچه م یاله-ذوق زده از جا برخاست و قدم زنان گفت: اسی

درس  یولم کن بابا توام،با کل-گفت: رفتیکه سمت آشپزخانه م یاز کاناپه گرفت و بلند شد؛در حال اشوهیتک نهال

 دلم بذارم! یبچه رو کجا

،برو به کارات برس منم برم االن کالسم شروع اصال به من چه یخب بابا خوددان لهیخ-و گفت: دیکوتاه کش یپوف اسی

 .رمیگیباهاش تماس ماومد بگو کالسم تموم شد خودم  نیاسیشه،یم

 باشه مواظب خودت باش،خداحافظ.-

 خداحافظ.-

بعد کالسش شروع  قهیدق ستیدستش انداخت...ب یبه ساعتِ تو یقرار داد و نگاه شیرا باز داخل پالتو لشیموبا

 .شدیم

 کرد. همانیسرد خودش را م یداغ در آن هوا ییچا کیرا سمت بوفه کج کرد و  راهش

تو گوشه کنار  دینو الیکرد و خ یچیذهنش سرپ شهیفکر فرو رفت،مثل هم یداغ حلقه کرد و تو وانیرا دور ل دستش

 کرد! ییفکرش خودنما

 را! اسیبند بند وجود  سوزاندیداغش تازه بود و م هنوز

 

 سالم.-

 شد! رهیخ شیجلو رو یرا بلند کرد و به دختر چشم و ابرو مشک سرش
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 د؟ییسالم،بفرما-

 ؟ینیخانم آد-:دیبا لبخند پرس دختره

 بله،خودمم!-سرش را تکان داد: اسی

 !نمیبش تونمیم-

 راحت باش،فقط شما؟-

 یاز تهران انتقال دتون،تازهیجد یشمس هستم،هم کالس ندایمن ل-مکث گفت: ینشست و با کم شیروبرو دختره

 گهیبوفه،د یگفتن اومد گرفتم ،سراغتویبودم که گفتند تو کاملشو دار یمیجزوه کالس استاد مق نجا،دنبالیگرفتم ا

 .رمیازت قرض بگ یاگه ممکنه جزوه رو چند روز شتیاومدم پ

 هستم! ینیآد اسیمنم  تییخوشبختم از آشنا-دراز کرد: ندایدستش را سمت ل اسی

 یینگران تنها گهی! خوشحالم که شناختمت دتییمنم خوشبختم از آشنا-با لبخند دستش را در دست گرفت: ندایل

 !ستمیتو دانشگاه ن

 برات. ارمیفردا م ستین یاگر مشکل ستین شمیمنم خوشحالم،فقط جزوه االن پ-کوتاه لبخند زد و گفت: اسی

 نداره،پس من فردا منتظرتم! یاشکال-

 !میاستاد بداخالق کالس دار هیبا  گهید قهیکه تا چند دق میحتما،االنم پاشو بر-به ساعتش گفت: یبا نگاه اسی

 دوشش مرتب کردم و همراه هم از بوفه خارج شدند. یرا رو فشیبلند شد و ک سایبا خنده همراه  ندایل

.. 

 خدا خسته شدم! یوا-گفت: کردیکه دستش را باز و بسته م یکاغذ انداخت و در حال یرا رو خودکارش

 ؟یمتاهل-:دیماند و پرس رهیخ اسیبزند که نگاهش رو انگشت  یخواست حرف ندایل

 !الیدستش،متاهل! هه چه خوش خ یبه انگشترِ تو دیردِ نگاهش را گرفت و رس اسی

 از مزاحمت دستم کردم! یریجلوگ ینه بابا،برا-سال دروغ گفت: کی نیتمام ا مثل
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 ؟ی؟متاهلیتو چ-:دیپرس اسیزمزمه کرد و  یآهان ندایل

 !نجایا میاومد میکرد یاوهم،تازه عروس-

حالِ  دادیرنگش و لو م یمشک یهاچشم یالنه کرده بود تو ی...نه! انگار غمشیهاحال بود اما چشمخوش لحنش

 !اسیبدش را! درست مثلِ خودِ 

 !شیکرد برا یخوشبخت ینگفت و فقط آرزو یزیاورد،چین شیبه رو اما

.. 

 یاسرار او را به خانه رساند و قرار شد فردا صبح هم را تو یبا کل ندایاز همه از دانشگاه خارج شدند و ل آخر

 ببرد. شیجزوه را برا اسیدانشگاه مالقات کنند و  یروبرو شاپیکاف

.. 

رنگ فضا را  یآباژور آب کیرا باز کرد و داخل شد،خانه در سکوت کامل بود و فقط  یتا پله را باال رفت و درِ چوب سه

و حال لباس عوض کردن و  آمدی! خوابش مدیکاناپه دراز کش یجلو رفت و رو یکیروشن کرده بود. در همان تار

 دوش و غذا خوردن را نداشت!

 

* 

* 

 شام حاضره!-

 !شهینکرد،مثل هم افتیدر یجواب

بود و  دهیتخت دراز کش یشد و از آشپزخانه خارج شد؛سمت اتاقش رفت و در را باز کرد؛حدسش درست بود؛رو بلند

 قرار داده بود! شیهاچشم یآرنجش را رو

 پاشو،شام آمادست!-صورتش قرار داد: یِشد و کنارش نشست؛دستش را جلو برد و رو کشینزد

 ندارم! لیم-
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 نـ... کنمیخواهش م-

 !رونیندارم،پاشو برو ب لیگفتم م-باعث شد تمام تنش بلرزد: دادش

 و لعنت به عشق! دیکرد!دلش لرز بغض

 سمتِ اتاق خواِب مثال مشترکشان رفت! میاز اتاق خارج شد و مستق سروصدایرا مشت کرد و بلند شد؛ب دستش

 نکرد! یآرام کردنش اقدام یِبرا یشکست؛هق هقش کلِ اتاق را در برگرفت و کستخت فرود آمد و بغضش یرو

 تخت دمر خوابش برد! یکه همانجا رو ختیاشک ر آنقدر

 

* 

 

 کوچک جمع کرد. پسِ یکل کیرا با  شیرا خاموش کرد و موها سشوار

 شیهالب یرِژ مات هم رو کینرم کننده به دست و صورتش زد و  یبه صورتش انداخت و کم نهییآ یتو ینگاه

 .دیکش

اش از رنگش را سر کرد و با برداشتن کوله یمشک د؛شالیرا هم پوش دشیسف یرا پا کرد و پالتو اشیمشک شلوار

 اتاق خارج شد.

 از خانه خارج شد. را پا کرد و شیهانیدر پوت دم

 ادهیرا پ شاپیشد و تا کاف ادهیتر از دانشگاه پ نییپا ابانیخ کیرفت و از آنجا سوار خط شد و  ادهیپ ابانیسر خ تا

 کرد. یط

افتاد و در نگاه اول  ندایبه ل اسیکه گذشت در باز شد و نگاه  قهیخلوت؛چند دق شاپیده صبح بود و کاف ساعت

 است! ختهیاشک ر ای دهیکش یخوابیدر هم او شد!انگار که تا صبح ب یافهیمتوجه ق

 اسیهم نشستند و  یکردند؛روبرو یپرسمنظم سمتش آمد و با لبخند با هم احوال ییهابا قدم ندایشد؛ل بلند

 ؟یصبحانه خورد-:دیپرس
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 آرام بود. یا"نه" ندایل جوابِ

قهوه ترک سفارش داد...خودش هم صبحانه نخورده بود و دلش  و دوتا یشکالت کیدوتا ک شخدمتیبا اشاره به پ اسی

 .رفتیکم داشت ضعف مکم

 ؟یدینخواب شبید-:دیپرس شهیکنجکاو تر از هم اسیکار خودش را کرد و  ندایپر از پِف ل یهاچشم

نه،نتونستم خوب  یراستشو بخوا-کرد و گفت: اشیرا داخل کاله بافتن اشیشانیپ یشده رو شانیپر یموها ندایل

 یاگه خواست-گفت: گرفتیکه دسِت او را م یدستش را دراز کرد و در حال اسیکه  دیکوتاه کش یبخوابم! بعدش آه

 ! من تجربه کردم دردودل کردن آرام بخشه!یشیاما خودت سبک م ادیاز دستم برن یکار دیشده. شا یبهم بگو چ

 دهید یوقت کرد،ازیآهن ربا داشت که انقدر آدم را به خود جذب مدختر انگار  نیشد! ا رهیخ شیهابه چشم ندایل

 مهرش بر دلش نشسته بود. ییجورا کیبودش 

 

 با شوهرم مشکل دارم!-مکث کرد و باالخره لب باز کرد و خالصه و بغض دار گفت: یکم

 ن؟یتازه ازدواج کرد ینگفت ؟مگهیچه مشکل-:دیدستش را در دست خود فشرد و پرس اسی

 !کردیبازگو م شیدلش را برا یبود که او حرف ها ینفر نیاول اسیگرفت، نییسرش را پا ندایل

 اما... میآره تازه ازدواج کرد-

از  یکه کم یدستش را از دست او خارج کرد و در حال اسیمکث کرد و  یحرفش نصفه ماند،کم شخدمتیآمدن پ با

 خب؟-گفت: کردیاش را مزه مقهوه

من عاشقشم -گفت: زدیاشک نر کردیم یکه سع یرا داخل دهانش گذاشت و در حال ییکاکائو کیتکه از ک کی ندایل

رو که  یکس یمرگه وقت اس،حسِی هیدستمو هم نگرفته! حِس بد یتا االن حت میکه نامزد شد یاما اون نه! از وقت

 !یو کنارته رو نداشته باش یعاشقش

 !اش را تلخ مزه کرد و بغضش را با آن قورت داداز قهوه یکم

 دوستت نداره پس چرا باهات ازدواج کرده؟ یوقت-
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نامزد  ی! وقتدونمیاس،نمی دونمینم-گفت: یاشک ییهاو با چشم دیاش کشگونه یرا رو خت،دستشیاشکش ر نباریا

بهتر  میکن یخودم گفتم عروس که گذشت کارو بهونه کرد،با کمی کشهیخجالت م گفتمیم لیاوا میشد

با خودم  ینگفتم،ه یچیآورد ه یاگفت هر بهانه یهرچ نجایام جدا شدم باهاش اومدم ااز خانواده شه،بخاطرشیم

 ؟یاما آخه ک شهیخوب م شهیگفتم درست م

 یکرد هق هقش را خفه کند،بزور جلو یامانش نداد! سع هی... گریحت ی! حتیچیبه ه یچیاما ه شترهیچهار ماه ب االن

 هی یاما حت می،مثال اتاق مشترک داراتاقش هم از من جداست یحت-لرزان ادامه داد: ییرا گرفت و با صدا اشهیگر

 !یلیاس،خیپره  یلی! دلم خزنهیکلمه هم باهام حرف نم هی یخونه،حت ادیم خورهیغذا م رونی! بدهیبارم کنارم نخواب

 یزندگ یتو یبه طور ی! هر کسدیکوتاه کش یسرش را تکان داد و آه ینکرد، با ناراحت دایتن پگف یبرا یحرف اسی

 درد نبود! یکس ب چی! هدیکشیعذاب م

 پره! یلینه،منم دلم پره،خ ینکن فقط تو غصئه دار ندا،فکریناراحت نباش ل-

که من  یهست یکس نیتو اول-گفت: خوردیاش را مکه قهوه یصورتش را پاک کرد و در حال یبا دستمال کاغذ ندایل

 کس! چیخبر ندارن! ه ایقضا نیبابا مامانم هم از ا یحرفارو بهت گفتم،حت نیا

 داینسبت بهت پ یحِس خوب هی دمتید یوقت ،ازیخواهرم نیع گم،تویکس نم چیمطمعن باش به ه-لبخند زد: اسی

 !کردم

 مطمعنم!-را باز و بسته کرد: شیهابا لبخند چشم ندایل

 

 از جزوه! نمیا زمیعز ایب-:ندایاش خارج کرد و گرفت سمت لدستش،جزوه را از داخلِ کوله یبا نگاه به ساعتِ تو اسی

 رمیگیم یممنونم،ازش کپ-گفت: کردیرا نگاه م شیهاکه با دقت صفحه یجزوه را از دستش گرفت و در حال ندایل

 دانشگاه. ارمیفردا م

 ؟یندار یبرم کار دیبا گهید زم،منیباشه عز-گفت: شدیکه بلند م یلبخند زد و در حال اسی

داشتم  نیماش ،اگریممنون که اومد زم،بازمینه عز-قرار داد و او هم متقابال بلند شد: فشیجزوه را داخل ک ندایل

 !رسوندمتیخودم م
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 !رم،فعالیخودم م ندایبابا ل الیخیب-با اخم نگاهش کرد: اسی

 حرکت کرد. یبه سمت خروج هیبعد از تسو اسیزمه کرد و زم یبا همان لبخند خداحافظ ندایل

 

* 

همش -قلبش فرود آورد: ی! مشتش را محکم رویباهات بد تا کرده چرا هنوز براش عزا گرفت ی! دِ وقتی،لعنتیلعنت-

 توعه که من هنوز نتونستم فراموشش کنم! رهیتوعه،آره همش تقص رهیتقص

و قصِد  دادیهنوز در دلش جوالن م دیهم نداشت! عشق نو ی! تمامهایوانگید نیشده بود! کارِ هر روزش بود ا وانهید

 آمدن هم نداشت! رونیب

اشکش که خشک شد از جا برخاست؛لپ تاپش را همراه  ینشست،چشمه یصورتش قرار داد و رو صندل یرو یدست

 دیباز کرد و وصل شد به نت؛با و خودکار برداشت و از اتاق خارج شد؛سمت کاناپه رفت و نشست؛لپ تاپ را A4کاغذ 

 کرد!یخودش را سرگرم م دیبا میبهتر بگو ای کردیفردا را کامل م قیتحق

.. 

 ی...پوفدیگردنش کش یکاغذ انداخت و دستش را ماساژ گونه رو یاش را بلند کرد؛خودکار را روگردن خشک شده

 و باالخره تمام شد! دیکوتاه کش

را باز کرد و از جا  شیهاچشم لشیزنگِ موبا یهم گذاشت و با صدا یرو یاهیثان یاش را براخسته یهاچشم

 جانم زنداداش؟-تخت برداشت؛شماره نهال بود جواب داد: یرا از رو لشیبرخاست؛سمت اتاق رفت و موبا

 ؟ییاس؟کجایالو -ناراحت نهال بلند شد: یصدا

 شده نهال؟ یام،چخونه-نگران جواب داد: اسی

 تارا بازداشت شده! اسی-

 !؟بازداشتیچ-

 رفته اعتراف کرده! ن،خودشیآره،بخاطر قتل مع-نهال بلند بود که بعدش گفت: آه
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 !یوا-بهش دست داد،دستش را به سرش رساند و فقط گفت: یبد یجهیسرک احساس

 !اسی!چت شد؟اسی ؟الویخوب اسی-نهال بلند شد: یصدا

 نیبکشم که از ا غیبلند شم از بس ج خوادی! دلم مکنهیخره کاِر خودشو مدختر باال نیا دونستمیخوبم،خوبم! من م-

از  نمیا دینو هی! اون از فرانک اون از نامردیاریپشت بدب یارینهال! بد ب شهیم ینطوریبلند شم! چرا ا یکابوسِ لعنت

 کنم! کاریپره نهال! تو بگو چ یلیسرنوشِت تارا! دلم خ

 ...دیبهتر از نو دمیفکرِ درست باش،قول م شه،بهیدرست نم یزیغصه خوردن تو چ اس،بایآروم باش -

 ! کنمیبس کن نهال،خواهش م-

 شیهادست یتخت نشست و سرش را تو یکوتاه تماس را قطع کرد؛رو یبا خداحافظ اسیشد  ینهال که طوالن مکث

 آزاد داشت! یبه هوا ازیو ن کردیم ی! احساس خفگگرفت

 

حالش  یسرِد بهمن ماه صورتش را نوازش کرد و کم یو سمِت بالکون قدم برداشت؛هوا دیکش قیعم یشد؛نفس بلند

 جا آمد!

طور ماند و حالش که جا آمد قصد برگشتن همان قهیهم گذاشت؛چند دق یرا رو شیهارا باز کرد و چشم شیهادست

 مهمانِیرا م یواقع یت لبخندظاهر شد و بعد از آن همه وق شیهاچشم یجلو یرا باز کرد که قاصدک شیهاکرد؛چشم

-لبش و آرام زمزمه کرد: یکرد و برد جلو یزندان شیهاکرد! دستش را دراز کرد و قاصدک را در دست اسی یهالب

 و گر تلخ هست باز تحمل! نیریگر خوش هست که کامم ش ست؟ی،خبرت چقاصدک خوش خبر یا

 !میوفایب ارِی ارم،بهیخبرم را ببر به -را بست،لبخند زد و گفت: شیهارا سمت گوشش برد و چشم دستش

 ،بگو بد کرد با روانم!هراسانم شیِز خو بگو

 را باال برد و قاصدک را آزاد کرد؛دور شد و دورتر! شیهادست جفت

 لرز کرد و دست به بغل وارد اتاق شد. احساس
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* 

 عیاز خانه خارج شود سر خواستیکه م دنشیترک کرد؛با داز جا برخاست و اتاق را  عیباز شدن در سر یصدا با

 !ایب م،زودیشب مهمون دار-گفت:

 !کنمیم یسع-گفت: یلجباز یشکر داشت که بجا یسرد بود اما باز هم جا شهیمثل هم جوابش

 سردشان با خبر شوند! یاز رابطه اشییاگر مادرش و دا شودیبد م دانستیخودش م آخر

برگشت داخل اتاق و شروع به حاضر  دادیو با نگاه به ساعت که هشت صبح را نشان م دیراحت کش ینفس ندایل

 نباشد. کیشده بود،خدا به دادش برسد و تراف رشید یکالس داشت و کل میشدن کرد،نه و ن

.. 

د نفر پسر حرکت کرد؛چن یکند اما نبود،به سمت ورود شیدایپ دیگشت شا اسیدانشگاه شد و با چشم دنبال  وارد

 چمن ها جزوه به دست نشسته بودند. یبودند و چندتا دختر هم رو یباز بالیمشغول وال اطیآن سمت ح

از دخترها مشغول  یکیداخل کالس بود و با  اسیها باال رفت،حدسش درست بود داخل رفت و از پله یمعطل بدون

 ؟یخوب-نشست: اسیداشت؛کنار  یگرم در پ یشد و سالمش جواب کشانیصحبت کردن؛نزد

 ؟یممنون،تو بهتر زمیآره عز-لبخند زد: اسی

 آره خوبم!-کوتاه جواب داد: یدستش بود با آه یتو یکه حواسش به جزوه یبا نگاه به دختر ندایل

 ...شونیدیداشتند ند بتیغ روزی،پرهستند یعابد نیخانم ثم نیا-:شیخداروشکر...اشاره کرد به دختر کنار-

 نیگرفتم ا یشمس هستم،تازه انتقال ندایل ت،منمییخوشبختم از آشنا-دراز کرد: نیدستش را سمت ثم ندایل

 دانشگاه.

منم خوشحالم از -را کوتاه فشرد و با لبخند فقط گفت: ندایکم حرف و آرام بود؛دسِت ل یکه ذاتأ دختر نیثم

 ! و دوباره سر در جزوه مشغول خواندن شد.تییآشنا

 گرفتم. یجانم،ممنون ازش کپ ایب-خارج کرد و گفت: فشیرا از داخِل ک سای یجزوه ندایل
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 رهیگیچهارشنبه امتحان م یمیمق-گفت: دادیقرار م فشیکه داخل ک یجزوه را از دستش گرفت و در حال اسی

 ؟یدونستیندا،میل

 ؟یگیچرا االن م اینه،خدا-

 حله! ینداره تا صبح خر بزن بیگفت؛حاال ع نیدم،ثمیخودمم االن فهم-نگاهش کرد: اسی

 !وونهید-و گفت: اسیدست  یاش گرفت؛آرام زد روخنده ندایل

 با خنده نگاهش کرد و وروِد استاد باعث سکوتشان شد! اسی

 

* 

 نکن بهم! یادآوریسال گذشته،انقدر  کیباور کن حالم خوبه، نیاسی-

روانشناس  گمیکه شده،م بارمی ینکن،گوش کن حرفمو برا تمیخدا اذ یِمحضِ رضا اسی-بلند گفت: یبا پوف نیاسی

 هییبه قرص و آمپول! نامزِد پسر دا بندتینم االت،نترسیاز فکر و خ یکمکت کنه که کامال رها بش تونهیه،میخوب

 !کنمیم شش،خواهشیپ میتهران بر ایهفته ب نینهالِ، تو به حرفم گوش بده ا

 جلسه! هیفقط  یام،ولیخب م لهیخ-کوتاه گفت: یو با مکث دیکش قیعم ینفس اسی

 !جلسه هیخب،فقط  لهیخ-

 نهال کجاست؟ گه؟یچخبر د-:دیکش اشیشانیپ یِ رو یکاناپه نشست و دست یرو

 ،تنهام تو خونه!رفته کالس ،نهالیسالمت-

 ؟یندار یدارم، کار دیخر کمیباشه منم برم -

 نه،مواظب خودت باش،خداحافظ!-

 هستم،خداحافظ.-
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مانعش  نیاسیرفتن داشت که تماِس  رونیرا برداشت و سمِت در قدم برداشت...قصد ب فشیکرد و بلند شد،ک طعق

 دلم بذارم! یحاال روان شناسو کجا-شده بود...با حرص در را محکم پشت سرش بست و غر زد:

 

* 

* 

 !زمیعز یدیجان اون ساالد و م دینو-

خودش ساالد  یبرا یبا لبخند نگاهش کرد و کم نداید؛لیتر کش کینزد ینگاهش کرد و ساالد را کم یچشم ریز دینو

 و مشغول شد. ختیر

 شده بود غذات! یدستت درد نکنه عمه جان،عال-بلند شد: ایکه گذشت به به و چه چه لع یکم

-اش گفت:و در جواب عمه دیدر دل کش یبود؛:آه شیبا غذا یحرف مشغول باز یدوخت؛ب دینگاهش را به نو ندایل

 نوش جان عمه جون!

