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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 

  

 

 ین رمان فروشی می باشدا

 

 بود که همزمان جانش را در برگرفته بودند. یحسدو  اقیاشت.دلهره و کردیمرا وجب  اتاق شهیکالفه تر از هم

 زد.را چنگ  رنگش ییخرمابلند و  یو موها ستادیتوالت ا زیطاقت مقابل م یب

 .دندیکشیم ریرا در قاب چهره اش به تصو نانیاز باور و اطم یرین،تصویقیبه  شیچشم ها انیستاره ها م درخشش

 و ستادیچشمانش شدند.راست ا دیتائ مهیاش گفته بود ضم یحتم تیموفقشرکت که از نقش  زیر یمنش یصدا

کرده بود رو به  یروز به انتظار سپر نیا دنیرس یرا که برا یگرفت.زمان و نفس دیکشصورتشدستانش را به  کف

 اتمام بود.

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 .دادۍآمده را از دست م شیو فرصت پ باختۍخودش را م دیبود...نبا دهیکش هایداریشب ب شیکه برا یروز همان

 لب زمزمه کرد: ری...زکردۍاز حس غرور م زیجودش را لبرنشست و شیلب ها یکه رو یتبسم

 .ینیبابا بب یچشما نتو،تویریبرد ش دهیتوئه...وقتش رسامروز روز  _

 در نکرد وتعلل  نیاز ا شیگرفت،ب یقیعمدم  شدیمبشنصی پدرش واکنش  کردن بهکه با فکر یخوباز حال سرمست

 کرده بود. عجولش به مراسم دنیکمدش را باز کرد. ذوق هرچه زودتر رس

حاصل کرد از اتاقش خارج شد. برخالف درون منقلبش  نانیاطم لشیکه از حاضر بودن خود و چک کردن وسا یزمان

 ختنیر یرا مشغول چا او ظاهرش خونسرد و آرام بود.مادرش در سالن نبود،راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد و

 .دید

نگاهش  هما توانست از یاحوالش داشت ولپنهان کردن حال و در یسحر سع سحر لبخند زد.هر چند که دنیبا د هما

 ل دلش را بخواند.حا

 .زدیبر ییدخترکش چا یاز کنار دستش برداشت تا برا یگری.فنجان ددانستۍبمش را مو  ریبود و تمام ز مادرش

 برو. بخور بعد ییچا هی نیبش ایب _

 :دید،پرسیدۍگرداند...پدرش را نم خانه چشم انیدر م سحر

 کو؟...بابا خورمیممنون نم _

 منتظرته. اطیتو ح _

 "یبسالمت"تکان داد و  یکه نثار مادرش کرد از منزل خارج شد.هما سر یکوتاه یتکان داد و پس از خداحافظ یسر

 سحر خبر داشت.  یامروز برا تیبرود.از اهم شیپ لشیمطابق م زیروانه راه دخترش کرد و در دل خواست همه چ یا

ها دوخته بود بارها واکنش  ابانیبه خ که چشم یشان رد و بدل نشد.سحر در حال نیب یادیحرف ز ریطول مس در

 .کردۍپدرش را تصور م

 شد. شتریو اضطراب سحر ب دیرس انیکش آمده به پا راه

 .شدیمجزا از برج برگزار م یدر سالن اجتماعات شرکت و در طبقه ا مراسم
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 حرف در کنارش حضور داشت وارد سالن شد. یب شهیپدرش که همانند هم دوشادوش

کل شرکت  استیر  یمهندس صبور دندی با.بودند صحبت بودند و هر کدام مشغول دهیجلسه رس یمهمان ها اکثر

 زد و رو به پدرش گفت: شیبرا یلبخند پر رنگ

 ن؟یایمن برم به همکارام سالم کنم...همراهم م_

 سر تکان داد: دیسع

 .یایتا ب نمیش یدوم م فیراحت باش.من رد_

حال متوجه  نیهمکارانش جمع شده بودند رفت با ا شتریکه ب یباال گرفته به سمت یمحکم و سر ییبا قدم ها سحر