 خوشمزه شده. ندا،واقعایل ایکرد شرفتیپ-

 نیریش یبود که کل دیکرد و بعدش هم پدرش و پشت آن هم نوبت فر فیبار مادرش بود که از دست پختش تعر نیا

 !دیکه با یکردند اال کس فیتعر اورد،همهیدر ب یباز

 ؟یخوریچرا غذاتو نم-:دیلقمه هم نخورده بود پرس کیکه تو خودش بود و  دیبه نو یبا نگاه ایلع

-خالصه گفت: ختیریخودش نوشابه م یبرا یکه کم یسر بلند کرد؛قاشقش را داخل بشقاب قرار داد و در حال دینو

 ندارم! لیم

رو  ایدن یپسرجان آدم اگه کل غذاها-گفت: شدیکه بلند م یرا برداشت و در حال شیزد؛عصا شخندیخان ن حشمت

 بزنه! اشیزندگ کِ یزنش،شر یدست رد به غذا دی،نباخورده باشههم 

 به دلش نشسته بود! یلیکرد و حرف پدرش خ شیهالب همانیکمرنگ م یلبخند ندایل

 !هینه بق یکه خودت انتخاب کرده باش یزندگ کیشر ن،امایجان حرف شما مت ییبله دا-زد: شینه،ن دینو اما
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 کرد! یرا سوزاند! خار شد و دلش را زخم ندایتا عمق جانِ ل حرفش

 د؟ینو-تشر زد: ایلع

 جمع بود! یبا لذت مشغول تماشا دینگاهش کرد و فر نهیپر از ک یبا نگاه دینو

 یتونیم ستیقابل پسند ن تیزندگ کیاگه شر-گفت: دیاز جا برخاست؛با غم به دخترش نگاه کرد و روبه نو نرگس

 !ذارمشیتخم چشمام م ش،رویاریپس ب

 مرگش بود! دیاز نو یید،جدایدلش لرز ندایل

 ه؟ینرگس،منظورت چ-خان داد زد: حشمت

 !شهینم یرفتاراشونو،حق داره بچه،عشق که زور ینیبیمنظورم واضحه،نم-

 رو دوس داره! ندایل میلینداشت،اتفاقا خ یمنظور بد دی، نوبسه نرگس-دخالت کرد: ایلع

 !یشکست! آره دوستش داشت،آن هم چه دوست داشتن ندایپوزخند زد و ل دینو

 

* 

 !خوردیو چرخ م خوردیو چرخ م خوردیچرخ م یبود،ه یبیعج یایدن

 !کردیرا پر پر م میتر از فرانک وجود نداشت که االن سر مزارش نشسته و گل مر الیخیشادتر و ب اسینظر  از

کرد دختر،تو  یوونگید-به اسمش گفت: رهیو خ دیچیپ شیرا دور زانوها شیهاچشمش را گرفت؛دست یگوشه اشکِ

 !؟یکارو کرد نیچرا ا یبود الیخیکه ب

 تارا! دنِیفرانک صبح رفته بودم د یدونیم

 !شتیاومد پ نی!انتقامتو گرفته!معدیدرخشی!چشماش مدیخندیبود!م شاد

 تارا اعدام بشه! دمیدرصد احتمال م کی یوقت لرزهیم قلبم

 اگه تارا هم ترکم کنه!نابود! شمیباور کن نابود م-ادامه داد: هیگر انِ یشکست؛م بغضش
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 هقش بلند شد!آرام شد،سبک و رها!صورتش قرار داد و هق یِ را رو دستش

دورتر  یکه کم نیاسیهمراه آه و بغض زمزمه کرد و به سمِت  یشد؛خداحافظ رفت؛بلندیم یکیکم کم روبه تار هوا

 منتظرش بود،قدم برداشت.

 

 سرش را تکان داد و همراه هم از بهشت زهرا خارج شدند. م؟یبر-:دیکه پرس نیاسیو در جواب  ستادیا کنارش

 تا برسند خانه. دیطول کش شتریساعت ب کیکالفه کننده  کیآن تراف یتو نیماش سوار

 نشاند. نیاسیلب  یقشنگ رو یمرغ سرخ شده فضا را پر کرده بود و لبخند یکه شدند بو وارد

 کیکوتاه روبهش سمت کاناپه رفت و نشست،ساعت نزد یبا سالم اسیدر از آشپزخانه خارج شد و  یبا صدا نهال

دوش  رمیمن م-دوش آب گرم داشت؛از جا برخاست و روبه نهال گفت: کیبه  یدیشد ازین اسیبود و  میشش و ن

 ؟یباهام ندار ینهال،کار رمیبگ

 برو. زمینه عز-لبخند زد: نهال

مانتو و  نکهیرا از داخل چمدان برداشت و بعد از ا شیال لبخند زد و سمت اتاق رفت،حوله و لباس هاهم متقاب اسی

 را در آورد. اشیدوش خستگ ریساعت تمام ز کیشالش را در آورد از اتاق خارج شد؛سمت حمام رفت و 

 بود. نیاسینهال و  همانیم یبود تهران و چند روز دهیرس صبح

 تلخِ گذشته! یروزها یادآوریکار ممکن بود!  نیسخت تر اسی یبرا نیصبح نوبت مشاور داشت و ا نیاسی یگفته به

 

* 

* 

امروزه فردا صبح  ،فقطدینو کنمیخواهش م-هم فشار داد و التماس گونه گفت: یرا محکم رو شیهاچشم

 صبحانه به جهنم! ومده،حاالیناهار ن یچرا برا گنی،نمخب رن،زشتهیم



 پژمرده اسی یبو

164 
 

سمت در اتاق قدم  حرفیب کردیرا تن م شیکه پالتو یکرد و درحال میگردنش را تنظ د،شالیشنیاما انگار نم دینو

-سر خورد و لب زد: شیاز بازو ندایبا خشم نگاهش کرد که دست ل دیرا گرفت؛نو شیاز پشت بازو ندایبرداشت که ل

 !کنمیخواهش م

 تخت نشست! یرو دیبلند که کش یبا پوف ندایاتاق را ترک کرد و ل "باشه"ازش گرفت و با گفتنِ  چشم

 !را در آغوش گرفته و خوابانده بود دیتِن نو شبیاتاق انداخت که د یگوشه یبه کاناپه ینگاه

مرتب کرد و از اتاق  تخت را هم یشد؛سمت کاناپه رفت و پتو و بالشت را برداشت و داخل کمد قرار داد. رو بلند

 خارج شد.

 نداینشستند؛ل زیو مادر و دختر کنار هم پشت م دیبه صورتش پاش یبود؛ لبخند دهیصبحانه را چ زِیم مادرش

 یمادر و دختر قهیچند دق نیبش-و گفت: دیکوتاه کش یکند که نرگس اجازه نداد؛آه داریرا هم ب هیخواست برود بق

 .میصحبت کن

 ؟یبگ یخوایم یبفرما مامان خانم،چ-دست به بغل گفت: دوباره نشست و ندایل

 باهات چطوره؟ دیرفتار نو-:دیجان گندن پرس یمن کرد و باالخره با کلمن یکم نرگس

 است! انیاست چه حاجت به ب انیآنچه ع هایمیبدهد! بقول قد یماند چه جواب ندایل

وقتا که  یخوبه مامان،فقط گاه یلیخ دینو-صورتش کرد و گفت: یکرد آرام باشد؛لبخند را چاشن ینگفت،سع اما

 !شهیم حوصلهیذره ب هی شهیخسته م

 دخترش را،مادر بود و نگران! یهاباور نکرد حرف نرگس

راستشو بگو -نگاه کرد و گفت: شیهاقرار داد و سرش را بلند کرد؛با دقت به چشم ندایل یچانه رِ یرا ز دستش

 مادرتم! ،منندایل

 التی!خکنهینم تمیهم اصال اذ دی،نوداره دروغ بگم آخه،باور کن خوبم من یلیمامان من چه دل-باز دروغ گفت: ندایل

 کنم! یزندگ خوادمیکه نم یبا مرد اموونهیراحت،مگه د

 که شاخ و دم نداشت! یوانگیبود! د وانهیبود! بد هم د وانهیخودش کرد! آره د یهیدلش هد یتو یپوزخند
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* 

* 

به  یرا از شارژ خارج کرد که تق لیسرش مرتب کرد و موبا یرا رو د؛شالیکش شیهالب یرنگ را رو یامات قهوه رژ

 ؟یحاضر-آمد: نیاسی یدر خورد و صدا

 .امیآره االن م-گفت: دادیرا داخلش قرار م لشیکه موبا یرا برداشت و درحال فشیک

 رفتند... رونیو نهال از خانه ب نیاسیخارج شد و همراه اش انداخت و سمتِ در قدم برداشت؛شانه یرا رو فیک

 شد و انگار کالس زبان داشت... ادهیپ یمجتمع توقف کرد و نهال با خداحافظ کی یجلو نیاسیساعت بعد  مین

 جلو نشست. یصندل یرد شد و رو یدو صندل نیاز ب اسی

 !ادیشلوغ بود و سرو صدا ز هاابانیکوتاه روبه نهال حرکت کرد...خ یبا بوق نیاسیرا بست که  کمربندش

 سرسام گرفتم!-و گفت: دیبلند کش یپوف اسی

 نزن! م،غریرسیم میدار گهید-نگاهش کرد و گفت: یرچشمیز نیاسی

 به روان شناس ندارم! یازیخوبم من،ن گمیاما بازم م نیاسی زنمیغر نم-چپ نگاهش کرد: چپ

کلمه  کی ینه مثل االن که حوصله یمثل قبل بش خوادیم اس،دلمی خوامیباور کن من بدتو نم-:دیآه کش نیاسی

 !یحرف زدنم ندار

مرور  خوامی،نمنیاسی خوامیگفته من حوصله حرف زدن ندارم،بخدا دارم خوبشم دارم اما نم یک-نگاهش کرد: کالفه

 ییشده و چه اتفاقا یکنم چ فیتعر یکس یبرا خوامیزبونمه! نم رِ یزهرش ز هیکه هنوز تلخ یاکنم گذشته رو! گذشته

 کنه! یبرام دلسوز یکس خوامیبرام افتاده! نم

 نباف. ایرو اس،انقدری کنهینم یبرات دلسوز یکس-سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: نیاسی

سال گذشته را  کی یهاکه فراموش کند تمام اتفاق کردیکمک  م اسیداشت به  الشیبه خ نیاسید؛یکوتاه کش یآه

! دیگنجینم اسیدر ذهن  دی! فراموش کردن نوتواندیکه نم دانستیرا که مسبب آن همه اتفاق بود اما نم یو کس

 !یو بد یبا آن همه سرد یحت
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 فکرش هم محال بود! یو حت دیگنجینم اصال

 شد. رونیب یرهیداده و خ هیتک یحرف دست به بغل به صندل بدون

 شد. ادهیشو...به خود آمد و پ ادهیپ-که گفت: نیاسیتوقف کرد،با حرِف  نیماش یک دیکه نفهمفکر بود  یتو آنقدر

قرار داد؛به سمت داخل  اسیسمتش قدم برداشت و دستش را پشت کمر  نیاسیبودند،  یمجتمع پزشک کی یجلو

 کرد و همراه هم داخل شدند. اشییراهنما

 

و مشاور  ،روانشناسییرزایم دایداخل مجتمع نگاه کرد...دکتر آ یوارهاید ینصب شده رو یبه تابلوها اسی

 هفـتم! یخانواده...طبقه

 هفت! یطبقه میبر دیاوو با-زد: نق

 بره باال! خوادیاوو انگار با پله م گهیم نیهمچ-سمت آسانسور قدم برداشت و گفت: نیاسی

ار داد که بعد از چند لحظه آمد و دو نفر آقا آسانسور را فش یدکمه نیاسیرفت، نیاسیلبش را کج کرد و سمت  اسی

 هفتم را فشار داد. یدکمه نیاسیوارد اتاقک آسانسور شدند و  نیاسیو  اسیشدند، ادهیپ

.. 

بله بله خانم دکتر گفتند -گفت او با لبخند گفت: یرا به منش اسی لیکه اسم و فام نیاسیشلوغ نبود؛ یلیخ مطب

 خانم ها نوبت شماست. نیبعد از ا دیساعت منتظر بمون کیشما را آخر از هم بفرستم،لطفا 

 بنفش رنگ رفتند و کنار هم نشستند! یهایسمت صندل نیاسیمتقابال لبخند زد و همراه  اسی

* 

* 

شد؟ چرا نگذاشتند کنار  نطوریها؛چرا ابود؛چه زود گذشتند آن روز یلبخندش واقع د؛یکش شیهالب یرا رو دستش

 شیتمام مدت باز ی! بگشیخواینم یو بگ یذل بزن اتهیکه تمام دن یکس یهاتو چشم یبود وقت یهم بمانند؟ درد بد

که  یو ببن ی! بگیو تو خودت خراب بش ی! بگیزیرو تو خودت فرو ب ی! بگیرا دوست دار یاگهیکِس د ی! بگیداد
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! شیهانفرت بکارد ته چشم کیو رفتنت  ی! برویبکن یجز رفتن نتوان یشکست و تو کار تیهاچشم یشکست! جلو

 و بزرگ تر! شود،بزرگیو بزرگ م گردی! جان مردیگیعشق را گرفته و هر روز عمق م ینفرت که جا کی

دستش  بارنیو دوباره او با همان لبخند اما ا کندیرا عوض م زند،صفحهیو لبخندش را بوسه م بردیرا باال م لیموبا

 کم است! هایو عمر خوش خندندیم لبخند به لب دارد؛از ته دل منفر هست،خودش هست! او ه کیدور گردن 

 یشده،نگاهش رو شانیو پر ختهیدورش ر اسی یا،موهایدر دست هم کنار در کند؛دستیصفحه را عوض م باز

 به نگاه او! اسیهست و نگاه  شیموها

 !نیآغوشش نشسته و هردو ذل زدند به لنز دورب یها توشن یرو اسیبار  نیکند،ایصفحه را عوض م باز

 آغوشش لم داده! یراحت تو الیبا خ اسینکند و  شانشانیرا گرفته که باز باد پر شیاز پشت موها او

از دستش  زی! آمار همه چدانستیبود؟ خودش هم نم نیرا روشن کرد! چندم گارشیس نیو چندم دیبلند کش یآه

 !هیثان 27و قهیدق 57 دیساعت و شا 7روز و  367! درست اسین جز نبود زیدر رفته بود! همه چ

 !قای! درست دققاینه دق دیشا

ماه قبل  کیبعد از ظهر بود!  میقبل از ظهر بود و آن روز ساعت شش و ن میو ن ازدهیدستش نگاه کرد؛ یساعت تو به

 از سال نو!

 زد! سال نو! کدام سال نو! پوزخند

 نیقرار داد؛آخر بشیرا داخل ج لیرا برداشت و موبا شیرا فشرد و بلند شد؛پالتو شیهاچشم شیهاجفت انگشت با

 دستش زد و خاموشش کرد. یتو گارِ یپک را هم به س

 

* 

 شماست. ،نوبتینیخانم آد دییبفرما-

 ریز یتکان داد و ممنون یزد و بلند شد؛سرش را روبه منش یسرش را بلند کرد و نگاهش کرد؛لبخند یحرف منش با

 دکتر وارد اتاق شد. دیو با بفرمائ دیلب زمزمه کرد؛سمت در رفت و دوبار آرام با دست به در کوب
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 .کردیبود که توجه آدم را به خودش جلب م یزیچ نیشاد اول یهاپر از رنگ ییوارهایبزرگ با د یاتاق

 داشت! یگرم در پ یجواب اسی سالم

 !یآمد زم،خوشیعز نیبفرما بنش-

اش برداشت و شانه یرا از رو فشیقرمز رنگ رفت؛ک یهالب زمزمه کرد و سمت کاناپه ریز یممنونبا لبخند  اسی

 نشست.

 ؟یخوب زمیخب عز-لبش را پررنگ تر کرد: ینشست؛لبخنِد رو شیرفت و روبرو اسیبلند شد؛سمت  دکتر

که  امیکه خوبم اما داداشم نگرانمه،بخاطر اون حاضر شدم ب دونمی،خودم مخوبم یلیاوهم،خ-سرش را تکان داد: اسی

 دلش قرص شه.

 یمشاوره گرفتن برا ،البتهیکرد یخب کار-را باز و بسته کرد و گفت: شیهابا همان لبخندِ آرام بخشش چشم دکتر

 مشکل داره. یجوریهمه  یبرا یست،زندگهمه

بتونم  دوارمیبرات افتاده،ام ییبهم بگو چه اتفاقاها یدارحاال اگر دوست  زمیخب عز-سکوت کرد و ادامه داد: یکم

 کمکت کنم!

کرد؛لبش را با زبانش تر کرد و سکوِت  نییذهنش باال پا یرا تو شیهامکث کرد و حرف ید؛کمیدر دل کش یآه اسی

 یخوب بود! تو یلیدخینو-را داخل هم کرده بود لب باز کرد: شیهاکه جفت دست یکوتاهِ خود را شکست و در حال

العاده بود! بودم که بهش شک کنم! اون...اون فوق دهیندرفتار اشتباه  هیبارم ازش  هیکه باهاش بودم  یتمومِ چند ماه

 زدیخودش که زنگ نم گهید زدیبهم زنگ م شتریده بار ب یکه روز یدیسرد شد! نو هویشد که  یچ دونمیاما نم

 !کردیتماس را قطع م عیسر یابهانه کیبا  اددی! جواب هم که مدادیمن رو هم نم یهاجواب تماس چیه

 یینهال بگم تنـها ای نیاسیبه  نکـهیشدم؛بدون ا وانهیشدم؛د یرفت که آخر سر عصبان شیبا اون منوار پ یروز چند

اما نتونست عشق تو  تعجب کردم دنمیداخل اتاقش شدم با د یبد! وقت یلیبود! خ یرفتـم کارخونه؛روزِ بد

سـرِد  شینقش بست و صدا اشیشــانیپ یوحشتنــاک رو یکه شدم اخم کشیهاشو پنهون کنـه! نزدچشم

 ؟یکنیم ـکاریچ نجایا-:دیسـرد بود که پرس



 پژمرده اسی یبو

169 
 

ه !تو کنمتیخب اومدم بب-قورت دادن بغضم گفتم: یتالش برا یمتوجه بشود؛با کل خواستمیکرده بودم اما نم بغض

 نکنه اشتباه کردم اومدم! هی! چیزنیکه زنگ نم ،خودتمیدیهامو نمجواب تلفن

 !یومدیم دیآره نبا-بد گفت: یهم گذاشت و با لحن یرا محکم رو شیهاچشم

 ؟یچت شده؟چرا چند روزه عوض شد د؟تویچرا نو-:دمی! با همان اخم پرسدادیکردم؛دلم کم کم بهم هشدار م اخم

 

 میهاچشم یتو یو مکث ستادیا میکممون رو پر کرد؛روبرو یقدم کوتاه فاصله کیمشت شد؛با  شیهاکه دست دمید

کار  یعنی زنمیو زنگ نم دمیجواب نم یوقت-کرده بود گفت: هیرا به قلبم هد یکه سرد یکرد؛لب باز کرد و با نگاه

 یزی! هرچیستیم اما تو ول کن نگفتم دوستت دار تکردم به یاشتباه هی! من یزنیزنگ م قهیدارم،چته دم به دق

 داره دختر،حِد خودتو بدون! یحد

 !شمیمتوجه نم-لب زدم: سیبود! با هما صورت خ دهیفایاشک ب ختنیدر نر میسع

تو  یعنی! خوامتینم یعنیبرو!  یعنیمنظورم واضحه خانم ساده،-بلند تر و سردتر از قبل بود که گفت: شیصدا بارنیا

من  اس،کهیواقعا  یفکر کرد یچ-! پوزخند زد:یستیتو در حد من ن یعنیبرام!  ینبود شیب یاچهیمدت باز نیتمام ا

برس  تی! حاال برو به زندگیکوچولو،سخت در اشتباه نمباطل خا الیخ ی! زهخوامتیم شهیهم یدوستت دارم و برا

 !یمن تموم شد یبرا گهیهم مزاحم من نشو! تو د گهید

که با چندتا  یبا دختر-تر از زهر بود که ادامه داد:! پوزخندش تلخینه با هر دخترازدواج کنـم اما  گهیکه د وقتشه

 منو عاشق خودش کرده! یکه پاکه! که با همان پاک یساده خام نشه و مثل تو زود خودشو نبازه! با دختر یجمله

افتاده و  یخشک یبودم که تو یماه کی!درست مثل توانستمیبزنم اما نم یحرف کردمیلب باز م ینداشتم ه تحمل

 ! کندیدهنش را باز و بسته م یجرعه آب ه کی یدر تقال

 خواستیلرزان عقب عقب رفتم؛آن لحظه فقط دلم م ییکلمه حرف بزنم! با پاها هینتونستم  یتالش جت یاز کل بعد

 !دادمیم انیها پابه تمام آن لحظه یقلب ستیا کیو با  دادمیتوقف بود که فشارش م یدکمه کیقلبم  یرو

 !یراست-:دمیرا شن شیدر باز صدا یرهیپر از نفرت رو ازش گرفتم و دستم که رفت سمت دستگ ینگاه با

 نیخونتون،همچ امیب خواستمیخودم م-شد: کیکه نزد دمیرا شن شیهاقدم یاما برنگشـتم سمتش؛صدا ستادمیا

 تـ... امیراه بـ نهمهیسخت که بخاطر تو ا کمی! برام ی! کار منو راحت کردیخودت اومد یبد هم نشد که خودت با پا
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تو اون لحظه اون همه قدرت  دمی! نفهمدمیصورتش کوب یشد،برگشتم عقب و با تماِم توانـم محکـم رو زیلبر صبرم

بسته  شیهاو چشم دیسمت مخالف چرخ یبود که صورتش کم ی! شدت ضربه جورکردیم کاریتو دست من چ

 شدند!

و  کردیفشار دادم و بدون حرف از اتاق خارج شدم! دستم کز کز م میگلو ی! دستم را روکردمیم یخفگ احساس

 !سوختیقلبم م

 خواستی! دلم مشدیاکو م میهاگوش یتو شیهاحرف یو قدم زنان ه خـتمیریاشک م هاابونیخ یخود شب تو تا

 یکردن هم نداشتم! وقت ی! اما متاسفانه جرأت خودکشکردمیو راحت م نداختمیم ینیماش هی یخودمو جلو

نزدم و فقط  ینگرانم شد اما من الم تا کام حرف شتریب امافهیق دنیبود اما با د یعصبان یلیخ نیاسیبرگشتم خونه 

 در پس خود نداشته باشد! یداریکه ب ی! خوابخواستیبغل خواب آرام م کیدلم 

داخل اتاقم شدم و در را از پشت قفل کردم؛به سمت تخت رفتم و با همان  نیاسی یدر پ یپ یهاجواب به سوال بدون

که دلم  نیریش یخوابم برد؛خواب عیسر یلیخستمو رو هم گذاشتم و خ یهاو چشم دمیدراز کش رونیب یهالباس

 بشم. داریوقت ب چیه خواستینم

 

! اما توان خیدوش آب  ریبلند شم برم  ز خواستیکه دلم م یطور کردمیرفته بودم؛احساس گرما م قیعم یخواب

قدرت حرف زدن هم  یاما من حت کردینفر هم داشت صدام م کیو  دمیشنیم ییصداها هیتکان خوردن نداشتم...

 ینشست صدا امیشانیپ یرو یکیکردم و فقط تونسـتم آه بکشـم! متوجه شدم که دست  یسع یلینداشتم! خ

 آب!-تالش لب باز کردم: یرا به چپ و راست تکان دادم و بعد از کل کرد،سرمیصدا م که اسمم را دمیرا شن نیاسی

هامو باز جون گرفتم؛ تمام تالشم رو کردم و چشم یشد؛کم میکه جرعه جرعه آب وارد گلو دینکـش یطول

 .ارنیب نییتبمو پا تونستنیو دکترا هم نم سوختمیتب م یهفته شبانه روز تو کی گفتیم نیاسیکردم؛

هق تمام ماجرا را و هق هیگر یتو صداش حالمو بد کرد و با کل د؛بغضیپرسیحال بدمو م لیناراحت بود فقط دل یلیخ

دستاشو مشت  یو ه زدیکه من مرخص بشوم با خودش حرف م یشده بود و تا زمان یعصب یلیکردم! خ فیبراش تعر

ازش نشد اما  یرفت و تا شب هم خبر حیتوض هکلم کی یمن و نهال رو رسوند خونه خودش بدون حت یکرد؛وقتیم

 ناراحت بود! یلینـبود اما خ یعصـبان گهیرو به اون رو شده بود؛د نیبرگشت از ا یوقت

 نشد؟ دیاز نو یخبـر گهیبعدش د-:دیانداخت و پرس گرشید یپا یِرا رو شیسرش را تکان داد؛پا دکتر
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بعد از چند ماه مادرش تماس گرفت وگفت بهم هشدار داده  کـبارینه اصال،فقط -تکان داد: نیسرش را به طرف اسی

ازدواج کنه!  خوادیاما من باور نکرده بود حاال هم دست از سرش بردارم چون م امچهیباز کیپسرش فقط  یبود که برا

 یدم؛جورش ضیفکر نکـنم اما اون روز باز مر یاگهید زیچ چیبه ه کردمیم یمن اون موقع مشغول کنکور بودم و سع

 نتونسـتم درس بخونم. یکه چند روز

 !یکن فیمو به مو برام تعر خوامیها افتاد؟متو اون روز ییهاچه اتفاق گهید-:دیباز سرش را تکان داد و پرس دکتر

 

 !شدیزبانش مزه م ریطعم تلخ قهوه ترک ز کردیها که فکر مفکـر کرد؛به آن روز یکم اسی

تصادف مشکوک داشـتم،همراه  هی کبارمی-شالش را شل کرد و گفت: یتصادفش؛کم یهیشد به قض دهیکش ذهنش

کردن  ریبا تمام سرعتش سمتمون اومد،انگار که قصدش واقعا ز نیماش کیکه  میشدیرد م ابانیاز خ ـمینهال داشت

 یحکم روخوردم و دستم م نیزم پشتکه از  دتمیماست،نهال زود تر از من به خودش اومد و محکم به عقب کش

 شد. دهیآسفالت کش

هم همون کارو کرده بود؛من و نهال  نیاسیبا همون مشخصات با  نیمشکوک تر از اون که چند روز بعد همون ماش و

 نیاسیکه  میرو گفت هیو قض دمیگفت ما هم ترس نیاسیبعد که  یول میبگ نیاسیموضوع را به  ـمیخواستیاول نم

 تکرار نشد! گهیشد و خداروشکر د الیخینشد ب دایپ یسرنخ چیکه ه یکرد اما بعد از مدت تیشکا

 بود؟ دیکار مادر نو یکنیتو فکر م یعنی-

 !دونمینم-و کوتاه گفت: دیدهانش کش یرا تو اشینییلبِ پا اسی

 ؟ییایبا خودت کنار ب ی؟تونستیاالن چ-:دیدوباره پرس دکتر

 !دیآرام بود که خودش هم بزور شنـ یا"نه" اسی جواب

 گهیکه د بندمیبا خودم عهد م یفراموشش کـنم،ه تونمینم-گفت: اسیراست دکتر با لبخـند که باال رفت  یابرو

 دنیام جوالن مبسته یهاچشم یجلو شیبا اون لبخنِد لعنت رشیباز تصو شهیکه م شه،شبیبهش فکر نکـنم اما نم

 !زنهیذهنم چادر م یباز تو الشیو خ

 یرو ییزهاینشست؛چ اشیصندل یِقدم برداشت و رو زشیبا خود فکر کرد و بلند شد؛سمت م یمکث کرد؛کم دکتر

 ؟یفراموشش کن یخوایم یعنی-:دیکرد و پرس ادداشتیکوچک  یبرگه کی
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که  دانستیبا خودش مشخص نشده بود فقط تا آن حد م فشینداشت؛هنوز تکل یشد؛جواب ریشده سر به ز جیگ اسی

 !تونمی! واقعا نمتونمیبخوامم نم-دکتر بازگو کرد: یهمان حرف را برا !تواندیبخواهد هم نم

 

 دختر کارش از مشاوره گرفتن گذشته بود! نینگاهش کرد؛ا یکم دکتـر

-:دیشل کرد و پرس یسبز رنگش را کم یِروسر ینشست؛ گره اسیو کنار  اشیقبل یشد؛دوباره برگشت سر جا بلند

 کیوارد  یخوای؟نمیبمون ینجوریا یخوایم یک ،تایهم ازش ندار ی،خبرکه رفته ؟اونیبکن یخوایم کاریخب پس چ

 !یبش گهید یرابطه

 فراموش کنم! دوینو میتو زندگ گهید یکیبا آوردن  یعنی ه؟یچ گهید یمنظورتون از رابطه-زد: شخندین اسی

کن،بذار  یکن! مثل تمام جوانا خوش گذرون یکه زندگ نهینه ابدا! فقط منظور من ا-تکان داد: نیسرش را به طرف دکتر

 رو بچشه! نذار غم زده بمونه و شکـ... یعاشق نیریشه،باز طعم ش ییدلت باز هوا

باز عشق  دونمیعاشق بشم و نم یو ازم بخوا یکن فیعشق تعر یکه برام قصه نجایا ومدمین ،منییرزایبسه خانم م-

 !هیم کافهفت پشت یتجربه کردم برا کباریرو تجربه کنم! 

 روهم راحت کنم! نیاسی الیسبک بشم و خ کمیدکتر مشورت کنم،که  کیمن اومدم که مثال با  

راحت کن که خوبم،بگو فراموشش کردم  الشونویخ دندیازت پرس نیاسی ایخانم دکتر اگر نهال  کنمیخواهش م پس

و پاک کردم عکساشو که همدمه خاطراتشو که شب و روز باهامه! بگ ختمیرو که تمام وجودمه! بگو دور ر یکس

 نباشن! وانهیو انقدر نگرانِ منِ د الشونیاسمشو! بگو تا راحت بشه خ ی! بگو فراموش کردم حتمامهییتنها

 وانه؟یحاال چرا د-:دیخند دکتر

 یلیمثل من عاشق بوده تا حاال! فکر کنم من نسخه دوم ل یآدم عاقل ،کدومگهید اموانهیخب د-:دیتلخ خند اسی

 مجنون باشم!

 "!یبه همان تلخ یهمان عاشق م،بهیو مجنون یلیدوِم ل یمن و تو نسخه"

 

* 
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* 

پخش شده  یِ قرار داد؛موها یعسل یرا رو ینیکه س یکاناپه نشست و در حال یرو اسیشربت کنار  ینیبا س نهال

 خب چخبر خواهر شوهر؟-:دیرا با دست عقب فرستاد و پرس اشیشانیپ یِرو

 زنداداش! ستین یخبر خاص-لبخند زد: کوتاه اسی

 اس؟ی یکنیمسخره م-چپ چپ نگاهش کرد: نهال

 .ستین یخبر خاص ،واقعایانه بابا چه مسخره-متعجب نگاهش کرد: اسی

گفت  یچ دایآ-:دیداخلش را خورد و پرس اتیبرداشت؛چند قلوپ از محتو یعسل یرا از رو اشوهیآب م وانیل نهال

 بهت،حرفاش به دردت خورد؟

 !ستین اسیکار  دیفراموش کردن نو دندیفهمی! آخر چرا نمدیچه بگو دانستید؛نمیآه کش اسی

! فراموش یمن هست گری! تو دیشد یکی! تو با تمام من یستیتو ن گریکه تو د کنندیچرا مردم باور نم دانمینم"

 "من! انِیپا یعنیکردن تو 

 نیاسی الیباهاش دردودل کردم،خوب بودم خوب تر شدم!توام خ کمیآره -گفت: کردیاهش مجواب نهال که نگ در

 !ستین میمن طور دیرو راحت کن،بابا باور کن

قبول  اسیاگه  گفتیم یخدا نگرانته،ه یشهیکه هم نیاسیبگم واال، یچ-تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف نهال

 .شهیمنم راحت م الیروانشناس خ هی شیکنه بره پ

خب حاال که -گفت: دادیم هیکه از پشت کامل به کاناپه تک یآغوش گرفت و در حال یکاناپه را تو یکوسن رو اسی

من کنه،تو بهتر  ریخودشو انقدر درگ نیاسی خوامینهال نم کنمینگرانم نباشه،خواهش م گهیرفتم، بهش بگو د

 !یقانعش کن یتونیم

 اصفهان؟ یگردیبرم یک کنم،تویباشه انقدر خودتو ناراحت نکن،من باهاش صحبت م-سرش را تکان داد: نهال

 طیفردا هشت صبح بل یگفتم برا نیاسیبه  -را برداشت و گفت: اشوهیآب م وانیدستش را جلو برد؛ل اسی

 ...بعد از ظهر کالس دارم.رهیبگ
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 یکه رو لشیبلند شد و سمتِ موبا اسیروبه  دیببخش کید؛با بلند ش لشیموبا یبزند که صدا یخواست حرف نهال

 آشپزخانه بود رفت. زیم

 

 نیبه زم شینهال پاها غِیج یرا خورد و خواست بلند شود سمت اتاق برود که با صدا اشوهیاز آب م یکم اسی

کف  حالینهال که ب دنید د؛باییتا به خودش آمد و با عجله سمت آشپزخانه دو دیطول کش هیثان د؛چندیچسب

چت شده؟نهال توروخدا چشماتو باز کن!  زمینهال جان عز-و کنارش زانو زد: دیکش یبلند نِیآشپزخانه افتاده بود ه

 نهال!

 متوجه نبود! اسیکه  کردیزمزمه م ییزهایچ هیلب  رینهال قصد جواب دادن نداشت؛فقط ز اما

و  ییرایپذ یها به هزار زحمت نهال را کشان کشان برد توآن دنیبلند شد و با اورژانس تماس گرفت تا رس ناچار

 زنگ در و تلفن همزمان بلند شد. یسرش انداخت و صدا یکاناپه دراز بکشد...شالش را رو یکمکش کرد رو

دستشان  یتو ییهافیرا مشت کرد و سمت در رفت؛باز کرد و دو نفر آقا با ک شیهادست یشده و عصب جیگ اسی

 آرام جواب داده شد و رگ نهال سرم خورد... اسیند،سالم وارد خانه شد

 او را به آن حال انداخته بود! یشک عصب کیدکتر  یگفته به

 اطالع دهد. نیاسیانقدر هل شده بود که فراموش کرده بود به  اسی

 د؟ییبفرما-سمت تلفن رفت و جواب داد: اسیکه از خانه خارج شدند باز تلفن زنگ خورد، ونیآقا

 الو نهال چرا تلفنت خاموش شد!-:دیچیپ یگوش یبغض دار مادر نهال تو یصدا

 افتاده! یهستم،چه اتفاق اسیمن  یدیسالم خانم حم-

 دخترم؟نهال کجاست؟ یجان خوب اسی-

 افتاده؟ ی،اتفاقبد حال شده کمینهال  یدیممنون من خوبم راستش خانم حم-من من کرد: اسی

بگم واال دخترم بخت دختر منه،مارال بچشو از دست داد!  یچ-تر کرد:را نگران اسی یدیخانم حم یهیگر یصدا

 !ستیحال خودش هم اصال خوب ن
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 به خانه! نیاسیشد با باز شدن در و وارد شدن  یمساو اسی نِ یه

 

واقعا -گفت: یدیروبه خانم حم کردیدستش نگاه م یِکه متعجب به نهال و سرِم تو نیاسیبا نگاه به  اسی

 !مارستانیب میایحتما م رهیباهاتون تماس بگ گمیاالن اومد خونه نهال حالش خوب بشه م نیاسی،متاسفم

 !نجایا ادیمارال هستم نذار ب شیبرو دخترم برو مواظب نهال باش نذار غصه بخوره من پ-

 !رهیحتما باهاتون تماس بگ گمی،به نهال مباشه چشم بازم،متاسفم-

 م خداحافظ!باشه دختر-

-گفت: کردیم شیکه نگران باال سر نهال نشسته بود و صدا نیاسیکوتاه تلفن را قطع کرد و روبه  یبا خداحافظ اسی

 !ادیاالن به هوش م هیشک عصب هی،نگران نباش ستین یزیچ

 شده؟ یچ-نگاهش کرد: نیاسی

ز دست داده،حال خودش هم خوب مارال بچشو ا-گفت: نشستیکه م یکاناپه رفت و در حال د؛سمتیآه کش اسی

 از حال رفت! نمیزنگ زد به نهال ا ست،مادرشین

تماس را  یاسم کاوه مکث کرد و دکمه یخارج کرد؛رو بشیرا از داخل ج لشیو موبا دیکوتاه کش یپوف نیاسی

 بله؟-:یگوش یتو دیچیناراحت کاوه پ یزد...چندتا بوق خورد که صدا

 شده؟ یسالم کاوه،چ-

 مارستانیدورش هم پر از خونه،رسوندمش ب نیمارال افتاده زم دمیواال من رفتم خونه د دونمینم-کاوه بلند شد: آه

 !ستیهم اصال خوب ن شیگفتن بچه رو از دست دادن خودش هم سرش شکسته حال روح

 بود! ششیپ اسینهال حالش بد شده،شانس من  دمیمتاسفم! منم اومدم د-مکث کرد: نیاسی

 و پر سوز! د،بلندیاره آه کشدوب کاوه

 نبود؟ ششیپ یکاوه مگه دکتر نگفته بود مارال فقط استراحت کنه،کس یراست-:دیپرس نیاسی

 !شهیم ینجوریا دونستهیاز کجا م دیرفته بود خر چارهیبود،ب ششیچرا مامانم پ-
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 ؟یندار اجیاحت یزیمارستان،چیب میایبگم کاوه واقعا متاسفم،نهال حالش خوب شه م یچ دونمینم-

 هست! زینه قربانت،همه چ-

 پس فعال!-

 خداحافظ.-

نهال؟نهالم -کرد: شیرا بوسه زد و باز صدا اشیشانینهال فرستاد؛خم شد پ یموها یالکرد و دستش را الب قطع

 !نمیبلند شو بب

 مارال!-لب گفت: ریسرش را به چپ و راست تکان داد و ز نهال

 حالش خوبه تو چشماتو باز کن! زم،مارالیپاشو عز-ت:را گرفت و آرام گف د؛دستشیشن نیاسی

-کننده گفت:خفه یپر از اشک و بغض ییهابرگرداند و با چشم نیاسیرا باز کرد،سرش را سمت  شیهاچشم نهال

 خـ... ایخدا ارهیطاقت ب تونهینم دونمیمن م رهیمیبچشو از دست داد،اون م

 فشرده شد. نیاسیآغوش  یهقش که بلند شد سرش توامانش نداد...هق هیگر

دار ،دوباره بچهناراحت نباش مارال حالش خوبه زمیعز-کاناپه نشست و دست نهال را گرفت: نییبلند شد؛پا اسی

 راحت شه! التیتا خ مارستانیب نیبر نیاسیبا  یدل نگران یلی،اگر خنگران نباش شهیم

نهال  یهابلند شد لباس اسیرا چسب زد، شیو جاآرام سرم را از رگ دستش خارج کرد  نیاسیشد که  زیمخین نهال

 آورد و خودش هم حاضر شد. شیرا برا

 بود. هوشیتخت ب یرو دهیرنگ پر یشده و صورت یچیساعت بعد باال سر مارال بودند و او با سر باند پ کی

 نکند! هیاش کرد تا گر یبه زور راض اسیباز بغض گرفت و  نهال

و  اسیآرام گرفت و به زور  یرا راحت کرد مارال حالش خوب است نهال کم الشانیکه باال سرش آمد و خ دکتر

 شد به خانه برگردد! یراض نیاسی

 

* 
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 .دینهال تنهاست...مواظب خودتون باش یداداش گهیبرو د-خارج شد و گفت: نیاسیآغوِش  از

 خدا به همرات.توام مواظب خودت باش. زمیبرو عز-لبخند زد: نیاسی

 را باز و بسته کرد و به سمِت اتوبوس پاتند کرد و وارد شد. شیها لبخند زد؛با همان لبخند چشممتقابال اسی

 هم آنجا را ترک کرد. نیاسیکه راه افتاد  اتوبوس

 کرد. یپل شیهاانبوه آهنگ انیرا از م یگذاشت و آهنگ شیهاگوش یرا رو اشیهندزفر

 عشق...چشم بسته دلو بهت دادم-

 ه دامت افتادمخودم ب یبا پا-

 آدم! هیاز جونِ  یخوایم یچ گهید-

 !یزیهمه باز چه عز نیا ،بایضیمگه مر یه یزنیهم م ،بهیزیر هی یهایقهر و آشت نیعشق...تو ا-

 !یدرمونیجوِن خودت دردِ ب ،بهیمونیم شهیکه تا هم یزخم هی،یشونیوسِط پ یاعشق...بوسه-

 !یکاریچه ب یریو م ییای،میتو فقط که مردم آزار فِی،حیغمِ قشنگِ پر طرفدار هیعشق...-

 !صاحابشیقلب ب نیا شــــــــــهیتو نم فِ یعذاب عشق،حر یعشق،فرشته جنابیعال یآها-

 بایبازم دمت گــــــــــــــــرم چه ز یعشق! ول یخوش ینجوریتو ا یخوایم وونهیمنــــــــو د-

 عشق! یکشیم

 ییهرجا هیعشق...با توام کول-

 .ییالال یخونیبعد خودت واسم م ییکنجِ تنها یکشونیاول م-

 با هر بهونه! شهیم داتیعطرِ زنونه پ هیبا  یحت یآهنگ تو گشتِ شبونه...گاه هیعشق...با -

 !صاحابشیقلبِ ب نیا ــــــــــشهیتو نم فِ یعذاب عشق،حر یعشق،فرشته جنابیعال یآها-
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بازم دمت گـــــــــــــــــــرم  یعشق ول یخوش ینجوریا ،تویخوایم وونهیمنــــــــــــــــو د-

 عشق. یکشیم بایچه ز

 

(Evan Band_Alijenab) 

 

 !خواندشیبود که خواننده با دل و جان م اسیدل  یهاتکرار شد و تکرار شد! حرف یبه اصفهان آهنگ ه دنیرس تا

 "خودم به دامت افتادم! یِ عشق چشم بسته دلو بهت دادم با پا"

* 

با خانه  یکاریکه از سر ب شدیم یحمام شد...چند ساعت هیقرار داد و به قصدِ دوش گرفتن راه شیرا سرجا یجاروبرق

 ناهار هم نخورده بود. یبود و حت ریدرگ

 اش را سر برده بود!حوصله یحساب ییتماس گرفته بود اما او جواب نداده بود،تنها اسیبار با  چند

.. 

 اسی یبرشداشت؛اسم و شماره زیم یبلند شد،از رو لشیزنگ موبا یصورتش زد که صدانرم کننده به دست و  یکم

 الو سالم.-صفحه افتاده بود...جواب داد: یرو

 ؟یزده بود ؟زنگیخوب ندایسالم ل-:دیچیگوشش پ یتو اسیخواب آلود  یصدا

 ؟یبود ،خوابیممنون خوبم،آره زنگ زدم جواب نداد-نشست: یصندل یرو ندایل

تا خود صبح نتونستم بخوابم  شبیآره خواب بودم،د-و گفت: دیصورتش کش یرو یشد؛دست زیمخیتخت ن یرو اسی

 ؟ییاز سردرد روبه موت بودم...چخبر کجا

 امروز؟ یاکارهی! تو چیکاریاز ب دیام پوک! تنهام تو خونه! حوصلهیخبریخبر ب-

 قی...تحقکارمیمنم ب-گفت: رفتیم سیمت سروکه س یجا کرد و در حالدستش جاب یرا تو لشیبلند شد؛موبا اسی

 تا صبح روش بودم تموم کردم. شبیپس فردا روهم د



 پژمرده اسی یبو

179 
 

 تنهام! نجا،منمیا ایخوب پس ب-مکث گفت: یبا کم ندایل

 ام؟یکجا ب-:دیمتعجب پرس اسی

 دلم گرفت! ییتنها نجایا ایب گمیم-باز گفت: ندایل

 !تونمینم ام،منینه بابا کجا ب-

 ؟یکن کاریچ یخوایم یی! تنهایزنیچرا غر م گهید ایب-نق زد: ندایل

 بابا زشته! ادیشوهرت م-گفت: گرفتیآب م ریکه دستش را ز یمکث کرد؛آب سرد را باز کرد و در حال یکم اسی

 !ادیها! اون که تا نصف شب هم خونه نم یالینه بابا خوش خ-:دیآه کش ندایل

 !ندایجان ل گهید ایب-باز گفت: ندایدوباره سکوت کرد که ل اسی

کنم  کاریام،چیخب آدرس بفرست م لهیخ-را با دست پشت گوشش فرستاد و گفت: شید؛موهایکوتاه کش یپوف اسی

 من از دست تو!

 آخ که من دورت بگردم،پس منتظرما زود باش!-:دیکش یاخفه غِیج ندایل

اس را قطع کرد و با همان آب سرد هم کرد! با گفتن باشه آدرس بفرست...تم یچه ذوق چارهی؛باش گرفتخنده اسی

 خواب از سرش بپرد! دیایحالش جا ب یرا شست که باعث شد کم شیدست و رو

 

..... 

را داخلش قرار داد و از اتاق  دیو کل لیرا برداشت و موبا فشیزرد رنگش را بست و شالش را سر کرد؛ک یپالتو بند

پاتند  نینس دم در منتظرش بود؛در را قفل کرد و سمت ماشرا پا کرد و خانه را ترک کرد؛آژا شیهاخارج شد...کفش

 .دیتوقف کن یفروش ینیریش کی یلطفا جلو-گفت: اسی قهیراه افتاد و بعد از چند دق نیکرد و سوار شد،ماش

را در دست  فشیبند ک اسیتوقف کرد؛ یبزرگ یمغازه کی یبعد جلو ساعتمیداد و ن اسی لیتحو یچشم راننده

 شد و سمت مغازه رفت. ادهیپ نیاز ماش "گردمیبرم دیمنتظر بمان"فشرد و با گفتن 

.. 
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 دیطول کش شتریبعد از ظهر دو ساعت ب کیشد و آدرس را به راننده داد...در آن تراف نیشکالت سوار ماش یبسته با

...وارد مجتمع شد؛ بایز یبا ظاهر کیآپارتمان ش کیفرستاده بود... شیبرا ندایکه ل یبرسد به آدرس اسیتا 

اش را رفت و دکمه یاشهیآسانسور ش ؛سمتشده بود نیمخمل تزئ یزرشک یها یکه با راحت دیسف یهاکیسرام

بود  ریزکرد؛مرد سربه ستاد؛نگاهشینفر آقا کنارش ا کیجا کرد؛دستش جاب یرا تو فشید؛کیایفشرد؛منتظر شد تا ب

 د؟یریشما کدوم طبقه م-:دیپرس اسیدستش؛آسانسور که آمد هردو سوار شدند و  یتو بایز یو دسته گل

 هفدهم!-آرام جواب داد: مرد

شد که هر  رونیب یرهیآسانسور خ یشهیآسانسور داد از ش یفلز واریبه د هیهفده را فشار داد و تک یدکمه اسی

 .رفتیلحظه باالتر م

واحد هفتدصدودو از  یروبرو قهیرا فشرد و بعد از چند دق ستیب یدکمه اسیشد  ادهیهفدهم پ یکه طبقه مرد

آراسته و لبخند به لب در  یبا ظاهر ندایل دینکش ی...طولستادیآسانسور خارج شد...زنگ را به صدا درآورد و منتظر ا

 آغوشش گم شد! یتو اسیرا باز کرد و 

 

 .یخوش اومد یلیتو،خ ایب-

در آورد...داخل  شیرا باز کرد و از پا نشیپوت یهاخارج کرد و خم شد؛بند ندایلبخند زد؛دستش را از دست ل اسی

 بخرم! یزیچ دمیاومدم نرس ییهوی زمیعز دیببخش-گرفت: ندایشکالت را سمت ل یشد و بسته

 مگه ازت خواستم؟ یزی.چامیدرب ییاز تنها ییایگمشو بابا،من گفتم ب-چپ چپ نگاهش کرد: ندایل

 یزیدوس داشتم برات چ ،خودمیازم خواست یزیمگه من گفتم چ-:انداخت و گفت کاناپه یرا رو فشیک اسی

 به اطراف انداخت... یبعد...با دقت نگاه یبخرم،حاال انشااهلل دفعه

که داخلش  دیگلدان بزرگ سف کیبود که  تیکوچک جلو رو یورود کی یشدی! از در که وارد مبایبزرگ و ز یاخانه

 لیسالن طو کی یپوشانده شده بود.بعد از ورود دیفرش سف کیبا  یرز قرمز بود،قرار داشت...ورود یهاپر از گل

سالن  یو باال یدوازده نفر یناهارخور زیم کی الن.زرد و وسط سیآب یهایسالن راحت نییبود که سمت پا تیجلو رو