 بود! شدۍم دهینگاه پدرش که به دنبالش کش

 کرد. یرفت و گرم احوال پرس یطرف مهندس صبور به

 .نی...خوش اومدیخانوم ثامن ریروزتون بخ _

 .دیممنونم جناب مهندس...خسته نباش_

 بود. لینکردم تا خسته باشم دخترم... همه زحمتا به گردن سه یمن کار _

 

نام  دنیبود با شن ستادهیآن دو ا یشرکت مشغول به کار بود و در چند قدم یپسر مهندس،که در بخش طراح لیسه

 :وستیخودش، حرفش را با مخاطبش کوتاه کرد و به جمع دونفره آن ها پ

 .نی...خوش اومدیبه خانم ثامن _

آن را  یآزرده خاطرش نکرد و بالعکس به عنوان نشانه خوب لیسه یلب ها یلبخند بزرگ رو نباریا شهیهم برخالف

 کرد. یتلق

 ...!،ممنونمیصبور یسالم آقا_

 :دیو پرس دیدر سالن چرخ لیسه نگاه
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 بهمون! نینداد ییکنارتون؟ افتخار آشنا نمشونیب ی.کجاهستن نمنیکه همراه داشت دمید_

 اش سرش را باالتر گرفت و به پدرش که نشسته بود اشاره کرد: یشگیو هم یبا غرور ذات سحر

 پدرم بودن...اونجا نشستن._

 خم شد و گفت: ینبود.از همانجا کم ادی.فاصله شان زدیرس دیرد دستش را دنبال کرد تا به سع لیسه

 جناب. میارادت مند_

 بزرگ هم سالم کرد و خوش آمد گفت: یصبور

 .یثامن یآقا نیاومدخوش _

 به سحر کرد و در ادامه حرف پدرش گفت: ینگاه مین لیسه

 .دیبهشون افتخار کن دیما هستن.با یهمکارها نیاز بهتر یخانم ثامن _

 پاسخ داد: یسحر با لبخند کمرنگ پدر

 .دیمحبت دار_

 دنیشرکت با د یمسئول مال یاضیر ن،یح نیدلش را قرص تر کرد. در هم لیسه فیسحر وسعت گرفت.تعار لبخند

 سحر به سمتشان آمد.

 .دمتونیند هیمدت هی.حال شما خانوم؟ نجاستیا یک دینیبه به...بب_

 یحجم سخت کوش نیا یبا سحر داشت و او را برا یرفتار خوب شهیبود که هم یساله ا 50مرد  یاضیر احسان

 کرد. یم قیاش تشو یشگیهم

شرکت دارد غرق لذت بود.کف دستش از استرس  نیدر ا یگاهیاو چه جا نکهیاز مطلع شدن پدرش نسبت به ا سحر

 .دادۍرا نشان نم نیجز ا یزیچ هیاست و رفتار بق کینزد یروزیداد پ یعرق کرده بود. شواهد نشان م جانیو ه

 همکارانش ترک کرد. ریبا سا یاحوال پرس یتشکر کرد و با احترام جمع را برا یاضیاز ر 
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کارمند که در مراسم امروز همه حضور نداشتند و  یادیها بود با تعداد ز نیو معتبرتر نیاز بزرگتر یکیشان  شرکت

 تنها از طراحان و مشاوران دعوت شده بود.

 شد. رینشستند و او هم در کنار پدرش جا گ شانیکم کم همه سرجا بونیپشت تر یآمدن مجر با

 کرده است! رییتغ یزیگفت در نگاه پدرش چ یم حسش

ظاهر خونسردش را حفظ کرد و باطنش را لو نداد...به  شهی.مثل همدیکوب یدل نبود و مانند دُهل م گرید دلش

 :دیرا شروع کند پدرش پرس شیصحبتها یمجر نکهینگاه کرد.قبل از ا شیجلو

 اد؟ینم انیشا _

 یبرا یز او درخواست همراهآن افتاد که اصال ا ادیحواس پرت شده اش را جمع کرد و به  انیاسم شا دنیبا شن سحر

 به دروغ لب گشود: لشیمحضور در مراسم را نکرده بود.برخالف 

 .ادیب تونهیکار داشت گفت نم_

 « انهیمهم تر از شا یلیمن خ یحضور شما برا »