و کاغذ  سینف یپر از تابلوها ییوارهای...دیا.قهوهدیسف یهاقرار داشت با فرش یا.قهوهدیسف یسلطنت یهاهم مبل

هم سمت چپ سالن که از برچسب  گریسالن کنار هم قرار داشت و دوتا د نیی. دوتا اتاق پابایز ی.کرمدیسف یوارید

 کیبود و  یو ارزش متیگران ق یهاسالن پر از دکور یهاگوشه . گوشههیبهداشت سیمتوجه شد سرو شانیکی یرو
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بزرگ با  یپنجره کیبود... یسالن بود که داخلش پر از ظرف و ظروف گرانت یت راست باالکوچک هم سم یبوفه

کوچک بود که  یدورش چندتا بوفه هنصب بود ک واریبزرگ به د یویت کیسالن بود و بغلش  یباال بایز یپرده

 قرار داشت... یشش نفر یصبحانه خور کیآشپزخانه هم  یقرار داشت و جلو یکوچک یهاداخلشان گلدان

 !نیدار یو دلباز بایز یچه خونه-انداخت و گفت: ندایسمت ل ینگاه

 خانم! اسیقابل نداره -آشپزخانه رفت و گفت: د؛سمتیخند ندایل

 .باستیز یلیخونتون خ گمیصاحبش قابل داره خانوووم! واقعا م-رفت و گفت: ندایبا خنده دنبال ل اسی

 هیوجب جا با  هی ی! کاش تودهیچه فا-با آه گفت: دیچیم یاوهیداخل جا م یقهیرا با سل هاوهیکه م یدر حال ندایل

 اما نـ... میکردیم یکهنه زندگ یپتو

 بله؟-اپن بود رفت و برشداشت: یزنگ تلفن حرفش نصفه ماند و سمت تلفن که رو یصدا با

 ؟یخوب زمیسالم عز-:دیچیپ یگوش یمادرش تو یصدا

 سالم مامان ممنون،چخبر؟-

 است؟خونه دیگلم،نو یسالمت-

 ؟یدار یست،کارینه مامان ن-

 ؟ییکنم باهاتون.پس تنها یاحوالپرس خواستمینه گلم فقط م-

اومده  مینه مامانم مهمون دارم،هم دانشگاه-گفت: دیچیظرف م یرا تو هاوهیم یهیکه باق اسیبا نگاه به  ندایل

 .شمیپ

 برسون. رم،سالمیگیعدا تماس معه پس برو دخترم برو به مهمونت بپرس من ب-

 !د،فعالی،شما هم به بابا سالم برسونباشه مامان جان ممنون-لبخند زد: ندایل

 خداحافظ.-

مامانم -:کردیکه کارش تمام شده بود و او را نگاه م اسیاپن گذاشت و برگشت سمت  یرا قطع کرد؛رو تلفن

 بود،سالم رسوند.
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 سالمت باشه.-لبخند زد: اسی

 .مینیبش میبر ایب-را برداشت و گفت: وهیظرف م ندایل

 پاتند کرد. ییرایدنبال او سمت پذ ندایو مجلل ل کیش یروبه آشپزخانه یکل یسرش را تکان داد و با نگاه اسی

 

* 

* 

 .میدیبود بهت اطالع م یمشکل مینکن من و ماهان هست یاستراحت کن،لجباز کمیبرو خونه  ایب-

و مچ دستش را که  دیبلند کش یکرده بود برود خانه،پوف دیبه ساسان که از صبح هزار بار تاککالفه رو  یبا نگاه دینو

بلند شو برو خونه،دکتر که  گمید بهت م-ساسان باز بلند شد: یماساژ داد که صدا یورم کرده بود را کم یحساب

 استراحت کن. کمیالاقل برو  ینرفت

که دلش رفتن به آن خانه را  کردیو درکش نم دیفهمینم یو ناچارا بلند شد؛کس دیکش اشیشانیپ یِ رو یدست

مسخره  یشوخ کیو لعنت به ساسان که با  شدیم شتریدوست ندارد! اما چاره نداشت! درد دستش لحظه به لحظه ب

 کرده بود. تیاو را اذ نگونهیا

 نیبعد سوار ماش قهیمت در قدم برداشت و چند دقس "ریبود تماس بگ یمشکل"را برداشت و با گفتنِ فشیو ک پالتو

 را ترک کرد. نگیبه قصدِ خانه پارک

 

* 

* 

 

من هنوز  ،مالیتموم کرد قتویخوش بخالت تو تحق-گفت: اسیگذاشت و روبه  یعسل یرا رو یخال یشدستیپ ندایل

 مونده حوصله هم ندارم تمومش کنم!
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 برات. آوردمیم قمویتحق یگفتیب مخب دختر خو-شالش را از سرش باز کرد و گفت: اسی

 .کردیجفتمونم اخراج م میکرد یکپ دیفهمیم لیپات رینه بابا اون وقت اون پ-:دیکش یپوف ندایل

 ؟یکن کاریچ یخوایخب پس م-:دیانداخت و پرس گرشید یپا یرا رو شید؛پایخند اسی

 .میتا شب تموم کن دیشا یکمک کن دونم،اگرینم-بلند شد و گفت: ندایل

 تاپت کجاست؟ کنم،لپیخب معلومه کمکت م-هم متقابال بلند شد و گفت: اسی

 .امیجمع کنم ب نارویاونجاست،برو اتاق منم ا-به اتاق اشاره کرد و گفت: ندایل

و  یزرشک یهایواریاتاق بزرگ با کاغذ د کیزمزمه کرد و سمت اتاق قدم برداشت و در را باز کرد؛ یاباشه اسی

پنجره  بود  کیبود...سمت باال  شیتوالت بزرگ جلو رو زیم کیو  ی.زرشکدیتخت بزرگ سف کیبا  دیسف زیر یهاگل

در قرار  کیاتاق  نییبود. سمت پا ندایل تاپچندتا کتاب و لپ شیمطالعه قرار داشت که رو زیم کیکه بغلش 

 یتخت قرار داشت،باال یروروب شهیتمام ش یواریکف اتاق را پوشانده بود و کمد د یسنگ یبایفرش ز کیداشت...

 شکل گل رز گذاشته شده بود. یبایبود و دو طرف تخت آباژور ز عتیتابلو فرش طب کیتخت 

 نشست. شیو رو دیرا عقب کش یمطالعه رفت؛صندل زیم سمت

 

سالن نگاه کند!  یدر باعث شد متعجب به ساعت گوشه یتو دیچرخش کل یاز آشپزخانه که خارج شد صدا ندایل

 زود بود! یلی! خدیآمدن نو یزود بود برا

 ؟یچرا زود اومد-:دیبا اخم نگاهش کرد که او پرس دنشیبا د دیاسترس سمت در رفت؛نو با

دوستم -و گفت: دیاز پشت لباسش را کش ندایبدون جواب بهش سمت اتاق خودش قدم برداشت که ل دینو اما

 از اتـ... شهیمعذب بشه اگر م ترسمیم نجاستیا

من -نه چندان خوش گفت: یبا لحن اشیشانیپ یِ تمام بشود؛ با همان اخِم مهمان شده رو نداینداد حرف ل اجازه

 استراحت کنم! کمیاومدم  ستیدارم به تو و دوستت،حالم خوش ن کاریچ

 شده؟ یست؟چیحالت چرا خوش ن-:دینگران پرس ندایل
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 حوصلهیرا ب شیجوابش را نداد؛دوباره سمت اتاق قدم برداشت و داخل شد؛در را از پشت قفل کرد و پالتو دینو اما

 یرا که ساسان بهش داده بود را بدون آب باال انداخت و رو یمسکن قو کی فشیانداخت و از داخل ک نیزم یرو

 اش را نوازش کرد.خسته یهاشمزود خواب چ یلیهم گذاشت و خ یرا رو شیهاد؛چشمیتخت دراز کش

 

 مثال شوهرش! یدل کشنده یرفتارها نیو عادت کرده بود به ا دیکوتاه کش یبه در بسته شده آه یبا نگاه ندایل

 از همه جا،آنجا بود، پاتند کرد. خبریب اسیکه  یگرد کرد و سمت اتاق عقب

 

 تو؟ یکجا ندایل گهید ایب-سمتش: دیچرخ اسیرا که باز کرد نگاه  در

 !دیکارم طول کش کردمیداشتم آشپزخونه رو جمع م دیببخش-نشاند و گفت: شیهالب یرو یمصلحت یلبخند ندایل

 معذب نشود! اسیخونه است! نگفت تا  یتو دیکه نو نگفت

 بودند غافل از همه جا. قیرفت و چند ساعت تمام مشغول تحق کنارش

 

..... 

 

و بلند  دیصورتش کش یرو یاز دردش کاسته شده بود...دست یاش کرد،کمباز و بسته یرا باال برد چندبار دستش

 فشیبرداشت و تن کرد؛ک نیرا از زم شیشده بود. بلند شد پالتو رشید یدستش نگاه کرد،حساب یشد...به ساعت تو

 را هم برداشت و سمت در اتاق قدم برداشت.

 

..... 
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 !نمتیبیشده،فردا تو دانشگاه م رمید یمن برم که حساب گهید خب-اش انداخت و گفت:شانه یرا رو فشیک

باشد که جبران کنم  یکمکم کرد ،واقعایکه اومد یمرس-کوتاه بغلش کرد؛لبخند زد و با همان لبخند گفت: ندایل

 خانووم!

سمت در قدم برداشت که همزمان  بستیرا م شیپالتو یهاکه دکمه یکرد و در حال نداینثار ل یاوانهید؛دیخند اسی

 هم باز شد و... دیدر اتاق نو

 

برداشت و با  بشیرا از داخل ج لشیدستش موبا یکیدر ماند و با آن  یرهیدستگ یدستش رو لشیزنگ موبا یصدا با

 بله؟-شماره و اسم ساسان جواب داد: دنید

..... 

 !رمیخودم م هگیبرو تو د-و گفت: ندایآسانسور را زد؛برگشت سمت ل یدکمه

قرار  بشیرا داخل ج لشیکه موبا یدر حال دیرا باز و بسته کرد داخل شد؛در را که بست نو شیهابا لبخند چشم ندایل

 بود! شیایاحساس بهش نداشت تمام دن یااخمو که ذره شهیمرِد هم نینگاهش کرد؛ا ندایاز اتاق خارج شد...ل دادیم

 کارخونه؟ یریم-

 را مرتب کرد و سمت در رفت. شیپالتو یفقط سرش را تکان داد؛لبه دینو

 

* 

* 

 مشغول کار و بار خودش! یبودند و هر کس اهوی! مردم در هدیع یبهار و بو یداد؛بویم یخاص یبو شهر

و  یو قرمز و صورت یآب یها! رزآوردیرنگ او را به وجد مرنگا یهاستاد؛گلیا یبزرگ گلفروش یمغازه کی یجلو

 ...دیکش قیعم یرا بست نفس شیهااراده چشم ید؛بیچیدماغش پ یمختلف تو یهاگل ی! وارد مغازه شد،بودیسف

 !؟خانم-
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 .دندیرقصیم اشیشانیپ یرنگش رو ییطال یاز  موها یاکه تکه یرا باز کرد؛برگشت سمت پسر جوان شیهاچشم

 سالم.-

 سالم...امرتون؟-لبخند زد: پسر

 رز لطفا! یهاسبد از گل کی-اطراف انداخت و گفت: یهاکامل به گل یدوباره نگاه اسی

 بدهد! اسی لیرا تحو بایسبد گل ز کی قهیتا با سل دیطول کش ساعتمیزمزمه کرد و ن "یچشم" پسر

 !دییبفرما-

 بود. بایانداخت؛واقعا ز یبا دقت به سبد نگاه اسی

 .دییبفرما-را سمت پسر گرفت: کارت

 ل نداره!قاب-

 ممنون!-لبخند زد: یمصلحت اسی

 م،قصدممیباهم آشنا بش شتریب دیباش لیخانم اگر ما دیببخش-مودبانه گفت: یلیکارت را گرفت و بعد حساب خ پسر

 ازدواجه!

،قصد جسارت خانم محترم خوامیپوزش م-اخم کرد؛سبد و کارت را برداشت و خواست برود که پسر باز گفت: اسی

 نداشتم گفتم که قصـ...

 محترم! یمن نامزد دارم آقا-دستش را نشان پسر داد و گفت: یتو یدستش را باال برد؛حلقه اسی

 قدم برداشت. یسمت خروج اسیلب زمزمه کرد و  ریز یخوامیشد؛معذرت م ریزسربه پسر

 

* 

* 

 .ادیبه صورتت م یلیتو،خ یچه خوشگل شد-و گفت: دیکش ندایل یشده تیالیها یبه موها یدست
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 باشه. یتنوع هیتولدم رنگ کردم،گفتم  یبرا-سرش باز کرد و گفت: یشالش را کامل از رو ندایل

 هست تولدت؟ یک-:دیپرس نشستیکه خودش هم کنارش م یو در حال ندیبا دستش بهش اشاره کرد بنش اسی

 پس فردا!-

 !میآماده کن دیخانم خانما سفارش بد نیخوایم یبه مبارکه...حاال کادو چبه-

خودم  یتو خونه کیجشن کوچ هیخوام،یکادو مادو نم-زد و گفت: اسی یپا یرو د؛آرامیخند ندایل

 .یمن فکر لباس خودت باش یفکر کادو ی...دوستانه...پس بهتره بجارمیگیم

 د؟یخر یرینم ی...خودت چدیپس واجب شد فردا برم خر-انداخت و گفت: گرشید یپا یرا رو شیپا اسی

 .پوشمیهمونو م نهیبه تنم بش شتریحاال هرکدوم ب دمیلباس شب خر هیدامن و  زیبل هیمن صبح رفته بودم،-

 .نمیبب یاوردیخانم م سیمبارکت باشه،خو خس-سرش را تکان داد و گفت: اسی

 ی...کلیخوب سراغ ندار یپز کیتو ک ی،راستشینیبب ارمیم نهیتو ماش-اش را مزه کرد و گفت:از نسکافه یکم ندایل

 کنم. کاریچ دونمیسفارش دارم نم

بزرگ هست،از همونجا سفارش بده...دور  یسرا ینیریش هیخونتون  یکینه واال،خوب نزد-فکر کرد و گفت: یکم اسی

 برات. ارنیم عیسر ستیهم ن

 نمیخانم،ا اسیبفرما -:اسی کارت دعوت خارج کرد و گرفت سمت کی فشیسرش را تکان داد و از داخل ک ندایل

 کارت دعوتت.

 !رهیگیم لیاووو حاال چه خودشم تحو-گفت: کردیکه بازش م یرنگ را گرفت و در حال دیکارت سف اسی

مامانت  چارهید،بیتو،چند روز مونده به ع یاومد ایهم به دن یچه روز-گفت: اسیو  دیکوب شیبازو یبا خنده رو ندایل

 محروم شده! دیع دیو بازد دیاز د

 ان؟یهم م نایمامانت ا-:دیپرس دادیاش را قورت مکه خنده یدر حال اسیچپ چپ نگاهش کرد و  ندایل

 ست.گفتم که جمع دوستانه-نه سرش را باال برد و گفت: هیبه معن ندایل

 .کیو ش کیقشنگه،کوچ یلیخودت هم خ یخونه-به اطراف گفت: یبا نگاه ندایزمزمه کرد و ل یآهان اسی
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 خانم. ندایبقول خودت قابل نداره ل-لبخند زد: اسی

به  "ارمیب نیهارو از تو ماشبرم لباس"با گفتنِ  کردیکه سرش م یبا لبخند بلند شد؛شالش را برداشت و در حال ندایل

 هم پشتش. اسیقدم برداشت و  یسمت در خروج

 

* 

* 

 م.برا دیاری...بزیسا نیتریو یرنگ تو یلطفا از اون لباس مشک-

 د؟ییبفرما-گرفت: اسی یبعد همان لباس را جلو قهیداد و چند دق اسی لیتحو یفروشنده با لبخند چشم خانومِ

خوشش  یلیشده بود؛خودش که خ یتنش عال یزد؛لباس را برداشت و سمت رختکن رفت؛لباس تو یلبخند اسی

 خوبه! نیهم-.با خودش گفت:کیه و ششکل صدف بود...ساد اشقهیزانواش که  یتا باال یلباس دکلته مشک کیآمد! 

 یکفش مشک کیخودش را تن کرد و از رختکن خارج شد؛همان لباس را با  یهارا از تنش خارج کرد؛لباس لباس

 و از مغازه خارج شد. دیخر یپاشنه سه سانت

به خانه  یکرد با تاکس همانیم تزایپ کیناهار خودش را به  نکهیکادو گرفت و بعد از ا ندایل یهم برا کیساعت ش کی

 بازگشت.

 لشیموبا یصفحه یرو ندایخارج کرد؛اسم و شماره ل فشیزنگ خورد،از داخل ک لشیوارد خانه شده بود که موبا تازه

 بله؟-:کردیم ییخودنما

 ؟ییکجا اسیسالم -

 ؟یدار یخونه،چطور کار دمیبودم تازه رس رونیزم،بیسالم عز-

 .میکن نیخونه رو تزئ کمی میدنبالت بر امیب یکاریاگر ب نمیبب خواستمیآره م-آمد: ریبا تأخ ندایل یصدا

 ؟ییندارم،تو کجا یآره کار-

 اونجام. گهید قهیساعت چهل دق میباش ن رونم،منتظرمیمن االن ب-
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 را از پا درآورد و تماس را قطع کرد. شیهاکفش "باشه منتظرتم"با گفتن  اسی

سر  ندایخودش دم کند و بخورد ل یبرا ییچا کیتخت گذاشت و تا  یدستش را برد داخل اتاق رو یتو یهاسهیک

 .دیرس

 

.. 

 

کاناپه نشست  یهو با اخم رو کی اسیبود نگاه کردند... یی.طالدیسف یهابا ذوق به سقف خانه که پر از بادکنک هردو

 همه زحمتمون هدر بره! نینشه ا یها تا فردا شب بادشون خالبادکنک نیا ندایل گمیم یول-و گفت:

 شتریهفته ب کیتا  ناینه بابا ا-گفت: کردیجمع م نیزم یرا از رو دهیکه چندتا بادکنک ترک یخم شد؛در حال ندایل

 دوام دارند.

خانم،واقعا زحمت  اسیا درد نکنه ه یلیدست شما خ-دوباره گفت: ندایراحت لم داد به کاناپه و ل الیبا خ اسی

 !یدیکش

اوه اوه -:دیها از جا پربرق گرفته نیاش گرفت و نگاهش که به ساعت افتاد عخنده ندایاز طرز صحبت کردن ل اسی

 من چرا حواسم نبود. یشده،خدا کیهوا تار

 یگار چخب حاال ان-وسط راه توقف کرد و برگشت سمتش: اسیسمت آشپزخانه برود با حرف  خواستیکه م ندایل

 !برمتیشده! بمون بعد شام خودم م

را  شیهاسمت اتاق تا لباس رفتیکه م ی...بعد در حالکجا بمونم ندایبابا ل الیخیب-گرد شده گفت: ییهابا چشم اسی

 لطفا زنگ بزن آژانس.-بپوشد گفت:

 .برمتیشام خودم م گه،بعدیبمون د اسیبابا خب -دوباره حرفش را تکرار کرد: ندایل

 یچینترس از صبح ه نجایزشته حاال فردا شب تلپم ا ادینه قربونت برم،شوهرت م-از تو اتاق جواب داد: اسی

 .ارمیاز عزا در ب یدل یشب کامل دولپ گهیکه د خورمینم

 اش با آژانس تماس گرفت.دوباره ینثارش کرد و به خواسته یاوانهیبا خنده د ندایل
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 !ذارمیبس کن ساسان،گفتم که من پا تو اون مراسم نم-ن نگاه کرد و گفت:به ساسا د؛کالفهیبلند کش یپوف

کرده زن تو  یچه گناه ندای! بابا لیلید،خینو یلجباز یلیخ-و گفت: دیکش شیموها یال یاز جا بلند شد؛دست ساسان

 شده! 

 یخودتو زد ای یفهمینم دونمینگام نکن،نم ینجوریا گمیراس م-چپ نگاهش کرد که ساسان دوباره گفت:چپ دینو

 ...نش،ببـیگورتو باز کن بب یدختره عاشقته. جرمش فقط عشقه،اون چشما ،اونیبه نفهم

دختر جرمش  کنن،اونیچرا همه از اون دختره دفاع م فهممیبس کن ساسان،بس کن! من نم-داد زد: یعصب دینو

زدم  اسیکه به  ییهاهنوز حرف !یفهمی! مرمیاز عشقه! عشق اون باعث شد من خرد بشم! بشکنم! بم شتریب یلیخ

بود  یکی! کاش کردیهم بود و منو درک م یکی! کاش کشهیم شیوجودمو به آت یو ذره ذره چهیپیمخ خودم م یتو

ازش چکه  یکه سرد یو با لحن یزل بزن یکه عاشقش یکس یتو چشما یوقت هیدرِد بد دیفهمیدرد منو! م دیفهمیم

 !یهست گهید یکیعاشق  ی! بگیداد شیازش! باز ینفرت دار ی! بگیدوسش ندار یبگ کنهیم

 نارو؟یا یفهمیم-بار نعره زد: نیا

 !شیو الحق که درست بود حرفها دی؛لرزدیبود که تمام تن ساسان لرز یجور اشنعره

 من،من زِیباشه آروم باش...برادر من،عز-کوتاه گفت: یو با آه ندیاش فشرد تا بنشسرشانه ستاد؛ازیا کنارش

سر تو اومده مقصرش  ییخبر نداره...هر بال یچیکه از ه چارهینداره،اون ب یریهم تقص ندایاما باور کن ل فهممتیم

 حشمت و مامانته! ییدا

را محکم  شیهاد؛چشمیکش قیعم یرا فشرد و چندبار پشت سر هم نفس شیهاشقهیش شیهابا جفت دست دینو

هفت  کینگاه کرد؛نزد اسی هیادگاریفوت کرد؛دستش را بلند کرد و به ساعت  رونیهم فشرد و نفسش را به ب یرو

 شب بود.

خونه،گناه داره! خردش  میبخر بر ییکادو هی میبر د،پاشوینو کنمیخواهش م-آرام شد باز گفت: یکم دیکه د ساسان

 نکن جلو دوستاش!
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 نگو،پاشو!جان ساسان نه -بزند که ساسان باز گفت: ینگاهش کرد؛خواست حرف دینو

 

* 

* 

 نجایچرا ا-:ستادیا شیبود قدم برداشت؛روبرو ستادهیآشپزخانه ا یکه جلو ندایبا لبخند سمت ل دنیاز رقص خسته

 برقص! کمی ایمثال تولدته ب ندا؟خویل یستادیا

سردشان  یاز رابطه یکه کس اسیبرود! جز  شیهاجلو دوست شیو آبرو دیاین دینگران بود؛نگران بود که نو ندایل اما

خانم چشم،شما برو منم  اسیچشم -گفت: یمصلحت ینگفت؛فقط با لبخند یزیهم چ اسیبه  بارنیخبر نداشت! اما ا

 .امیاالن م

 نشست. شیرفت و رو جام آب پرتقال سمت کاناپه کیکرد و بعد از برداشتن  ندایل یحواله یبا لبخند چشمک اسی

 

 شد! یبازش نقاش یهاچشم یجلو دینو ریبود؛ناخودآگاه تصو رهید خکه مشغول رقص بودن یچند نفر دختر.پسر به

 !دیدیکس را نم چیو ه زیچ چیه گریگرفته بود که د شیهاچشم یصورتش را جلو ینفر قاب نقاش کی انگار

دستش فشرد و  یکه آنگونه تپش گرفته بود! ناخودآگاه جام را تو نواختیتند م تمیبا ر یقیانگار موس قلبش

 بسته شدند! شیهاچشم

 ندایکه کنار ل یرا باز کرد و بلند شد؛ پسر شیهاچشم ندایل یصدا د؛بایکش قیعم یپشت سرهم نفس چندبار

 !آمدیآشنا م اسیبه چشم  بیبود عج ستادهیا

 اس؟ی یکردیم ریکجا س-

 سردرد دارم! کمی-گفت: دروغ

 ارم؟یبرات قرص ب یخوایم-

 به قرص ندارم! ،عادتشمیخوب م ینه مرس-:یزد مصلحت لبخند
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 اوش،پسریس-بود کرد و گفت: اسی یرهیمحو خ یکه با لبخند شیبه پسر کنار یاسرش را تکان داد؛اشاره ندایل

 خالم!

 یکه نامزدت کجاست،منم نتونستم رازدار دیاز تو پرس-دوباره گفت: ندایجا کرد که لدستش جاب یجام را تو اسی

 تو دستت! هیهم الک اون حلقه یکنم گفتم نامزد ندار

 نگران شد! نکند ناراحت شده! ندایهم رفت ل یکه تو اسی یهااخم

 نـ... مونهیبرادرم م نیع اوشیاس،سی دیببخش-

 خوشبختم!-دراز کرد: اوشیس یاشکال نداره...بعد دستش را جلو-

 خانم! اسیدوبارت  دنِ یمنم خوشبختم از د-را کوتاه فشرد: اسیباال رفته دست  ییبا ابرو اوشیس

 و کمرنگ! یلبخند زد! مصنوع اسی

ها را تنها گذاشت و دوباره دستش بود آن یکه تو لشیموبا امکیپ یبا صدا کردینگاه م اوشیکه متعجب به س ندایل

 .شیقبل یبرگشت سمت جا

 نباش! د،نگرانیخونه،با نو میایم میدار-از طرف ساسان بود،بازش کرد: امکیپ

از  یکی یاپن قرار داد و با اشاره یرا رو لیموبا قیعم ینفس دنِ یکرد و با کش یقاشصورتش را ن یواقع یلبخند

 ها دانشگاه سمت او رفت.بچه

 !دینیبنش-اشاره کرد: اشیبغل یبا دستش به کاناپه اسی

 نشست. اسیکوتاه سرش را تکان داد و کنار  اوشیس

 !نمتونیدوباره بب کردمیفکر نم-

آرام و موقر  یلیخ شیهانشسته بود،کار اسیپسر گلفروش به دل  نینگاهش کرد،نگاه ها و طرز صحبت کردن ا اسی

 !شدینم دهید شیرفتارها یتو یزیبود و ه

 دروغم فاش بشه! کردمیمنم فکر نم-همان نگاه آرام جواب داد: با
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مثل  یدورو زمونه دختر نیتو ا-و گفت: دیرنگش کش ییطال یموها یال یکوتاه...دست یاخنده د؛تکیخند اوشیس

 !شهیم دایشما کم پ

 ؟یچجور یعنیمثل من؟ -باال رفت: اسیچپ  یابرو

هم که واقعا نامزد دارن حلقه  ییدوره کسا نیبله مثل شما،تو ا-گفت: اسی یآب یهاچشم یمکث تو یبا کم اوشیس 

 هم نداره! افیب یحت ایکه نامزد  یرو از دست ندن چه برسه به دختر یبهتر یهاسیکه ک دازنینم

 ندارم! افیب نیدونیحاال از کجا م-:دیو پرس دیخند ریزاش گرفت،کوتاه و سربهخنده ناخودآگاه

 شیهابودتش فکرش را مشغول خودش کرده بود؛دست دهیکه د یدختر از همان روز نید؛ایخند اوشیس یهاچشم

 مطمعنم! لیبه دو دل-هم تاب داد و گفت: یرا تو

االن  دیشا یحت یکردیبا من صحبت نم یداشت افیکه اگر ب نیاول ا لیدل-نگاهش کرد که او باز گفت: یسوال اسی

 !یگفت ندار دمیپرس ندایکه از ل نیدوم هم ا لیهم کنارت بود...دل

 یاما کسپاکش  یهابا طرز صحبت کردن و نگاه کردیم یدلبر بیگلفروش جوان عج نینگاهش کرد؛ا یکم اسی

 نگاهش کند؟نه! نه که نه! دینو نیع توانستیم

 

 !نیشما لطف دار-

 !قتهیحق-شد: ریزسربه اوشیس

 چه خبر داشت از دلش! یپوزخند زد؛کس اسی

پا  یپا رو اسیدختر.پسرا بلند شد؛ غیقرار داد که چراغ ها خاموش شد؛ج یعسل یرا رو د؛جامیکوتاه کش یآه

 بانو؟ یدیدور رقص م هیافتخار -بلند کرد: اسیبلند شد؛دستش را سمت  اوشیانداخت که س

 خانم؟ اسی-کرد: شیصدا اوشیمتعجب نگاهش کرد؛س اسی

 !ستمی،اهل رقص نمتاسفم-سرش را تکان داد: اسی
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بلند شد و "دیببخش"با گفتن  اسیاش نشست که  یقبل یمکث کرد؛همان جا یدستش را عقب برد و کم اوشیس

 تا بلکه التهاب درونش بخوابد! دیآب سرد را تا ته سر کش وانیل کینه رفت...سمت آشپزخا

 .دیکش اشیشانیپ یرو ینشست؛دست یصندل یرو جاهمان

قطع شد و بعد آهنگ  یالحظه یآهنگ برا یها روشن شدند و صداداخل آشپزخانه ماند که چراغ قهیدق چند

 هوا رفت. یرو تیجمع غیپخش شد و دوباره ج"ی.از ساسایساق"

 ؟ینشست نجایا گه،چراید ایب اسی-نفس زنان وارد آشپزخانه شد: ندایل

 ،ساعت چنده؟نشستم ینطوریهم-بلند شد: اسی

 کرده! رید دی...بعد با خودش فکر کرد نومیهشت و ن-دستش نگاه کرد: یبه ساعت تو ندایل

 نین،ببیبب سویسلف سرو زیسالن م نییابرو پ اسی-آرام دم گوشش گفت: ندایاز آشپزخانه خارج شدند و ل هردو

 نداره! یکم و کسر یزیچ

...جوجه کباب و ستادیرنگارنگ ا زیم یسالن رفت،روبرو نییرا باز و بسته کرد و سمت پا شیهابا لبخند چشم اسی

کم نبود که باالعکس  یزیها رنگارنگ و چند جور ساالد و نوشابه و دوغ.چو جامبو همراه ژله هیفسنجان...ساالد الو

 بود! یاضاف میلیخ

 شد... دهیکش ندایدستش توسط ل دیایبرگشت عقب،تا به خودش ب ندایل یصدا با

 با شوهرم آشنات کنم. ایب-

نکند خواب است! آره خواب  ای! خدادیدیم یزد...چ خیو...نگاهش  ستادیدوتا مرد جوان ا یکه روبرو دینکش یو طول 

 !کردیم کاریچ نجایا دیبود! وگرنه نو

را  ندایل یو انگار هوا نبود،صدا زدینفس نفس م اسیبود!  رهینداشت! نگاهش ناباور به او خ اسیاز  یدست کم دینو

 .دینو یمن و پسر خاله یساسان پسر عمه نمیشوهرم...ا دینو-دیشنبزور 

 من! یدوست و هم دانشگاه اسی نمیا دینو-:اسیاشاره کرد به  بعد

 نشست! شیگلو ی! دستش ناخودآگاه باال رفت و روشودیاحساس کرد دارد خفه م اسی
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 نفس بکشد؟ توانستیو چرا نم دیچرخیدور سرش م خانه

 

 )فصل سوم.عشق سرگردان(

 

 

 بود! رهیخ دیداشت و نگاهش تار تار تو نگاه سرخ نو یدیحالت تهوع شد احساس

بود که  ییصدا نیآخر ندایل غیج یسقوط کرد و صدا هیاز ثان یرفتند و در کسر یاهیچه شد که چشمانش س دینفهم

 !دیشن

از  خبریکه ب ندایبه ل یاجلو رفتند که ساسان مانع شد؛اشاره اسیبغل کردن  یبرا ارادهیب شیهاخم شد؛دست دینو

 کرد! کردیم شیصدا یآغوش گرفته بود و با نگران یرا تو اسیهمه جا سر 

را سمت اتاق بردند و  اسیبا اورژانس تماس گرفته بود و چند نفر به کمک هم  اوشیقطع شده بود...س کیموز یصدا

 سرم خورد. اسیبعد رگ  قهیچند دق

داشت آرامش کند اما  یو ساسان سع رفتیسالن قدم رو م یها تو وانهید نیع دیمتفرق شده بودند و نو هامهمان

در اتاق  یرهیکاناپه نشسته بود و خ یبه دست رو لیبود موبا اطالعیب زیمه چکه از ه چارهیب اوشیناموفق بود...س

 بود.

 

.. 

 چشماتو باز کن! زمیاس؟عزی-کرد: شیو صدا دیاش کشگونه یدستش را رو ندایکه تکان خورد ل اسی یهاپلک

 تکان خورد و دستش سمت سرش رفت! یکم اسیخشک  یهالب

 اس؟ی-کرد: شیدوباره صدا ندایل

 چشماتو باز کن. کنمیم ؟خواهشیخوب
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 ؟یخوب-لبخند زد: ندایندا؛لیرا باز کرد و برگشت سمت ل شیهاکامل چشم اسی بارنیا

 سرش را تکان داد:خوبم! اسی

 که شاخ و دم نداشت! دروغ

 .نیبذار کمکت کنم بش-گرفت: شیاز بازو ندایل

 دستش نگاه کرد! یداد به تاجِ تخت و به سرم تو هینشست؛تک اسی

 حالت بد شد؟ ؟چرایبگ یزیچ یخواینم-:دیدوباره کنارش نشست و پرس ندایل

از داخل با مته دلش را سوراخ سوراخ  یکی! انگار چیه گریسرخ بود و پر از اشک؛دلش که د شیهاکرد؛چشم نگاهش

 !کردیم

 !ایلحظه ب هیندا؟یل-سان بلند شد:سا یتق در و پشتش صدا یصحبت کردن باز شدند صدا یلرزانش که برا یهالب

 

 دیسرخ و نگران نو یهاچشم دنیبلند شد و سمت در رفت؛از اتاق که خارج شد با د "گردمیاالن برم"با گفتِن  ندایل

 دلش! یهشدار بود برا کیشد؛انگار  یجور هیحالش 

 شده؟ یچ-:دیبه ساسان پرس ینگاه با

که  دیانجام دهد؛نو ینتواند خودش را کنترل کند و کار نامربوط دیترسیانداخت؛م دیبه نو یکالفه نگاه ساسان

 حالش چطوره؟-:دیپرس

 مهم باشد؟ دینو یبرا اسیحال  دیو پر از درد نگاهش کرد! چرا با قیشد؛عم یخال ندایدل ل ته

 !مارستانیب مشیاگر حالش بده ببر-کرد؛بدون جواب بهش خواست دوباره برگردد داخل اتاق که ساسان گفت: اخم

را به خود جلب کرد؛مخاطبش ساسان  دیاز اتاق خارج شد و نگاه نو دهیپوش اس،لباسیبزند که  یخواست حرف ندایل

 ندارم. مارستانیبه ب یازیحال من خوبه،ن-بود که گفت:

 حالت بهتره؟-:دیدقت کرد و پرس شانشیتو نگاه پر یرا گرفت که او نگاهش کرد؛کم شیبازو ندایل
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 موقع شب؟ نیا یریکجا م ییتنها-:دیدوباره پرس ندایبرود که ل یدادن سر خواست سمت در خروج با تکان اسی

 یچ یبگ یخوایاس،نمیباتوام -را گرفت: شیاز پشت بازو نداینکرد؛در را که باز کرد ل یاما به حرفش توجه اسی

 شده؟

 دار نگاهش کند؟تب نگونهیا توانستیم یک دیسرش را باال برد؛جز نو کرد؛یرا حس م ینگاه هینیسنگ

از خانه خارج شد و سمت  "برم دیاالن با میکنیبعدا صحبت م"را گرفت و با گفتِن  ندایکوتاه دست ل یآه با

 یبرا یخواست دنبالش برود که ساسان مچ دستش را گرفت و مانع شد! االن وقت مناسب دیآسانسور رفت نو

 شدن نبود! یاحساسات

 یریم اوشیس-با التماس گفت: ندایبزند که ل یت بود بلند شد خواست حرفکه تا آن لحظه ساک اوشیس

 دنبالش؟نگرانشم!

 دنبالش! رمیخودم م-گفت: دیزمزمه کرد و خم شد کتش را برداشت که نو یااز خدا خواسته باشه اوشیس

 

 شیهاها و نگاهبه حرف دیتا حاال نو ی! اما کیکنیتو غلط م گفتیکه انگار م یجور کینگاهش کرد؛ بیعج ندایل

 بار دومش باشد! نیداده بود که ا تیاهم

 !کردیخودش را م کار

 بره! اوشیتو نه،بذار س-:ستادیا شیجلو ندایدر قدم برداشت که ل سمت

 یخوایم یلیتو به چه دل ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا ه؟یچ-داد زد: نداینشست ل دینو هیشانیپ یکه رو یدیشد اخم

 د؟چرا؟ینو ؟چرایاسیحاال نگران حالِ  یدیکه عاشقتمو ند ی،منیدیهمه مدت منو ند نیا یتو اس؟تویدنبال  یبر

 بودند! دهینگاهش پرده کش یجلو بد بود و اشک زد،حالشینفس م نفس

سکوت تلخش  یتو ادشی! فردیکدامش را بگو دانستیبود که نم ادیانقدر ز شیها! حرفکردیفقط نگاهش م دینو

هم فشرد و  یرا محکم رو شیهاچشم دیبار ساسان مانع شد،نو نیرو کنار زد خواست برود که ا ندایل خالصه شد!

 صورت ساسان! تونکوبد  کردیم ی!مشتش گره شد و سعخواستیم دنیچقدر دلش هوار کش

 را داخل خانه برگرداند. دیبرود و نو اسیخواست دنبال  اوشیبا اشاره به س ساسان
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را لرزاند که  ندایزد و دادش تمام تن ل واریبه د یبا حرص مشت محکم دیکه در را پشت سرش بست نو اوشیس

 خودم برم دنبالش؟ یچرا نذاشت یدِ لعنت-گفت:

سوار  یکنیبشه؟ فکر م یدنبالش که چ یرفتیباش! م یتو؟ بفهم،منطق ایمنم  یلعنت-بدتر از خودش داد زد: ساسان

کنم؟  یادآوریبرات  یخوایگذشته؟ م یشده و چ یرفته چ ادتیبهت؟ نکنه  دادیم محل یحت ایشد؟یم نتیماش

 بگم چـ... یخوایم

 بسه ساسان،بسه خفه شو!-دوباره بلند شد: دینو داد

 وار؛گلدانید یتو دیرا برداشت و با تمام توانش کوب یعسل یو گلدان کوچک رو دیکش شیموها یمحکم ال یدست

مسخ  یندایفوت کرد و بدون توجه به ل رونیپخش شدند و او نفسش را محکم به ب یاش سمتتکه تکه شد و هر تکه

 اتاق شد! مه گاریاتاقش شد و طبق معمول هر شب با دود س هیشده و بغض کرده راه

 

 

*- 

به  یو بدون نگاه کردیرا پاک م دنیلغزیسردش م یهاگونه یرا که رو ییهاپشت سرهم اشک یپشت دست ه با

 .رفتیجلو م هدفیاطراف و ب

 .شدیم دهید ینیخلوت بودند و تک و توک ماش هاابانیخ

تا  شیهقش بلند شد؛زانوهاشد؛بغضش دوباره شکست و هق دهیرنگ باال سرش کش یبه آسمان مشک نگاهش

 شیهاچشم شهیهم یو برا گذاشتیم خی نیزم یسرش را رو خواستیرو سقوط کرد...دلش م ادهیخوردند و وسط پ

 !بستیرا م

 شد؟ ی! مگر مدیو نو ندایبود! ل یقصد بند آمدن نداشتند! چه سرنوشت شیهاچسباند و اشک نیرا به زم اشیشانیپ

 یبیعج لیم شیهاو چشم کردیپوشانده باشند! دلش درد م خیرا با  شیلرز کرد؛انگار از فرق سر تا کف پا احساس

 به بسته شدن داشتند!
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آشنا اسمش را صدا  ییلحظه صدا نیرفتند و درست در آخر یاهیس شیهاشد؛قدم اول را که برداشت چشم بلند

 بسته شدند. شیهافرو رفت و چشم یآغوش کس یتو هیاز ثان یکرد و در کسر

 

*- 

 

 

 هیقض نمیتوروخدا ساسان بگو بب-ممکن بود گفت: ریکه وصف کردنش غ یکاناپه نشست و با حال یساسان رو کنار

 هست؟ یچ اسیو  دینو نیب ه؟یچ

 قیعم یخارج کرد و روشنش کرد؛کام بشیاز داخل ج یگاریهم فشرد؛س یرا محکم رو شیهاچشم یعصب ساسان

 پر از درد! یگذشته هی-گفت: کردیفوت م رونیکه دودش را ب یازش گرفت و در حال

 !شناختندیاز قبل هم را م یعنیشته! متوجه نشد! گذ ندایل

 !کنمیواضح حرف بزن ساسان،خواهش م-

 ندایرفت و ل یسمت در خروج"گمیبهت م زویخونم همه چ ایفردا ب"و با گفتنِ  دیصورتش کش یرو یشد؛دست بلند

 خفه کننده تنها گذاشت! یو بغض یتمام نشدن الیاز فکر و خ یرا با اعماق

 

** 

 

 اما واضح نبود! کردیم شیانگار صدا یآغوشش فشار داد؛کس یرا سفت تو پتو

 بود! ییرنگ آشنا یانگاه قهوه دیکه د یزیچ نیرا باز کرد و اول شیهاچشم یهزار زحمت ال به

 رنگش شناخت! ییطال یرا با آن موها اوشیکه دقت کرد س یکم
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 کنم؟یم کاریچ نجای.من...من اتو..-:دیپرس اسیلبخند زد که  اوشیتخت نشست؛س یبلند شد و رو متعجب

 !میکنیبخور حالت بهتر شه بعد باهم صحبت م رویش نیا ایب-داغ را سمتش گرفت و گفت: ریش وانیل اوشیس

 !ختمیتوش نر یزیچ ،نترسگهید ریبگ-دوباره گفت: اوشیدو دل نگاهش کرد که س اسی

 یانهیم ریبا ش ادیداخلش را خورد...ز اتیگرفت و چند قلوپ از محتو اوشیرا از دست س وانیرا جلو برد و ل دستش

 شده؟ یچ یبگ یخوایخب نم-دستش نگه داشت و گفت: یرا همانطور تو وانینداشت...ل یخوب

 ؟ستین ادتیخودت -

 !بود دیاش جوالن داد نگاه سرخ نوبسته یهاچشم یکه جلو یزیچ نیفکر کرد و اول یرا بست،کم شیهاچشم اسی

 !دینو-زد: لب

 ش؟یشناسیاز کجا م-

-نشست و سوالش را با سوال جواب داد: اشیشانیپ یرا باز کرد و اخم ناخودآگاه رو شیهاچشم اوشیسوال س با

 کجاست؟ نجایا

ازم خواست  ندایل رونیب یاز خونه زد یاونطور ی،وقتمنه یخونه نجایا-و گفت: دیهمراه آه کش قیعم ینفس اوشیس

 یگفتیم ونیآوردمت خونه...سردت بود و همش هز یریاز حال م یرو دار ادهیپ یتو دمیدنبالت...منم اومدم د امیب

 !ی...تازه به هوش اومدیگیم یاما متوجه نبودم چ

 بود! ادیز یهی! سردرد داشت و حتما از گردیکش اشیشانیپ یو دستش را رو دیکوتاه کش یپوف اسی

 مچش نگاه کرد؛پنج صبح بود! یرا باال برد و به ساعت تو دستش

 خونه؟ یمنو برسون شهیممنونم ازت...م-گرفت و گفت: اوشیرا سمت س ریش وانیل

 البته...فقط جواب سوالمو نگرفتم!-گرفت و گفت: اسیرا از دست  وانیل اوشیس

 کدوم سوال؟-نگاهش کرد: یسوال اسی

 ؟یدار دیبا نو یکه چه نسبت نیا-بلند شد: اوشیس
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 پسر عمومه!-خالصه کرد: اسی

 بود؟ نیاز ا ریبود! مگر  غ شیپسر عمو دیدر کار نبود! نو یرا گفت! دروغ راستش

 

 بود؟ دهیرا ند اسیوقت  چیه اوشیمتعجب نگاهش کرد؛چجور پسر عمو و دختر عمو بودند که س اوشیس

 دمت؟یوقت ند چیپس چرا من ه-را به زبان آورد: سوالش

 مفصله! اشهیقض-سرش مرتب کرد و گفت: یبلند شد؛شالش را رو اسی

و  فیبعد از مرتب کردن تخت ک اسید؛ینگو یزیچ گریداد د حیشده بود ترج اسیکه متوجه حال بد  اوشیس

 با آژانس برم. تونمیاگر برات سخته م-گفت: کردیکه نگاهش م اوشیرا برداشت و روبه س اشسهیک

 .رسونمتینه م-قرار داد و گفت: یعسل یرا رو ریش وانیاخم کرد؛ل اوشیس

 سرش را تکان داد و همراه هم از اتاق و بعد از خانه خارج شدند. اسی

** 

 بله؟-را برداشت: فونیآلود آ خواب

 منم ساسان.-گوشش: یتو دیچیپ ندایل یصدا

را تن کرد و دوباره برگشت تو سالن،در را  شرتشیاتاق...شلوار و ت یدکمه را فشار داد و برگشت تو "باال ایب"گفتن  با

صبحانه -:دیاز آسانسور خارج شد و جواب سالمش را داد،داخل شدند و ساسان پرس ندایباز کرد که همزمان ل

 ؟یخورد

 ساسان. نیبش ایندارم...ب لینه.م-کاناپه نشست: یرو ندایل

 .امیاالن م-گفت: شستیش را مدست و صورت نکیس یکه تو یقهوه ساز را به برق زد و در حال ساسان

 

 هم نذاشتم. یصبح زود مزاحمت شدم اما باور کن تا صبح چشم رو دیببخش-
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 کجاست؟ دیتوام مثل خواهرم،نو ینه بابا چه مزاحم-با حوله دست و صورتش را خشک کرد و گفت: ساسان

 کنم رفته کارخونه. دمش،فکریند-کاناپه گذاشت و گفت: نییرا پا فشیک ندایل

 با هم دارند؟ یاچه رابطه دیو نو اسی؟یبگ یزیچ یخواینم-:دیپرس طاقتیب ندایسرش را تکان داد که ل نساسا

 !دِ ینو یدختر عمو اسی-چشم دوخت و باالخره لب باز کرد: ندایل یکالفه یافهیبه ق هیچند ثان ساسان

 ؟یچ یعنیشده نگاهش کرد؛ جیگ ندایل

 ؟یچ یعنی-را به زبان آورد: سوالش

 ؟یشناسیاز کجا م اسویتو -

 !مهیگفتم که هم دانشگاه-

 ؟یشک نکرد یزیبه چ اسی یلیاز فام-

 بود که اصال متوجه نبودم! رینه،باور کن انقدر فکرم درگ-فکرد کرد: یکم ندایل

نداره تو  اسیبا  یخوب یرابطه ایفوت کردند و خاله لع اسیچون پدر و مادر  د،اماینو یدختر عمو اسیآره،-

 شیدیند گهید دینبود رانیکرده اما چون شما اون موقع ا یزندگ نایا دینو یچند وقت هم خونه اسی یش،حتیدیند

 و...