را فراموش کرد و با  انیبه تکان دادن سرش اکتفا کرد و سحر ادامه جمله اش را درز گرفت.با شروع مراسم شا دیسع

 شد. رهیبه رو به رو خ جانیه

سن  یدعوت کرد تا باال یاز مهندس صبور یاز همه تشکر کرد و بعد از صحبت کوتاه ییبعد از خوش آمد گو یمجر

که  یدرباره پروژه بزرگ حیکف زد.مهندس تشکر کرد و مشغول توض هیمهندس، همراه بق یبرود.سحر با افتخار برا

که  یکشاند.پدر یگفت نگاه سحر را به پدرش م یکه م یبه عهده شرکتش سپرده بود، شد.با هر جمله ا یشهردار

وقت نخواسته بود از عملکرد دخترش و محل کار و اعتبارش بشنود،حاال با دقت تمام گوش سپرده بود.دونفر  چیه

پروژه به عنوان طراح  نینامش در ا داشت نیقی.دیهم حرف زدند و سحر تمام کلماتشان را با جان و دل بلع گرید

پدرش الزم بود تا  یبرا حاتیتوض نی.همه اندیبود که عکس العمل پدرش را بب یزمان تظرشود و فقط من یثبت م

را  یزمان اعالم اسام دنیفرا رس یانجام شد و باالخره مجر یمختصر ییرایدرک کند.پذ یکارش را به خوب تیاهم

و در  یکنار مهندس صبور رآمده بودند دعوت کرد تا د یشهردار ندهیکه به عنوان نما گریکرد و از دو مرد د انیب

بودند.سحر لحظه به لحظه  دهیطراحان برتر تدارک د یهم برا سینف هیهد یمراسم تعداد نی.در استندیسن با یباال

 یاش م نهیس واریر و دخودش را به د یسن رفتن را تصور کرده بود.قلبش همانند گنجشک یاسمش و تا باال دنیشن

 شروع کرد به خواندن اسم ها...! یبود.مجر شدهدهانش خشک  جانیکوباند و از شدت ه
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حواسش به پدرش هم نبود و  یحت گریزدند.تمام جان سحر گوش و چشم شده بود.د یخواندن هر اسم همه کف م با

 نام خودش بود. دنیفقط منتظر شن

 نامه گرفتند. ریباال رفتند و تقد یکی یکی همکارانش

بلند شد  فیاز همان رد ییرضا نیاضطراب به جانش افتاده بود.نسر جان،یه یبه جا گریبود.د یینفر، نام رضا نیدهم

 او هم کف زد و باز هم منتظر شد. یو باال رفت.برا

 شهیشاهلل که هم .انمیکار رو ارائه بدند سپاس گزار نیچند ماه تالش کردند تا بهتر نیکه در ا یزانیخب از تمام عز_

 خوش بدرخشه. شیاز پ شیتا نام شرکت ب دیکن یاریو  دیموفق باش

 یمجر یآمدند اما نگاه سحر همچنان به لب ها نییهم تشکر کردند و پا گریمهندس و آن دو مرد د انیدر پا و

 .ادوفتین یاتفاق نیچن یبپرد ول رونیاش از دهان او ب یلیدوخته شده بود و منتظر بود هر آن فام

 شد؟ یآخرش چ ی...اون همه خودکشان کردیثامن میدیاسمتو نشن_

اسم او  یاست ول دهیرس شیکه او را به خودش آورد و مطمئنش کرد مراسم به انتها ییبود.صدا ییرضا یصدا،صدا

شکست تلخش را به  نیبه سمت صدا چرخاند.تمسخر چشمان نسر یخوانده نشده!گردن خشک شده اش را به سخت

 شد. ی...باورش نمدیرخش کش

 شده بود و قلبش درحال مچاله شدن بود. نیسنگ زبانش

 

که در چشمان پدرش  یزی.فاجعه بود!چدیچرخ کردۍم ینیسنگ شیروکه  یگشاد شده به سمت نگاه یهاچشم با

کوتاه دود شد و به هوا  یا هیدر ثان االتشیبود.تمام خ اوردهیبه بار ن شیبرا یجز شرمسار یارمغان دیدۍم