 شده؟ یچ نمیساسان کامل بگو بب کنمیم ؟خواهشیو چ-نگاهش کرد: یسوال ندایل

فترچه را سمت دفترچه برگشت؛د کیبا  قهیو بلند شد؛سمت اتاقش رفت و بعد از چند دق دیکوتاه کش یپوف ساسان

 !یشیمتوجه م زویکه دست من بود؛بخونش همه چ دِ یدفترچه مال نو نیا؛ایب-گرفت: ندایل

 

** 

...اسم و کردیو دلش انگار درد م سوختیم ادیز یهیاز گر شیهاسشوار را خاموش کرد؛چشم لشیزنگ موبا یصدا با

 گرفته جوابش را بدهد! یبا آن صدا خواستیو دلش نم کردیم ییرونما لیموبا یرو نیاسیعکس 
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تخت نگاه  نییچمدان زرد رنگ پا کرد؛بهیم یاحساس گرسنگ اسیو  دادیپنج بعد از ظهر را نشان م ساعت

 تنگ شده بود! نیاسینهال و  یکرد؛صبح مسافر تهران بود و چقدر دلش برا

 !گذاشتیپا م یدو سالگ یتو دیو نبود نو شدیفردا سال نو شروع م پس

 !دی!نودینو-لب زمزمه کرد: ریز

 بود؟ چرا؟چرا؟چرا؟ اسیچرا هنوز خاطراتش با  ش؟ینشده بود برا بهیهنوز غر چرا

گذاشت خواست  شیپا یتاپش را روتخت نشست و لپ یرا جمع کرد؛رو شیموها پسیکل کیو با  دیکش قیعم یآه

 د؟یبفرمائ-شماره ناشناس بود...جواب داد: بارنیزنگ خورد و ا لشیروشنش کند که دوباره موبا

 خانم،حال شما؟ اسیسالم -زود شناخت: یلیرا خ اوشیس یصدا

 د؟یخوب اوش،ممنون،شمایسالم آقا س-

 !بیعج ؟چهیشناخت-بلند شد: اوشیس یتک خنده یصدا

 د؟یمنو از کجا آورد ست،شمارهین بیهم عج ادیز-:دیهم خند اسی

 !ستیگرفتم؛انگار حالش خوب ن ندایاز ل-:دیآه کش اوشیس

 

 کرده بود! یچه گناه ندایل چارهیشد؛ب نگرانش

-پنجره بود رفت و گفت: یکاناپه روبرو یکه رو شیهاتخت گذاشت و بلند شد؛سمت لباس یتاپ را رو لپ

 ؟یازش خبر دار ششیبرم پ خوامینگرانشم،م

 منه! یآره خونه-مکث بلند شد: یبا کم اوشیس یصدا

 ؟ییجاتو خودت ک-

 کار دارم...فقط خواستم حالتو بپرسم. کمی...رونیبرم ب شمیمنم خونه هستم،االن دارم حاضر م-

 بود! یمهربان یِپسر خدا نیلبخند زد؛ا اسی
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 ممنونم ازت من خوبم،فقط لطفا آدرس خونتو برام بفرست.-همان جواب داد: با

 دنبالت. امیحاضر باش خودم م-کار تعارف کرد: یبا کل اوشیس

 .امیتو برو به کارت برس خودم با آژانس م ینه نه اصال مرس-

 برات،فعال. فرستمیباشه پس االن م-

 فعال.-

قرار داد و از  فشیبا خودش پس آورده بود را هم داخل ک شبیرو هم که د ندایل یآماده شد؛کادو عیکرد و سر قطع

 امکیپ یرا که بست صدا شیهابند کفشقدم برداشت... یاتاق خارج شد...با آژانس تماس گرفت و سمت خروج

 آمد. لشیموبا

.. 

زنگ  یکه صدا دیکاناپه دراز کش ینشأت گرفته بود رو ادیز یهیکه از گر یپرت کرد و با سردرد زیم یرا رو دفترچه

 نجایتعجبش دو برابر شد! او ا اسی دنینگاه کرد و با د یدر بلند شد؛متعجب بلند شد و سمت در رفت؛از چشم

 است! اوشیکارِ س کرد؟حتمایم کاریچ

 !ندیبب طیاو را در آن شرا اسی خواستینم دلش

 بود! دشیدختر تمام عشق نو نیا

 

سرخش چند  یهاو چشم دهیبا آن رنگ پر ندایل تیوضع دنیبا د اسیو ناچارا در را باز کرد؛ دیکش قیعم ینفس

 لحظه خشکش زد!

 !اسیتو  ایب-

را در آغوش گرفت!  نداینگاهش کرد و ل هیرا در آورد و وارد شد! چند ثان شیهابه خودش آمد؛کفش ندایحرف ل با

راه  شیهاحلقه کرد و باز اشک اسیتر از قبل دستش را دور تن  طاقتیب ندایمحکم به خودش فشارش داد که ل

 کردند! دایخودشان را پ
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منه احمق  ندا،بخاطریاقعا متاسفم لو-گفت: بستیکه در را م یرا از خودش فاصله داد و در حال ندایل یکم اسی

 !ختیتولدت بهم ر

 پوزخند زد؛کاش دردش فقط درِد تولد بود! ندایل

 !نیبش ایب-گفت: رفتیکه سمت کاناپه م یرا گرفت و در حال اسی دست

 حالت خوبه؟-:دینشست؛دستش را گرفت و پرس ندایقرار داد و کنار ل یعسل یرا رو فشیک اسی

 نه،اصال!-سرش را تکان داد و صادقانه گفت: ندایل

 !شدینم یاونجور اومدمیمن بود اگر نم ریهمش تقص-قرار داد و گفت: ندایل یگونه یِ دستش را رو یکیآن  اسی

 بهش که بخواد بپرستت! دمیم باست،حقیچشمات واقعا ز دِ یحق با نو-گفت: اسی یهابه چشم قیعم یبا نگاه ندایل

 حالیب یندایل یرهیخ یکرده باشند بدون حرف و مژه زدن یسرش خال یرو خیبشکه آب  کیکه شوکه،انگار  اسی

 ضربانش حالت تهوع گرفته بود! شتریبود! کنترل ضربان قلبش دست خودش نبود و از شدت ب

 ؟یگفت ی؟چیچ-:دیاش را از هم فاصله داد و پرسخشک شده یهالب بزور

که  دونمیاس،می دونمیم زویمن همه چ-کوتاه گفت: یو با آه دیصورتش کش یرو ی! دستدیخند هیگر انیم ندایل

 !وونستیمثل تو،چرا من؟ مگه د یبه من نداشت،خوب با وجود داشتن عشق یلیچرا تما فهممیعاشقته،حاال م دینو

  اسی

 نداشت! شهیعاشق پ یندایها را از لحرف نیشده بود؛انتظار ا جیگ واقعا

 !شیهادست یرا رو اشیشانیقرار داد و پ شیزانو یرا رو آرنجش

 !دیچه بگو دیبا دانستینم واقعا

را و از همه مهم تر  اسیهم خودش را هم  نهمهیپس چرا باهاش ازدواج کرده بود! چرا ا خواستیرا نم ندایل دینو اگر

 !کردندیمو حال بدش را بدتر  خوردندیمغزش چرخ م یتو یها هسوال نیرا عذاب داده بود؟ ا ندایل

 



 پژمرده اسی یبو

206 
 

 خوبه؟ اس؟حالتی-

 افتاد! یعسل یرو یداد...نگاهش به دفترچه ندایل لیآرام تحو یا"نه"را بلند کرد و  سرش

و دفترچه را گرفت سمت  دیکوتاه کش یرد نگاهش را دنبال کرد؛دستش را دراز کرد و دفترچه را برداشت؛آه ندایل

 !دِ ینو یدفترچه-گفت: نداینگاهش کرد که ل یسوال اسیاس؛ی

 ندا؟یل شهیم یچ-شد! بدون گرفتن دفترچه لب زد: رهیخ ندایل یمشک یهاچشم به

 !یچیه-پرت کرد و گفت: یعسل یپوزخند زد؛دفترچه را درباره رو ندایل

 ! هیادیز یلیکه خ یچیه-هم متقابال پوزخند زد: اسی

 خودت؟ یخونه یچرا نرفت-:دیدوباره پرس اسیبه سکوت گذشت که  هیثان چند

تو اون خونه بود و نبود من -گفت: دادیم هیکه از پشت کامل به کاناپه تک یرا بغل کرد و در حال شیهادست ندایل

حاال  ؟یاونجا اما حاال چ ذاشتمی،بفهمه عاشقشم پا ممنو نِ یبب نکهیا دیهم به ام روزینداره! تا به د دیبه حال نو یفرق

گفتم و  یغرورم خرد بشه! به حد کاف نیاز ا شتریب خوامینداره! نم جودجز تو و یکس دینو یایتو دل و دن دونمیکه م

 !تونمینم گهی! ددهی! کردم و نددهینشن

به  فیخف یکه فشار ینگاهش کرد؛دستش را سمت دست او برد و در حال ینشأت گرفته از ناراحت یبا اخم اسی

 اشتم!خبر ند یچی! من از هندایمتاسفم ل-گفت: کردیدستش وارد م

 من خبر داشتم؟ یکنیفکر م-گرفت: نییبا خنده سرش را پا ندایل

چند  یبرگشتم عمه نگذاشت حت یبودم،وقت دهیرو ند دیبود که نو یبودم! چهار سال خبریب زیخدا نه! منم از همه چ به

بود  یچجور دونمیگذاشتند بدون مخالفت قبول کردم! نم انیبا من در م یروز بگذره...با بابا صحبت کرده بود و وقت

 که اون همه بهش عشق داشتم!

کم کم  هینجوریا میچون زود ازدواج کرد کردمیرفتارهاشو! فکر م دمیدیاخم و تخماشو! نم دمیدیکه نم انقدر

شده  یسرش آوردند تا راض ییبابا و عمه چه بالها دونستمیست،نمیمن ن شیاون دلش پ دونستمیاما نم شهیدرست م

 تورو رها کنه!

 من اون خوشبخت بشه! یشو! بذار بجا شی...تو وارد زندگاسی رونیب رمیم دینو یاز زندگ من
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 طرفه! کیو لعنت به عشق  خوردندیسر م شانیهاگونه یهمزمان رو اسیو  ندایل یهااشک

 

** 

 ؟یخوای! مهمون نمااهلل،صابخونهی-

 را در آغوش گرفتند! گرینهال از اتاق خارج شد و با لبخند سمتش رفت؛هردو همد شیصدا با

 رد شم! چه سفت هم بغل کردن همو! دیکنار بذار دیخب بابا بر لهیخ-

 ،نهالییاوم به به چه بو-چپ و گفت: یعل یهردو چپ چپ بهش نگاه کردند! خودش را زد به کوچه نیاسیحرف  با

 !مینگو که ناهار خورشت بادمجون دار

بله شکمو خان خورشت بادمجون -گفت: بستیکه در را م یر حالتکان داد و د نیبا خنده سرش را به طرف نهال

 !میدار

من -گفت: رفتیکه سمت اتاق م یو در حال دیچمدانش را پشت سرش کش اسیو  دیشکمش کش یرو یدست نیاسی

 ندارم! لیم کنم،ناهاریاستراحت م کمی

 به سمت آشپزخانه پاتند کرد. "یهر جور راحت"رفت و نهال با گفتن ییسمت دستشو نیاسی

 یرا عوض کرد و رو شیهابود...لباس دهیرس ریحرکت کرده بود د ریچون صبح د اسیدو بعد از ظهر بود و  ساعت

 دینو یایتو دل و دن دونمیم-سرش اکو شد: یتو ندایگذاشت و حرف ل شیهاچشم ی! آرنجش را رودیتخت دراز کش

 جز تو وجود نداره! یکس

 دنیداشت اهل زور شن دیکه از نو یکند! با شناخت شیآن طور رها دیباعث شده نو یچ دیفهمی! مدیفهمیم دیبا اما

 افتاده! یواقعا چه اتفاق دانستیبار...نم نینبود اما ا

 بازش کند و بخواندش را نداشت! نکهیرا همراه خودش آورده بود اما جرأت ا دفترچه

که  دیشد یدلشوره کیبود!  شیرو شیپ ندیناخوش آ یدلش رخنه کرده بود! انگار باز هم اتفاق یتو بیعج یترس

 سخت کرده بود! شیرا برا دنینفس کش
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 مغزش غوطه ور شدند که خوابش برد! یتو الیچقدر فکر و خ دینفهم

که  ییکه مراقب خودش باشد! مراقب کسا دادیداشت بهش هشدار م یخواب هم کس یتوام با ترس! انگار تو یخواب

! دیدیم یاآشفته یهاعالم خواب هم آرامش نداشت! عرق کرده بود و خواب یبود؛تو یگند یدوستش دارد! چه زندگ

 کمکش کند! خواستیم او! از زدیم ادیکرده بود و فقط اسم او را فر ریداخل آتش گ یکس

 کرد خودش را به آن شخص برساند نشد که نشد! ینامعلوم! هرچه سع اشافهیصدا آشنا بود اما ق صاحب

 !اسی! زمیشو عز داریب اسی-

 نهالِ نگران شد! یرهیشد و نفس نفس زنان خ زیخمیکند! ن دارشیداشت ب یبود که سع نهال

 ؟یخوب-

 !دمیخواب بد د-:دیصورتش کش یرو یدست

 !ادیحالت جا ب ریدوش بگ هیانشااهلل،پاشو برو  رهیخ-

 رفت شرکت؟ نیاسی-:دیو روبه نهال که از کنارش بلند شده بود پرس دیکش قیعم یرا تکان داد؛نفس سرش

 ؟یندار اجیاحت یزیچ دیخر رمیمن دارم م یراست نیرفت؛بب شیساعت پ میآره ن-

 .یمرس یچینه ه-

 دارم! اجیاحت یمن رفتم و برگشتم.چندتا لوازم بهداشت یریدوش بگ هیپس پاشو تا تو -چشمک زد: نهال

 از اتاق خارج شد."گردمیزود برم"را باز و بسته کرد و نهال با گفتن شیهابا لبخند چشم اسی

 قیپشت سرهم نفس عم یکرد به خوابش فکر نکند و آرامش خودش را حفظ کند! چندبار یجا برخاست؛سع از

زنگ خورد؛عقب گرد  لشیود که موبااش خواست از اتاق خارج بشو سمت چمدانش رفت و با برداشتِن حوله دیکش

 خارج کرد!  فشیکرد و از داخل ک

 ناشناس! یااصفهان بود با شماره کد
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 د؟یبفرمائ-جواب داد: مردد

 !آمدین ییصدا

 د؟یالو؟بفرمائ-گفت: دوباره

 هم سکوت! باز

 زنگ خورد؛همان شماره! لشیرفت و از اتاق خارج شد که دوباره موبا یتماس را قطع کرد؛سمت خروج متعجب

 بله؟-

 مطلق! سکوت

 ! الو!یزنیحرف نم یزنیزنگ م یضیمگه مر-

 کوتاه و بوقِ اِشغال! یآه یصدا

 خارج شد! نشیاز ته س یشد و ناخودآگاه آه رهیدستش خ یتو لیبه موبا یکم

 گرفت و از حمام خارج شد. ساعتهمیدوش ن کی ریدرگ یشد و با ذهن سیسرو وارد

. 

 را بست! شیهاو چشم دیکش شیرو یخارج کرد؛دست فشیدلهره دفترچه را از داخل ک یتخت نشست و با کل یرو

 دارد! ستادنیکه قصد ا کرد؛انگاریم یامانیب یلی! قلبش خدیترسیم

 بود و هوا چرا انقدر سرده؟! خیتنش  تمام

 یزنگ در بلند شد؛دفترچه را رو یرا گشود و خواست دفترچه را باز کند که صدا شیهافشار به خودش چشم یکل با

 نگاه کرد؛نهال بود...باز کرد. یتخت پرت کرد و بلند شد؛از اتاق خارج شد و سمت در رفت؛از چشم

 .یحموم نباش کردمیجا گذاشتم،خدا خدا م دمویکل اسی دیسالم،ببخش-
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 شانس تو. رونیحواس پرت،تازه اومدم ب یا-تش گرفت و گفت:را از دس هاسهیبا خنده چندتا ک اسی

 زنگ نزد؟  یکس-:دیپرس کردیکه شالش را از سرش باز م یدر را پشت سرش بست و در حال نهال

 ؟یبود ینه،منتظر کس-اپن گذاشت و گفت: یرا رو دهایخر اسی

 خدام برم،چند روزه منتظرم!است یبرا رنیشرکت تماس بگ هیآره قرار بود از -سرش را تکان داد: نهال

 ؟یحسابدار ی؟برایچه شرکت-

 کردم! یراض نویاسیآره،بزور -

 ؟یرینم نیاسیخوب چرا شرکت خود -:دیکاناپه نشست و پرس یرو اسی

اونجا خودش حسابدار -گفت: رفتیکه سمت آشپزخانه م یکاناپه انداخت و در حال یمانتو شالش را رو نهال

 شده! یباز لیو فام یفکر کنن پارت باز نیاسی یدوستا و همکارا خوامیداره،بعدش هم نم

 بلند شد و سمت اتاقش رفت."یخوددان"را باال داد و با گفتنِ  شیابرو اسی

 

 اول را باز کرد! ید؛صفحهیتخت دراز کش یرا قفل کرد و سمت تخت رفت؛دفترچه را برداشت و رو در

 جدا کنند! اسیو از حق نداشتند من کردم؛اونایم شونیراض دیبا-

 دنمی!حدسم درست بود! با دنجاستیحشمت ا ییدا د؛حتمایچیدماغم پ یتو انیقل یسالن را که باز کردم بو درِ

 شد! داتونیخان،چه عجب پ دیبه نوبه-لبخند زد:

 مامان کجاست؟-:دمینشسته بود پرس ییکه کنار دا دیدادم و روبه فر لشیآرام تحو یسالم

 باال تو اتاقشه!-دستش زد و گفت: یتو انیبه قل قیعم یپک

 .ادیاالن م نیبش ایکار داره باال تو ب-که گفت: دمیرا شن ییدا یها رفتم و صدارا تکان دادم و سمت پله سرم

 شد! رهیباز کردم؛تلفن به دست متعجب بهم خ هوایها باال رفتم و در اتاقش را بتند از پلهتوجه به حرفش تند بدون

 صحبت کنم مامان.باهات  دیبا-
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 !زم،فعالیعز میکنیبعدا باهم صحبت م-گفت: هیرا تکان داد و به پشت تلفن سرش

 شده؟ یطور-:ستادیا میکرد و بلند شد؛روبرو قطع

 گفت؟یم یساسان چ-:دمیو پرس دمیصورتم کش یرو یرا بلند نکنم! دست میصدا کردمیم یسع

 گفت؟یم یچ-را باال برد: شیابرو

 ه؟یچ ندایل هیقض-:دمیمکث کردم و پرس شیهاچشم یتو هیثان چند

 دامادم بشه! دینو خوادیدلم م یلیخ گهیم تییدا گرده؛خانیداره بعد از چهار سال برم ندایل یچیآهان! ه-:دیخند

 !هییخان دا زی! مگه همه چییدا ،خانییخان دا-زدم: پوزخند

 چه برسه باهاش ازدواج کنم! شناسمینم نمیرو بب ندایکن مادر من! من اصال ل ولم

 بهتـ... اسی! از صدتا مثل شیشناسینگران نباش م-

 اسیبا  خوامی! خوبه بهتون گفتم میدیدر حق تو کرده! چرا انقدر منو عذاب م یچه بد اسیبسه مامان! -زدم: داد

 !دیریبگ میبرا من تصم ییام که تو و دامگه من بچه گه؟یچه جورشه د نیازدواج کنم! ا

انگشتش  ینه! کل تهرون تو ینشناخت توییهنوز دا نکهیمن بلند نکن! مثل ا یصداتو برا-از من داد زد: تربد

 !یکشیبعد تو براش خط و نشون م چرخنیم

خودم  یخودم برا دیبذار گمی! من فقط مدمیخط و نشون کش یکس یبرا یمن ک-زدم: زیم یرو یمحکم مشت

 انتخاب اول و آخرمه! اسی! رمیبگ میتصم

 !یبه انتخابت برس یخوایم یچجور نمیعه! برو پس! برو بب-زد: شخندین

 صبرم بده! ایکنترل شده نگاهش کردم؛خدا یخشم با

اون  ذارهینم تییمطمعن باش منم بذارم خان دا-:دمیگرد کردم و خواستم از اتاق خارج بشم که صداشو باز شن عقب

 ه!ما بش یدختره باز وارد زندگ

 رمیفردا م نیشد من هم نطوری! حاال که اگهید ه،بسهیکاف-بار نعره زدم: نیدر زدم و ا یبه گلدان جلو یمحکم لگد

 کنه! کاریچ خوادیم یک نمیبب کنمیرو عقد م اسی
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داد و  ینجوریمن چشه که تو ا یندای! مگه لمیخوایو صالحتو م ریبه دو نکن! ما خ یکیبسه پسر!انقدر با مادرت -

 !یقال راه انداخت

 بود! ستادهیا میحشمت بود که روبرو ییدا

 !نمیبب خواممیشما رو،نم یندایل دمیواال من ند-زدم: پوزخند

 !شهیکه بد م ینیمنو بب یبسه! نذار اون رو گمیبهت م-دو ابروش نشست: انیم ظیغل یاخم

اون دختره راحت نفس بکشه دورشو خط  یخوایاگر م-دستش شد: ریاس مینگفتم؛از کنارش گذشتم که بازو یزیچ

 بکش!

 

 !شنیروش پاره م یهامشت کردم که احساس کردم االن رگ یهامو جوربا خشم بستم و دست هاموچشم

از  گرفتیدستش صاف م یکه عصاشو تو یزد و در حال یانداختم که پوزخند زهر ییبه دا یهمان خشم نگاه با

با بابا  خواستمیزدم و به قصد کارخونه،خونه رو ترک کردم؛م میبه موها یچنگ هاوانهید نیرفت و من ع نییها پاپله

 داد؟یم تیاهم هاشرفبه ح ی! بابا بدتر از من! مگر کسدهیهم صحبت کنم اما چه فا

کار داشتم قبول  یکل نکهیرا با ا اسیمسافرت شمال  شنهادیدارم؛پآروم باشم و دست نگه یگرفتم چند روز میتصم

 بود! ازمیهم کنارش بودن ن هیثان کیردم؛ک

که فکرشو  یزیتر از اون چ یشد! جد یهدف اونا هم جد دمیحلقه خر اسی یبرا یو حت هیقصدم جد دنیفهم یوقت

 !کردمیم

 !دونستنیو پوکمونو م کیکه تموم ج کردیم یجاسوس نمونیب یک دونمینم

نبود! درست مثل خوردن  یو دارو دستش کار چندان سخت ییدا یبرا اسی! کشتن اسیکردند! به قصد جون  دمیتهد

 آب خنک! وانیل کی

 ش خودم بودم!بازنده نیکه اول یشروع کنم؛باز ویکردند مجبور شدم باز دایپ یبه خونشون دسترس دمیفهم یوقت

 !هامیمحلیبودنم شروع شد؛ب سرد
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خارج  رانیو از ا کردمیازدواج م ندایه من با لک داشتیبرم اسیدست از سر  یزمان یینبود؛دا یباز هم کاف اما

 !شهیهم ی! براشدمیم

 !ذارهینم رونیب رانیبود که ساز مخالفت زد؛گفت پاشو از ا ندایل بارنیا اما

 یزیاز چ ندایکارم اشتباهه و ل دونمی!...ممیبه خاطر کارم به اصفهان رفت یو بعد از عروس میماه نامزد که موند چند

 خبر نداره اما...

 بودند! یخال یبعد یهاشد...صفحه تمام

 نشد! متوجه

 کرده! دشیتهد یخان با چننوشته بود چه شده و حشمت دینو

 دست بکشد! شیکه آدم بخاطر دو تا کلمه حرف از تمام زندگ شودینم

! دیبالشتش چک یوچشمش سرخورد و ر یقرار داد؛اشکش از گوشه اشیشانیپ یرا بست و آرنجش را رو دفترچه

 برشدارد! یعسل یشود و از رو زیخمیباعث شد ن لشیزنگ موبا یهق نکند و صدالبش را آرام گاز گرفت تا هق

 ؟یعنیداشت  کاریبود! چ ندایل

 

 ندا؟یجانم ل-گرفته و آرام جواب داد: ییصدا با

 ...اسی-کرد: اسیتن  مهمانیاسترس را م ندایل یهیگر یصدا

 ...اسی

 اومد تو دهنم حرف بزن! ندا؟دلمیشده ل یچ-

 !ستیاصال حالش خوب ن دینو اسی-

 چش شده بود؟ دیکرد نفسش رفت؛نو احساس

 چش شده؟-را به زبان آورد: سوالش
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 ریز دمید مارستان،اومدمیمادرش،عمه زنگ زد که حالش بد شده بردنش ب یبود خونه خبرم،رفتهیباور کن خودمم ب-

 !ایب اسی کنمی! خواهش مگرفتهیم کرده،سراغتویتورو صدا م ه،اسمیشِک عصب گهیم ...دکترشژنهیکپسول اکس

 ؟یتو االن تهران-بلند شد: اسیلرزان  یصدا

 ...!مارستانیآره،ب-

 بود! شیگرفت؛اصال مگر عشق فکر و منطق حال میفکر تصم بدون

 تماس را قطع کرد و حاضر شد! "امیم"شد؛سمت چمدانش رفت و با گفتنِ  بلند

 سروینهال رفتنش را متوجه نشود! همان طور هم شد! ب کردی! خدا خدا مدیچه بگو نیاسیبه نهال و  دانستینم

 !مارستانیتا برسد ب دیطول کش شتریساعت ب کیدربست  کیصدا از خانه خارج شد و با 

توان  شیند و پاهابود خی شیهارا داشت! دست شیآشنا قصد سوراخ کردن گلو یآرام و قرار نداشت و بغض قلبش

 وزنش را نداشتند!

 

مکث  ندایاسم ل یخارج کرد و رو فشیرا از داخل ک لشیها باال رفت و سرگردان به دورورش نگاه کرد؛موباپله از

 بله؟-:دیچیتو گوشش پ ندایل یگرفته یتماس را لمس کرد و بعد از دو بوق صدا یکرد؛دکمه

 ؟امیطبقه ب دم،کدومیمن رس ندایل-

 !ویسیطبقه پنجم،جلوآ ایب-

 اونجا؟ و؟چرایس یآ-

 باالست! یلیخ ،تبشنهییپا شیاریهوش-

لب زمزمه کرد؛تماس را قطع کرد و سمت آسانسور قدم  ریز یاآب دهانش را همراه بغضش قورت داد و باشه اسی

 برداشت.

 !ردیرا بگ شیهااشک زشیر یجلو توانستینم کردیم یهرکار



 پژمرده اسی یبو

215 
 

سوار آسانسور شد و  یپنج رفت که پسر یشد و دستش سمت دکمه د،سواریایتا آسانسور ب دیطول کش قهیدق چند

 !دهیپسر که فر نیکه...ا نینگاهش کرد؛ا رهیخ یکم دنشیبا د اسی

 خودشه! آره

باعث شد سرش را بلند کند و با  اسی یرهینشده بود اما نگاه خ اسیدستش بود و متوجه  یپوشه یاو حواسش تو اما

 شد! اشرهیمتعجب خ ییهابا چشم دنشید

دستش  یمحکم تو فشیو بند ک دیچیگوشش پ یتو دیپوزخند فر یپنج را فشار داد؛صدا یو دکمه دیکش یآه اسی

 فشرده شد!

را  ندایدقت ل یرفت و با کم "ویسیآ"که زده بودند  یشد و سمت قسمت ادهیپ ترعیسر اسیکه توقف کرد  آسانسور

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-اش شد و با تعجب بلند شد:متوجه ایکرد؛سمتش قدم برداشت که اول از همه لع دایپ

 

 ندا؟یل-را صدا کرد: ندایل ایتوجه به لع بدون

 احساس بود! یدختر خدا نیبرگشت سمتش؛ا دهیپر ییسرخ و رنگ و رو ییهابا چشم ندایل

ها متعجب به آن دیو حشمت و فر ایرا هم درآورد و لع اسیک هقش اشبغلش کرد؛هق هیشد و با گر اسی کینزد

 بودند! رهیخ

 موضوع از چه قرار است! دانستینم یکس

 یشهیو سمت ش دیدستش را کش کردیرا پاک م شیهاکه با دستمال اشک یخارج شد و در حال اسیاز آغوش  ندایل

 بردش! ویسیآ

ناخودآگاه مشت شدند و لعنت به  شیهارا بست و دست شیهابا درد چشم ژنیکپسول اکس ریز دینو دنیبا د اسی

 عشقِ! یهر چ

! من از اسی کنمیحس کنه بودنتو! برو! خواهش م دیصداتو بشنوه،با دی،بایکنارش باش دیگفت با اس،دکتریبرو تو -

 ! بابا...رونیب رمیم دینو یزندگ
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چرا  دونمی! من مشهینم یعشق زور دونهیختم کنه اما نمخوشب خواستیشدم مثال م دیمن عاشق نو دونستیم اون

اون  ومدهیبه هوش ن دینو اس،تای دمیگذاشتم اما قسمت م سیمجبور شده تورو رها کنه! برات تو تلگرام وو دینو

رفتن من و  یجلو تونهیهم نم گهیکس د چیه ای! بابا ویباز نیا کنمیباز نکن! من به خواست خودم تموم م سویوو

 یهنوز برا زنم،تویفراموش کنم تمام اتفاقا را! بهت زنگ م کنمیم ی! سعسیپار گردمی! برمرهیو بگ دینو هیخوشبخت

 دوست که... هی! یدوست هیمن 

 منتظرته! دی...برو،نواسیمن  الِیخیب-و با لبخند گفت: دیکوتاه کش یآه

 

-بلند شد: ایقرار گرفت داد لع رهیدستگ یسرش را تکان داد و سمت در اتاق رفت؛دستش که رو یاشک ییهاچشم با

 کجا؟

 من بهش گفتم عمه،بذار بره تو!-را گرفت: شیجلو ندایل

 ها!آن روز یبود تو یداخل شد و در را پشت سرش بست؛چه حکمت اسی

و پشت  ارادهیرنگش فرو کرد؛اشکش ب یمشک یموها یالشد و کنارش نشست؛دستش را جلو برد و الب کشینزد

 به رقص در آمدند و لبش زمزمه وار و نوازش گونه تکان خورد: شیهاگونه یسر هم رو

 تو یسراب رد پا-

 شد! دایجاده پ یکجا

 دستاتو گم کردم؟ کجا

 شد! نجایمن ا انیپا که

 یدیقصه خواب یکجا

 دارمیب هیمن تو گر که

 هر شب هُرم دستاتو که

 آغوشم بدهکارم! به
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 شیصدا دیچرخیم دینو یموها یالالب شیهاگذاشت و همان طور که دست دینو هیایشانیپ یرا خم کرد؛رو سرش

 لحن صحبت کردنت! یذره شده؟ برا هینگاهت  یبگم دلم برا شهیچشماتو باز کن؛باورت م د؟ینو-کرد:

از اول هم برام مهم نبود! انقدر دلم برات تنگ شده که  یعنی! شهینم یو چ شهیم یچ ستیبرام مهم ن گهیکن د باور

 ! باز کن چشماتو! نگاهم کن!زیهمه چ یگور بابا یباش ؛تویباش خوامیفقط م

 ایآمد؟یم نی! آسمان به زمزدیلبخند م شیو به رو کردیرا باز م شیهاچشم دیاالن نو نیهم شدیم ید؛چیکش آه

 شد؟یعوض م ایقانون دن

 !شدینم یچی! بخدا که هیچیه

 مخصوصتون کو؟ د؟لباسیوارد اتاق شد یک یخانم،شما با اجازه-

 د؛منیببخش-گفت: کردیرا پاک م شیهاکه اشک یبلند کرد و در حال دینو هیشانیپ یحرف پرستار سرش را از رو با

 !رمیانقدر حالم بد بود که فراموش کردم لباس مخصوص بگ

 !دیخانم بفرمائ رونیب دیبفرمائ-اره کرد:اش رونیبا اخم به ب پرستار

بلند  دیناله مانند نو یسمت در قدم برداشت که صدا دینو یو رو رنگیب یافهیسرش را تکان داد و با نگاه به ق اسی

 !اسی-شد:

 

** 

 چهار )و باز هم عشق(_فصل

 

 

لب زمزمه  ریز یزیو انگار چ کردینگاهش م اریهوش مهین دیاز دستش رها شد و نگاهش به عقب برگشت؛نو فشیک

 !کردیم
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،سرش را را برداشت دیصورت نو یماسک رو اسیاز اتاق خارج شد و  عیشد و دستش را گرفت؛ پرستار سر کشینزد

 ؟یخوب-:دیجلو برد و پرس یکم

 نه!-تکان خورد: لبش

وارد اتاق شدند...دکتر  ایتار و لعنفر آقا همراه دو نفر پرس کیباز شد و  هوایبزند که در ب یلبش را باز کرد حرف اسی

دستگاه را فشار  یهادستش دکمه یکیگذاشت و با آن  اشیشانیپ یرو یدست دیباز نو مهین یهاچشم دنیبا د

 !دادیم

و با  اسی... بعد رو کرد سمت هیکامال عاد شیاتیح شه،عالئمیم اریکامال هوش گهید ساعتمین ن،تاییتبش اومده پا-

 !یومدیذره زودتر م هیدخترم کاش -لبخند گفت:

 هم لبخند زد اما پر از درد! اسی

و بدون  ی،خنث! نگاهش مات بودکردینگاهش م رهیبود که خ ایرا حس کرد و سرش را بلند کرد؛لع ینگاه هینیسنگ

 !یزیچ چیه

 .شهیبره تا فردا صبح مرخص م شیپ ینجوریحالش خوبه،اگر ا-

 کرد. ادداشتیدستش  یپرونده یرا به پرستار گفت و پرستار تند تند تو ییزهایچ کی بعد

 .دیخلوت کن مارویب رون،دوریب دییبفرما-

 نیا دیبذار-نشست که دکتر گفت: دیکنار نو یصندل یبدون توجه بهش رو اسیحرف را زد اما  نیبود که ا پرستار

 .دیمنتظر باش رونیب تونیخانم بمونن بق

بزن  یحرف هی-قرار داد و گفت: دیسرش را کنار سر نو اسیانداخت و سمت در رفت... دیپر از غم سمت نو ینگاه ایلع

 !دینو

متوجه شد سرش را  اسیبگذارد اما ناموفق بود؛ اسیدست  یبه هزار زحمت دستش را بلند کرد و خواست رو دینو

 اس؟ی-زد: شیبار صدا نیدوم یاش را از هم باز کرد و براخشک شده یهالب دیرا گرفت؛نو دیبلند کرد و دست نو

 جانم؟-را پاک کرد و جواب داد: شیها! با دست آزادش اشکهیگر انیلبخند زد؛م اسی
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 کنارم؟ یمونیم-

به  یرا باز کرد؛نگاه شیهادستش فشار داد و چشم یرا تو دینو د؛دستیکش قیعم یرا بست نفس شیهاچشم اسی

برد و  دیگوش نو کیو سرش را خم کرد؛لبش را نزد دییگرایم یبه سرخ یانداخت که کم دیرنگ شب نو یهاچشم

 !خواهمیبهتر چه م نیا ،ازیتو صبح ناب دل هست-زمزمه وار گفت:

 یکس ذارمینم گهیبار د نیا-که گفت: دیرا شن دینو یفشرده شد و باز صدا دیبار دست او بود که توسط دست نو نیا

 و همه کس،تو فقط باش! زیهمه چ یگور بابا گهیت کنه،بقول خودت دازم دور

آن ها بود سرش را عقب  یرهیکه از پنجره خ ندایل دنیآب شد؛ نگاهش را باال برد و با د اسیدل  یتو قند

بار که برگشت سمت  نینگاهش کرد و ا اسیمانع شد؛ دیبکشد که نو رونیب دیبرد؛خواست دستش را هم از دست نو

 نبود! ندایل شهیش

 بــ... ندایل-

 یرو یناراحت یبا کل ایبود و نگاه لع ایلع یرو اسیو  دیماند؛نگاه نو مهین اسیبه اتاق حرف  ایباز شد و با ورود لع در

 !دینو

ناراحت  یو با لحن دیسرش کش یرو ید،دستیرا بوس دینو هیشانیتخت شد؛خم شد و پ کیو نزد دیکش قیعم یآه

 طالق بده! یتقاضا رهیگفت م ندایل-گفت:

 فضا را پر کرد! دیپوزخند نو یرا بست و صدا شیهابا درد چشم اسی

 پدرش شد! ینهیک هیوسط قربان نیا ندایل-

نگاهش کرد و بدون زدن  رهیخ یت،کمیدوخت؛با اخم و جد اسیو نگاهش را به  دیصورتش کش یرو یدست ایلع

 زیخمین کردیم یکه سع یتکان خورد و در حال یکم دیبلند شد نو شیکه از ته گلو اسیاتاق را ترک کرد...آه  یحرف

 با دکتر صحبت کنم مرخصم کنن. رمیبتونم بلند شم م-شود گفت:

 !یدکترت گفت صبح مرخص-کمرش مرتب کرد و گفت: ریبالشت را ز اسی

 یواقع یدستش بود لبخند یکه هنوز تو یاحلقه دنیدستش بود را باال برد و با د یرا که تو اسیدست چپ  دینو

 را پوشاند! ششیصورت پر از ر
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بار  نیاول یرا برا یزیکه انگار چ یبردارد! درست مثل کودک اسیقصد نداشت نگاه از دست  دیبود و نو اشرهیخ اسی

 دوخته بود! اسیچشم به دست  یوصف نشدن یبا لذت ندیبیم

 ؟یشد رهیخ ینجوریا یبه چ-

 دستته! یحلقه هنوز تو نیا-نگاهش کرد: اسیسوال  با

 انگشتم هک شده! یحلقه تو نیباشه؟ا دیچرا نبا-

 را سر تا پا غرق بوسه نکند! اسیکرد تا دست از پا خطا نکند و  یسع یلیخ دینو

 یافتاد که گفته بود تو ندایحرف ل ادیبود  یخجالت زده شده بود و دنبال راه فرار دینو یرهیکه از نگاه خ اسی

نگران  یکال نهال شد...حتما کل سیخارج کرد که متوجه دوتا م فشیرا از داخل ک لشی...موباگذاردیم سیتلگرام وو

دست  یبه نهال نبود...همان طور که دست چپش تو زدنخانه را ترک کرده اما فعال وقت زنگ  خبریب اسیشده که 

 را باز کرد. سیت و وورف ندایل امیپ ینشست و تلگرامش را باز کرد؛رو یصندل یبود رو ریاس دینو

 

 یبه هوش اومده،حت دیشک ندارم نو یباز کرد سویاالن که وو-فضا را پر کرد: ندایآرام ل یکه صدا دینکش یطول

! دست خواستهیرو بکنه که نم ینداره،اون مجبور شده کار یریتقص دیبهت بگم نو خوامیاالن کنارته...م دیشا

بال  نیبعد از بهم زدن با تو هم ا ژنهیاکس لکپسو ریگران تموم شد؛درست مثل االن که ز دینو یاز تو برا دنیکش

 بفهمه! یزیچ یاون موقع نذاشتن کس یسرش اومده ول

 یزمان هیشوکه ات کنه، دنشیشن دیکه شا یزیبرات از گذشته بگم،از چ خوامیاالن م-و ادامه داد: دیکوتاه کش یآه

هم  یکه جونشون برا ییبودند؛دوستا یمیصم یدوستا اینبود مامان تو و عمه لع ایدن اروید یاز ماها تو یکه هنوز رد

 کینداره، یخوب یسابقه میمن از قد ی...باباکنهیخراب م زویچمن از مامان تو همه  یبابا یاما خواستگار رفتهیدر م

کوچ  رازیاز تهران به ش فهمهیرو م هیقض نیمامانت که ا ی! باباشهیدختر باز که عاشق دوست خواهرش م یپسر الاوبا

بابا حشمت شعله ور  ینهیک کنندیتو باهم ازدواج م یمامان و بابا ی! وقتنهیک ایدن کیو  مونهیمن م یو بابا کنندیم

تو دختر عشق  فهمهیبابا م یتا به پارسال ادامه داشته و وقت نهی! اون کشهیم قیهم تزر ایو به عمه لع شهیتر م

با حرف و  دینو فهمنیم یرو از تو دور کنن،وقت دیشده نو یتا هرجور ذارنیهم م یدست تو ایبا عمه لع یشیمیقد

و از  کننیجاساز م نیاسی نیماش یمواد تو لویبشن؛اول چند ک یوارد باز یعمل شنیمجبور م رهیبار نم ریز دیتهد

 یهردوتاتون تا باال بردیم ییبو سیکه اگر پل کننیجاساز م یو جور ارنیخونه هم م یاردوان مواد رو تا تو قیطر



 پژمرده اسی یبو

221 
 

 نیاسی نیماشهمون اردوان مواد هارو از خونه و  قیبه ازدواج داد از طر تیرضا دینو ی!...وقتنیرفتیچوب دار م

 برداشتند!

رو با تو  یمن بد باز یمتاسفم! بابا زیهمه چ اس،بابتیمتاسفم -خارج شد و ادامه داد: شیاز گلو قیعم ندایل آه

 یخوشبخت یقلب براتون آرزو میبه کارتون نداره،از صم یکار گهیشروع کرد! حاللش کن! قسمش دادم د

 ! خداحافظ!اشب دی! مراقب خودت و نوزنمیندارم اما بهت زنگ م دنتوید ی...روکنمیم

 

 !شتریو دلش ب دیلرزیم دستش

 !یمیدعشق ق کیبودند! بخاطر  نگونهیجماعت چرا ا نی! اایخدا

 هقش فضا را پر کرد!قرار داد و هق دیدست نو یرا رو اورد؛سرشین طاقت

 کن! اس،نگامی-

 !دیباریم دینو یهااز چشم یرا بلند کرد؛ناراحت سرش

 تموم شد! آروم باش! زیتموم شد عشق من؛همه چ-

 کارو کرده؟ نیاردوان ا یدونستیتو م-:دیدهانش را همراه بغضش قورت داد و پرس آب

 االن کجاست؟-:دیدوباره پرس اسیتکان داد که  "آره" هیفقط سرش را به معن دینو

 فرار کرده؛با زنش!-

 شدند! یجار شیهاهم قرار داد و دوباره اشک یرا محکم رو شیهاچشم اسی

 !مارستانیب دیایبود؛جوابش را داد و گفت ب نیاسیبار  نیبلند شد و ا لشیزنگ موبا یصدا

 شده بود! کیبرسد و هوا کامال تار نیاسیتا  دیساعت طول کش کیاز  شتریب

 کرد و مثال فردا صبح سال نو بود! فینگران تعر نیاسی یتمام اتفاقات را مو به مو برا اسی
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شک سال  یهاش! بشونه تیبا هرم دستاش،با حسِ بودنش،با امن دی! کنار نوشدیم ی! چه سال نِو خوببیعج چه

 !شدیم یاالعادهفوق

 

** 

 کیو  اسیشاخه گل  کی دیجلد کالم اهلل مج کی یهیشما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایآ ینیآد اسِ یخانم -

 اورم؟یدر ب ینیآد دینو یبه عقد دائم آقا یسکه تمام بهار آزاد

 بله!-گفت: نیاسی یهاتو چشم رهیاول نگاهش را باال برد و خ یدفعه اورد؛همانینه گالب ب ندیرفت گل بچ نه

العاده اش بود!فوقلحظه کی یبود!خوب برا یلبخند زد! چه روز خوب اسیبلند شد و  تیدست و صوت جمع یصدا

 بود!

 کم است! کردیفکر م اسیباز  دندیدیده بار هم م یرا روز لمیف نیا 

 ،چخبره!عشق من گهیبسه د-گفت: کردیرو خاموش م یویکه ت یکنترل را در دست گرفت و در حال دینو

 یویجلو ت نمیشیم امیم رهیکنم حوصلم که سر م کاریخب چ-بود را باال برد و گفت: دینو یپا یسرش را که رو اسی

 !نمشیبیم

وقت سر  گهید شهیکالسات شروع م گهیتا چند وقت د-و گفت: دیرا با تمام عشقش بوس اسی هیشانیخم شد؛پ دینو

 چه برسه حوصلت سربره! یخاروندم ندار

 اسیسال گذشته بود اما  کی نکهیبود! با ا یخال شیهنوز هم برا ندایل یدانشگاه ناخودآگاه بغض کرد؛جا یادآوری با

 !کردیبغض م ای زدیلبخند م ایبا مرور خاطراتشان  یهنوز هم گاه

 دانشگاه اصفهان تنگ شده! یبرا د؛دلمیتهران نو میاومدیکاش نم-و گفت: دیکوتاه کش یآه

 !میصحبت نکن هیقض نیراجب ا گهیگل من،مگه قرار نشد د-و گفت: دیکش اسیصورت  یرو یدست دینو

 میبر یخوایم-:دیپرس دیبه سکوت گذشت که نو هیاز آن شهر متنفر است! چند ثان دیدانست نو ینزد؛م یحرف اسی

 رون؟یشام ب
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 !کنمیخودم درست م خوادیم اینه؛دلم الزان-

 .امیب رمیدوش بگ هیمنم برم  ،یپس چه عال-فت:و گ دیرو کش اسیآرام نوک دماغ  دینو

از کش باز کرده بود  دیرا که طبق معمول نو شیو موها کیموز یشبکه یرا زد رو یویت نکهیبلند شد؛بعد از ا اسی

 ؟یشد رهیخ یدِ پاشو تنبل خان،به چ-گفت: کردیکه با لذت نگاهش م دیرا جمع کرد و روبه نو

من فقط دو تا  کنمیدارم فکر م-گفت: دادیآغوشش فشار م یکه تو یو در حال دیرا کش اسیبلند شد؛دست  دینو

 دارم! ایدن نیبزرگ تو ا یآرزو

 

 ؟یچ-:دیبلند کرد و پرس یسرش را کم اسی

 !گمیشب موقع خواب م-چشمک زد و گفت: طنتیبا ش دینو

 !یاز فضول رمیمیعه،تا اون موقع من م-زد: غیج اسی

هزار بار نگفتم حرف از مردن -گفت: دیکشیکه آرام م یرا گرفت و در حال اسی یتکه از موها کیاخم کرد؛ دینو

 ،بزنمت!نزن

 !ادیدلت م-کرد و گفت: زانیرا آو شیهاخودش را لوس کرد؛لب اسی

دختر تمام  نیاش گرفت؛اهم خنده دیکه باز شد نو اسی شیو چپ چپ نگاهش کرد! ن دیکوتاه کش یپوف دینو

گذاشت و با تمام وجودش  اسی یل*ب*ه*ا* یرا بست و خم شد ل*ب*ش را رو شیهابود! چشم اشیزندگ

 را فشار داد! شیمحکم بازو اسیکاشت و دست  شیهالب یبه اعماق تمام عشق رو یابوسه

 !رمیدوش بگ رمیم-بم شده لب زد: ییگرفت و با صدا اسیرا باز کرد و نگاه سرخش را از نگاه خمار  شیهاچشم

 !کشاندیم کیبار یکار را به جاها دیماندن نو گریذره د کینزد؛ یحرف اسی

 و سمت آشپزخانه پاتند کرد. دیکش قیبار پشت سرهم نفس عم چند
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که  نمیبیم-گفت: قیعم یبرد و با نفس اسیگردن  یسفت بغلش کرد؛سرش را تو دیچپ چپ نگاهش کرد و نو اسی

 !یهم کرد یدزد

روز ازم بپرسه  هی یاگر کس-و با تمام حسش لب باز کرد: دیرا کاو دیهش جز جز صورت نوسرش را بلند کرد؛نگا اسی

 !کنمیم یداره قطعأ ادکلن تورو معرف ییعشق چه بو

شام!  میبر-گفت: عیفرار سر ینگاهش را خواند؛برا اسیزن تمام باورش بود!  نیا ایخدا کردیمات نگاهش م دینو

 گرسنمه!