 بود. دهبه شکست ش لیممکن تبد شکل نیبه بدتر کردۍکه تصورش را م یرفت.افتخار

را مشت  شیچشمانش تکه تکه شد.دست ها یگذاشته بود، جلو هیساختنش از جان و دلش ما یرا که برا یغرور

 به اندازه سوزش دلش نبود! کردۍبلندش در پوست دستش احساس م یکه در اثر فرو رفتن ناخن ها یکرد،سوزش

 .دانستۍده،میبود را نشن دایکه از نگاه پدرش هو ییخط به خط حرف ها 
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چشمانش حال دلش را  نکهی.قبل از ادیباال آمد و حجم گرفت!لبش لرز شی...تا گلودیبغض در دلش جوش هیشب یزیچ

 قیدر احوال سحر دق دیکشاند.سع گرید یینگاهش را به سو یلو بدهند لبش را محکم به دندان گرفت و به سخت

از  یاثر چیکه در هنگام شروع مراسم پررنگ بود اکنون ه ی! اعتماد به نفسبشیو حال عج یدگیشده بود.به رنگ پر

 باالخره از او چشم گرفت. ینگاه طوالن کینگذاشته بود.پس از  یخود بر چهره سحر بر جا

 راه فرار،به قصد رفتن، بلند شد. یدر پ زین ...سحردیرس انیکه بود مراسم به پا یهر سخت به

قدم  شیپ یگریپس از د یکیگر،یکدیبه  کیکار و عرض تبر انیپا یبه مقصود گرفتن عکس دسته جمع همکارانش

!در دل به دیتوانست دروغ بگو یبه آن ها نداشت. به خودش که نم وستنیپ یبرا یاقیاشت گریاو د یول شدندۍم

 یتمام حرصش را بر سر او خال اشود ت ایمه شیبرا یخواست فرصت یهم دلش م یخورد.از طرف یحسرت م ییرضا

 .دانستۍم چیاو را در برابر زحمات خودش ه یو تالش ها دیدۍشدن نم ریتقد قیکند.چرا که او را ال

او را  ینگاه سحر،سر به سمتش چرخاند و وقت ینیاز سنگ دیبود نگاه کرد.سع هیپدرش که هنوز حواسش به بق به

 بلند شد. شیاز جا دید ستادهیا

 تموم شد؟ م؟کارتیبر _

 لب باز کرد: یبه سخت سحر

 .میبله بر _

خواست با  یهم نم قهیدق کی ی.حتدینماندنش بهانه تراش یکرد و برا یخداحافظ یاز مهندس صبور لشیم برخالف

 . دیفهم یرا م شیحرف ها یچشم در چشم شود. حاال معن لیسه

 پشت سر پدرش به راه افتاد. نیسست و سنگ یقدم ها با

 جلوتر و او باز هم چند قدم عقب تر... پدرش

که پدرش  یمدارس و زمان یانی. به روز پادیسرک کش شیسالگ 10سال ها...ذهنش به خاطرات  نیمثل همه ا درست

 گرفتن کارنامه خودش و سامان که دو سال از او بزرگتر بود،آمده بود. یبرا

سامان در  ستیب کیشده او به اندازه  فیرد یها ستیکارنامه سحر را گرفته بود و بعد کارنامه سامان را...اما ب اول

 گذاشته بود. بینص یپدرش ب یها قیبود و سحر را از ذوق و تشو دهیچشمان پدرش خوش ندرخش
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 وز هم دست در دست پسرش جلوتر رفته بود و سحر را پشت سرش جا گذاشته بود.ر آن

 شد. ریجاگ یصندل یفرستاد و رو نییبغضش را پا سرخورده

 گفتن نداشت به مذاقش خوش آمده بود. یبرا یکه حرف یطیدر شرا ،یشگیسکوت هم نیا ینیبار سنگ نیا

 غلط از آب درآمده و زبانش را کوتاه کرده بودند. اتشیرا باخته بود.حدس یباز بدجور

 به سمت دخترش انداخت. ینگاه مین دیسع

بار  نیکرد ا یاز همه پنهانش م شهیکه هم یشده بودند.حال و احوال دیسف فیاز شدت فشار بند ک شیها انگشت

 .کردۍتر م یسحر را عصب نیو راه کش آمده بود و ا  یبازگشت طوالن ریشدن نبودند. مس یقادر به مخف

 نداشت. ازیاش ن ییجز تنها زیچ چیه به

که برسند با  یرفته است.تا وقت یراهش را اشتباه یکجا ندیداشت که تنها باشد و خوب فکر کند تا بب اجیاحت

 خودش و افکارش در کلنجار بود.