-را گرفت: اسیآرام شدن دست  یو کم قیعم یکاشت و بعد از نفس اسی یگونه یکوتاه رو یابوسهخم شد؛ دینو

 .زمیعز میبر

.. 

 د؟ینو-کرد: شیگذاشت و صدا دیلخت نو ینهیس یرا رو سرش

 د؟یجان نو-با تمام احساسش بلند شد: دینو یصدا

 !یاون دوتا آرزوتو بگ یخواینم-

اش را نوازش دستش هم آرام گونه یکیفرو رفت؛با آن اسی یموها یالبلند شد و دستش الب دینو قینفس عم یصدا

 !استیتو دن زیچ نیمن از نظر خودم باارزش تر یدوتا آرزوها-کرد و گفت:

 مرد تمام باورش بود! نیباال برد و نگاهش کرد؛ا یسرش را کم اسی

 "دارد! انیجر یتا باور کنم زندگ ،بمانیتو تمام باور من"

 دستت دادما! یکار هی یدید هویندوز بهم، ینجوریاون چشماتو ا-

بود را عقب فرستاد و با نگاه به  ختهیاش ر یشانیپ یرا که رو شیسمت خود؛ موها دیاو  را کش دید؛نویخند اسی

 :چسباند و گفت  اسی یشانیپ یاش لبش را با عشق رو یزمرد یهاچشم

 باشه! داریپا ایو عشقمون تا آخر دن یکنارم باش شهیهم نکهیاول ا -

 پر از عشق ادامه داد : یو با لحن دیکش قیعم ینفس
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 !خوامیخودت م هیدختر شب هی اس،ی خوام،یکادو م هیازت  نکهیدوم ا-

 دیکه سکوتش را د دیصورتش قرار داد؛نو یجدا کرد و رو دینو یدستش را از بازونکرد؛  دایگفتن پ یبرا یحرف اسی

 بهتر!. نیاز ا یو چ زدندیم ادیشد که عشقش را فر رهیخ شیهابه چشم

نفس  لیشد دل یدختر کوچولو که قطعا م کیبه عشقشان اضافه کند!  توانستیبچه م کیبود و وجود  بایز یزندگ

 جفتشان! دنیکش

 !یشب؛شب پرستش بود؛شب زندگ آن

 

** 

 !نجایا دمیآخه االن وقت خراب شدن آسانسور بود،نفسم گرفت تا رس یلعنت-

 ؟یاالن خوب-دستش را گرفت: دینو

 !کنهیذره کمرم درد م هیآره بهترم،-:دیکش قیعم ینفس

 خوبه طبقه هفتم هشتم نبود! حاال

 !کردمینبود؛کولت م یاونجا هم بود مشکل-

 !کردیکار را م نیخنده نگاهش کرد؛شک نداشت ا با

 ...ستادندیشدند و به نوبت ا یسونوگراف داخل

 فشیبلند شد؛از داخل ک لشیزنگ موبا یدستش قرار داد...صدا یگذاشت و دستش را تو دینو یوباز یرا رو سرش

 ه؟یک یعنیخارج کرد؛شماره ناآشنا بود با خودش فکر 

 د؟یبفرمائ-داد: جواب

 الو؟-گفت: امد؛دوبارهین ییصدا

 اس؟ی-
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 که... نیصدا! ا نی!اایخدا

 ندا؟یل-خودش اسمش را صدا زد: مثل

 ؟یخوب-:دیبه گوشش رس ندایل ینگاهش کرد و صدا دینو

 تو؟ ییمعلومه که خوبم! کجا-فاصله گرفت: دیاز نو یشد؛کم بلند

 ! دلم برات تنگ شده!نمتیبب خوامیاومدم تهران،م-

 یشاپ روبرو یکاف ایفردا صبح  ساعت ده ب-را گرفت و گفت: شیهااشک زشیر یکرد؛بزور جلو بغض

 دانشگاه...منتظرتم!

 خودت باش! م،مواظبایم-

 توام مواظب خودت باش،خداحافظ!-:دیکوتاه کش یآه

 شد! بعد از آن همه وقت! یشد! باورش نم رهیدستش خ یتو لیبه موبا یاهیکرد و چند ثان قطع

 اس؟ی-

 

 !کردینگاهش م ید؛سوالیسمت نو برگشت

 !نمشیفردا بب میبود! قرار گذاشت ندایل-:دیرا فهم نگاهش

 را صدا زدندـ.. اسیبزند که اسم  یاخم کرد؛خواست حرف دینو

 نوبت شماست. دیی،بفرماینیآد اسیخانم -

باز شد و او هم لبخند  دیرا گرفت؛با لبخند نگاهش کرد که اخم نو دیگذاشت و دست نو فشیرا داخل ک لشیموبا اسی

 !شدیمهمانشان م گریدبود که تا چند روز  شی! االن مهم دختر کوچولوزیهمه چ الیخیزد! فعال ب

 .دیخوش ذوق...خوش اومد یبه به مامان بابا-لبخند زد: دنشانیوارد اتاق شدند؛دکتر با د باهم

 ممنون.-لبخند زد: اسی
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را  شی...مانتودیتخت دراز کش یداد و رو دیرا به دست نو فشیک اسی. زمیدراز بکش عز-اشاره کرد به تخت: دکتر

 شکمش گذاشت... یاش زد و دستگاه را روشکم کامال برآمده یرو عیما یباال داد و دکتر کم

 !شتونیپ ادیب خوادیم گهیدختر کوچولوتون سالم سالِم و تا چند روز د-

 نفوذ کرد! اسیکه تا عمق جان  یپر از حس خوب بود! حس خوب دیدوخت و نگاه نو دینگاهش را با ذوق به نو اسی

 .ستین ی،مشکلیبلند بش یتونیم زمیخب عز-

خارج  یمفصل از سونوگراف یبرگه با تشکر لیبلند شد و بعد از تحو دیلبش به کمک نو یبا همان لبخند رو اسی

 شدند و سمت مطب دکتر رفتند...

 ادداشتیرا  یدستش زمان بستر یتو یبرگه یکه رو یسرش را تکان داد و در حال یجواب سونوگراف دنیبا د دکتر

باهام تماس  مارستانیشدنتو نوشتم اما اگر زودتر دردت گرفت برو ب یبستر خیتار گهیپنج روز د یبرا-گفت: کردیم

 رسونم! ی...هر وقت شد خودمو مریبگ

 دنشیبا د دیاز مطب خارج شد...نو یبرداشت و با تشکر و خداحافظ یبرگه را همراه جواب سونوگرافبلند شد؛ اسی

 زم؟یشد عز یچ-بلند شد و سمتش رفت:

 نوشت. گهیپنج روز د یرو برا یتربس ی،برگهیچیه-

 یعنی-ذوق زده گفت: کردیم اشییکه به سمت درب خروج راهنما یقرار داد و در حال اسیدستش را پشت  دینو

 !یفسقل نیتو بغلمه ا گهیپنج روز د

 مارستانیهم زودتر،دکتر گفت اگر زودتر دردم گرفت برم ب دیشا-را پشت گوشش فرستاد و گفت: شیموها اسی

 .رمیهاش تماس بگبا

با عشق نگاهش کرد و اگر  اسیرا زمزمه کرد و  یزیچ کیلب  ریز اسیرا باال برد و با نگاه به شکم پِر  شیابرو دینو

 !ماندندیهم م یرهیساعت ها همانطور خ دیشا شدیبلند نم دینو لیزنگ موبا

 

 یصفحه یرو نیاسیخارج کرد؛اسم و شماره  بشیرا از داخل ج لشیگرفت و موبا اسی یهارا به زور از چشم نگاهش

 ن؟یاسیجانم -سبز رنگ را لمس کرد: یکرد؛دکمهیم ییرو نما لشیموبا
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 ؟ییکجا دیسالم نو-

 خونه...چخبر؟ میریم میدار میسالم داداش تو مطب دکتر-

زنگ زد  اسی لیبه موبا شیگرفته،خودش چند ساعت پ یمهمون نجا،نهالیا نیایبگم شام ب خواستمی،میسالمت-

 مشغول بود!

آره مشغول بود،باشه مزاحم -گفت: دادیاش را فشار مکه دکمه یسمت آسانسور قدم برداشت و در حال دینو

 .سالم برسون.میشیم

 !میباش،منتظرتون ییدا یقربانت،مواظب اون خواهر من فسقل-

 !م،فعالیهست شونیمن چاکر خواهر شما و فسقل-:دیخند دینو

 !فعال-:دیخند نیاسی

-گفت: "گفت یم یچ نیاسی"دیدر جواب سوالش که پرس گرفتیرا م اسیکه دست  یدر حال دیآمد و نو آسانسور

 گرفته. ینهال مهمون گهیخونشون،م میدعوتمون کرد شام بر

 همکف را فشرد. یطبقه یدکمه دیزمزمه کرد و نو یآهان اسی

 

.. 

 

 !شدیجدا م یه دیچسبیم یشد؛هیجدا م یو ه دیچسبیم دیصورت نو یرو یه لبش

 دم؟ید؟نوینو-کرد: شیبار صدا نیصورتش چسباند و ا یو باز لبش را رو دیصورتش کش یرو یدست

 !میبخواب-را سفت بغل کرد و خواب آلود گفت: اسیرا باز کرد؛ شیهاچشم یال دینو

 !نایا نیاسی یخونه میبر دیبا شهیم ریپاشو عشق من؛پاشو د-دستش را باال برد و گفت: اسی
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کاشت؛با  اشیشانیوسط پ یاکرد و بوسه اسی یرهینگاه خ یهیهد یرا کامل باز کرد؛لبخند شیهاچشم دینو

 !شمیم داریبله چشم گل من؛االن ب-و گفت: دیکش اسیلب  یانگشتش رو

 ؟یحاضر شما

 !میاپدر؛ما هردو آماده یبله آقا-چشمک زد: اسی

 منتظرمونه! ییدا میبلند شو بر دیابا نوب-گونه کرد و گفت:را بچه شیصدا بعد

به چشم  یا-و گفت: دیشکمش کش یرا سمت خودش کشاند و دستش را رو اسیقهقهه زد؛از ته و با ذوق!  دینو

 !شمیمن االن پا م یفسقل

دختر من خبر نداره چه -گفت: دیکشیم رونیقرمز رنگش را ب یکه مانتو یبلند شد؛سمت کمد رفت و در حال اسی

 !دیداره! دِ پاشو نو یتنبل یبابا

 یبابا مادر و دختر افتادن به جون من،پا شدم عشقا یا-گفت: شکستیکه قلنجش را م یبلند شد در حال دینو

 من،پاشدم!

 رفت. یبهداشت سیکه نثارش کرد سمت سرو یبا چشمک دینگاهش کرد و نو نهییآ یاز تو اسی

 یاش بود که حساب یگرفتن نهال هم باردار یمهمان لیو دل دوستنینهال پ یهاساعت بعد هر دو به مهمان چند

شده  اسیباعث تعجب  نینهال بود و ا هیشب یلیخ"شهال"را ذوق زده کرده بود...دختر مارال و کاوه  نیاسی

 !گریبکشد! کار خدا بود د اشنفر تا آن اندازه به خاله کی شدیبود و مگر م شیاز ب شیبود؛شباهت ب

و ساعت  دیبه آخر رس یاش بود مهمانکه کاوه برنده یشطرنج حساب کیبرپا بود و در آخر با  یشب مهمان یهامهین تا

 .دندیبه خانه رس اسیو  دیدو بامداد بود که نو

 !شمیدارم عمه م شهیباورم نم دینو یوا-و شالش را از تنش خارج کرد و گفت: مانتو

 کال! یبه فنا بر یخوایمپس بگو -کاناپه نشست و گفت: یبا خنده رو دینو

 بد!-چپ چپ نگاهش کرد: اسی

 یباشگاه چ یکارها نمیبرم بب دیفردا با-گفت: کردیکه ساعتش را باز م یو در حال دیکاناپه دراز کش یرو دینو

 بپرسم. نیاسیشد؛فراموش کردم از 
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 دانشگاه! یشاپ روبرو یبرم کاف دیمن صبح با-گفت: کردیم شانیرا پر شیکه موها یکنارش نشست و در حال اسی

 !یبر ییوضعت جا نیالزم نکرده با ا-اخم کرد: دینو

 !دینو-متعجب نگاهش کرد: اسی

 !برمتیخودم م-:دیکوتاه کش یپوف دینو

 چه بهتر!-گذاشت و گفت: دیخم شد؛سرش را کنار سر نو اسی

 شده بود! نیزن با تمام جان و تنش عج نینگاهش کرد؛دوست داشتن ا دینو

 "من است!  اتیاز ح یشتن تو بخش مهمدوست دا"

 بهم! یشد رهیخ ینجوریچرا ا-

 دوستت دارم!-گذاشت و لب زد: اسیصورت  یدستش را بلند کرد رو دینو

صورتش  یرا بوسه زد؛دوباره رو شیصورتش بود را در دست گرفت و رو یرا که رو دینو د؛دستینگاهش خند اسی

 دارد! دنیدم یتو کجا نا ینفس ب-قرار داد و جوابش را با تمام وجودش داد:

 

 

نگاهش کرد و با لبخند سمتش آمد؛چند  ندایداد؛ل صیرا تشخ اشافهیق ریدور هم تغ یبلند شد؛از فاصله دنشید با

! سفت شودیدارد پدر م دیبود که نو دهیشن ایبود؛  از عمه لع اسیشکم  یرو ندایهم شدند؛نگاه ل یرهیلحظه خ

 داند! یرا بغل کردند! چقدر دلتنگ هم بودند خدا م گریهمد

 ؟یعوض شد یلیخ-

 !ادیمامان شدن بهت م-را کوتاه فشرد: د؛دستشیآه کش ندایل

 !دیکشیخجالت م ندایاز ل ییجور ها کیدانست چرا اما  یگرفت؛نم نییسرش را پا اسی
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رنگ  یابروها یرهیرا پشت گوشش فرستاد؛خ شیموها اسیهم نشستند؛دوتا نسکافه سفارششان شد و  یروبرو

 ؟یکرد کاریچخبرا؟ دانشگاهو چ-:دیپرس ندایل یشده

 مرتبه! زی! همه چدمیدارم ادامه م ،دانشگاهمیخبریب-

 ؟یاومد یخب خداروشکر...ک-

 مجبورم کرد برگردم! اوشیکردم که س اسی اسینقدر به فکرت بودم،ا یلیمدت خ نیا یدم،تویصبح رس روزید-

 اوش؟یس-متعجب نگاهش کرد: اسی

 ست؟ین ادتی اوشویآره،س-سرش را تکان داد؛ ندایل

 ذهنش نقش بست! یتو ییطال یو موها یعسل ییهاپسر با چشم کی ریکه تصو دینکش یفکر کرد؛طول یکم اسی

 آهان،پسر خالت!-

 آره پسرخالم!-لبخند زد: ندایل

 ه؟یچ تیفسقل-اشاره کرد به شکمش: بعد

 دختر!-:دیکش نیینگاهش را به پا اسی

 ؟نیبذار نیخوایم یاسمشو چ-:دیدوباره پرس ندایو ل دیچ زیم یخدمت نسکافه ها را رو شیپ

دختر  نیا-قرار داد و گفت: اسیشکم  یدختره،سرش را رو دیفهم دیکه نو یوقت ش؛اونیبرگشت به چندماه پ اسی

 منه! یای،عشق منه،دنرازِ منه

 راز!-دوخت و گفت: ندایرا به ل نگاهش

 براتون حفظش کنه! ه،خدایاسمِ قشنگ یلیخ-لب زمزمه کرد و گفت: ریچند بار پشت سرهم اسم راز را ز ندایل

 لطفته! ،نظریمرس-از ته دل لبخند زد: اسی

-:دیدستش ثابت ماند؛متعجب پرس یحلقه یرو اسیاش حلقه کرد که نگاه دستش را دور فنجان نسکافه ندایل

 ؟یکرد ندا؟نامزدیل
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 !هیرد گم کن ینه،بقول خودت برا-دستش و با پوزخند گفت: یتو یبه حلقه دیرا دنبال کرد و رس اسیرد نگاه  ندایل

 هی-گفت: دادیکه کوتاه فشارش م یدستش گرفت و در حال یرا تو ندایرا دراز کرد و دست ل د؛دستشیخند اسی

 ندا؟یازت دارم ل یخواهش

 ؟یچ-:دیپرس شیابروها نیب یبا اخم ندایل

نداره! مجبور شده  یریاون تقص یدونی! خودت مندایو حالل کن ل دینو-من باالخره حرف دلش را زد:من یبا کل اسی

 وگـ...

 الیخی! بمیهردو پاسوز بود دیوقته فراموش کردم؛من و نو یلیاس؛خینکن برام  یادآوری-حرفش رفت: نیب ندایل

 بهش فکر کنم! خوامیواقعا نم گهی! تموم شد! دگهید

 !ینیزم یفرشته کیدختر فرشته بود؛ نید؛ایکش قیعم یراحت نفس یالیبا خ اسی

*- 

 

** 

! شیایبود و تمام دن بایآمدن دخترش سنگ تمام گذاشته بود؛دخترکش ز ایبه مناسبت به دن دیبود؛نو یبزرگ یمهمان

 رنگ پوشانده شده بود... ییطال یهادور تا دور خانه تا سقف با بادکنک

مچ تپلش  یرو یرا بوسه زد...دست اشیشانیآغوش گرفت و پ ینشست؛آرام راز را که خواب بود را تو اسیبغل  دینو

 !دیدرخشیدستش م یاسمش تو یبایز د؛دستبندیکش

و  دندیرقصیها م یجمع شد؛بعض یرهیقرار داد؛خ دینو یشانه یو سرش را رو دیدهانش کش یلبش را تو اسی

دختر که حدس زد  کیثابت ماند،کنار  اوشیس یخوردن بودند...نگاهش رو وهیهم مشغول صحبت و م هایبعض

پاک و معصوم بود؛انشااهلل  یلیپسر خ نیباشد نشسته بود و با او گرم صحبت بود! لبخند زد؛ا دیخواهر دوست نو

 موفق باشد! شهیهم

 !دیصاحب مجلس د؛مثالیهاتون بزنبه مهمون یسر هید؛یبرقص دیبه من پاش دیراز رو بد-
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را گرفت و  اسیآغوشش گذاشت؛دست  یاز حرفش استقبال کرد و راز را تو دیبود که کنارشان نشسته بود؛نو نهال

 همراه خودش به وسط برد!

 ناب! یهاو پر از حس نیلنشبود؛د یخوب رقص

 اسی-بود زمزمه کرد: دایلحنش پ یکه تو یگوشش را بوسه زد و با آرامش یبرد؛الله اسیرا کنار گوش  سرش

 !ستیکار من ن ،نخواستنتیکردنش عاجز باشم،تو در من حل شد فیدوستت دارم که از توص یمن،انقدر یایمن،دن

مرد -فشرد و با تمام وجود زمرمه کرد: اشنهیس یمردش نشست؛سرش را رو یگونه یباال رفت و رو اسیآزاد  دست

 !ایست،تا آخر دنحست دو طرفه نیمن،مطمعن باش ا

 

** 

 )چند ماه بعد(

 

که قربان  یآغوشش گرفت و در حال یراز را توسرش انداخت و خم شد؛ یرنگش را به صورت باز رو یزرشک یروسر

 !دیخترکش کشصورت د یرو یدست رفتیاش مصدقه

پدر سوخته رو،آخ من قربونت  نیا نمیبده بب-گفت: گرفتیم اسیکه راز را از آغوش  یکتش را تن کرد و در حال دینو

 من... هیبرم فسقل

 .شهیم رید دینو میبر-

 .میبر-و گفت: دیدخترکش را با عشق بوس یگونه دینو

نبود تا  اسیآمده بود و دل تو دل  ایبه دن نیاسیخارج شدند؛پسر  مارستانیتو دست هم از خانه به قصد ب دست

 !ندشیبب

.. 

 قرمزت بشم من! یاون لپا یقربونت برم عمه جون...فدا یاله-را بوسه زد و گفت: اشیشانیپ
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 دیکه د دیکرد؛نویم دیو از خودش صدا تول دادیدست و پاشو تکون م یبرود بغل مادرش ه خواستیکه دلش م راز

 بغلت! ادیب خوادیبچه خودشو کشت،م نیا اسی-گفت: ستیحواسش ن اسی

بدهد  رشیبغل مادرش گذاشت تا ش یگذاشته بودند را تو"نیدیآ"و نهال اسمش را  نیاسیپسر کوچولو رو که  اسی

 مامانم متوجه نشدم! دیببخش-و دخترکش را بغل کرد:

هاشو باز کرد تا بغلش کند اما راز ! دستنمتیبب ایب ییعشق دا-و گفت: دیراز را بوس یبا خنده از پشت گونه نیاسی

 اسیاز پشت دور تن  دیمادرش گذاشت و دست نو یشانه یقصد نداشت از آغوش مادرش جدا شود! سرش را رو

 یانگار رو یمرتب بود و زندگ زیدلش خدارا شکر کرد! همه چ یزد و تو دشینو یبه چهره یلبخند اسیحلقه شد! 

 هم داشت! یخوش

 سرش نق زد! دیماند و بماند که چقدر نو نایا نیاسی یخانه یتو یدو روز اسیشد  که مرخص نهال

نتوانست دل از  گریشد و د دیو نو اسی همانیبار م نیاول یبرا دیبرداشت و همراه فر شیها یدست از غد باز ایلع

 بکند! نشیریش ینوه

هم  سیدر پار ندایل یانتخاب کرده بود؛خبر نامزد شیکه خودش از انبوه دوست دختر ها یدختر کینامزد کرد؛ دیفر

 لبش کرد! همانیو لبخند را م دیرس اسیزود به گوش  یلیخ

 بچه شده بود،آزاد شد! کیداشت و مسبب مرگ فرانک با  نیکه از مع یبخاطر مدرک تارا

 بکشد! با آرامش نفس توانستیراحت بود و م گریاز آن لحظه به بعد به کامش بود؛وجدانش د یزندگ

 طرف بدنش را کامل از کار انداخته بود! کیحشمت خان بود که  یوسط تنها خبر بد سکته نیا

! اما الخطازیناراحت شدند! انسان بود و جا دنشیاو بود اما باز هم از شن دیو نو اسی یهابتیمسبب تمام مص نکهیا با

بکند و  تواندیبخواهد م یهرکار ایدن یتو کردیکه فکر م یداد! مرد ایدن نیهم ی! جوابش را توگریکار خدا بود د

 بود و محتاج خلق اهلل! شده ریگ نیحاال زم دیبگو یزیبهش چ تواندینم یکس

 بود! دینو یخدا برا یهیهد نیبهتر نیمادرش و ا هیو شب شدیروز به روز بزرگ تر م راز

 

•• 
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 یکیتو با من  ا،اصالیدر دن یاخالصه شده هم،توخواینم یزیچ ایاز دن گریمن د یتمام من،تو که باش"

 "ام!هم من در تو حل شده دیشا دانمی،نمیاشده

 

 12,11,97...انیپا

 ظهر 12:45...کشنبهی

 

 .اصغرزادها

 !"حس پنهان چکاوک"من به شما یِ شنهادیپ رمان

 

 حق.خدانگهدار. ای

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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