 .دندیساعت رس میپس از گذشت ن باالخره

 شکسته لب گشود. یتشکر از پدرش با غرور یآمده برا شیپ یوجود اتفاق ها با

 بابا! نیاومد نکهیممنون از ا_

 کرد و گفت: یشود مکث ادهیسحر پ نکهیسر تکان داد و قبل از ا دیسع

 صبر کن!_

او چشم  راهنیسرچرخاند و به دکمه پ یپدرش را نداشت.به سخت یتوان ماندن و نگاه کردن به چشم ها سحر

 دوخت.

 گرفت و گفت: ینفس دیسع

که از  یانجام دادن کار ی...براکنهۍجون م یفقط آدمو خسته و ب ادی.زور زدن زادیکارا از عهده آدم برنم یبعض_

 تالش نکن دختر. هودهیتوانت خارجه ب
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 رسوا نشود. نیاز ا شیشکسته غرور سحر.لبش لرزانش را به دندان گرفت تا ب ینیچه سخت بود بند زدن چ و

 یبود تمام تالشش را کرده بود تا خالفش را ثابت کند، تا نشان بدهد م دهیخواست را شن یکه نم یزیچ همان

 نشان دهد. یسپر کند و خود نهیتواند.تا س

 به گوش بسپارد. شودۍم انیسامان،اسم خودش را از زبان پدرش که با افتخار ب یبار هم که شده به جا کی یبرا تا

 شد. ادهیو پ دیرا کش رهیحرف دستگ یافتاده ب ییشده بودند.با شانه ها همه نقش بر آب شینقشه ها یول

 یبه در انداخت و  ب دیحالش خراب بود که بدون استفاده از آسانسور تمام پله ها را تا طبقه سوم باال رفت.کل آنقدر

را  دیبه اتاقش رفت. در که پشت سرش بسته شد کل میسالم وارد خانه شد و بدون آنکه به سراغ مادرش برود؛ مستق

 رها کرد. نیزم یجانش را بر رو یقفل چرخاند و تن ب

 

 از دو روز قصد کرد از اتاق اش دل بکند. بعد

آمد تا قبل از  یاتاق خسته نشده بود.از شرکت که م نیاز ا چوقتیکرد ه یطرحش کار م یکه رو یتمام مدت در

 دو روز جانش به تنگ آمده بود. نیدر ا شداماۍراحت مشغول کار مسره و بدون است کیخواب، 

 ییرضا دنید یحوصله بود و از طرف یرفت.ب یبه شرکت م دیاز دست داده و فردا با هودهیپنج شنبه و جمعه اش را ب 

 عذاب آور بود. شیشرکت هم برا یو منش

اش نگاه کرد شب گذشته،هرچه کاغذ و  یخال زیو به م دیکش یآه دیراه نداشت.ناام نیادامه ا یبرا یاقیاشت گرید

 فوت کرد. رونیرا به ب نشیبرده بود.نفس سنگ نیتمام داشت از ب مهیطرح و نقشه تمام شده و ن

 یسبز جلو یبه فضا یرو ادهیپ یپدرش بعد از شام برا یشگیرفت.طبق برنامه هم یمالش م یاش از گرسنگ معده

کمک حال معده  توانستۍزمان م نیسخت بود پس در ا شیدن با پدرش برارفت چشم در چشم ش یساختمان م

 گرسنه اش شود.

 دو روزه اش کم تر شود. یرا شانه زد و سر و وضعش را مرتب کرد تا شلختگ شیحوصله موها یرفتن ب رونیاز ب قبل

برادرش امشب هم  یعنی نینبود و ا یهم کس ییرای.داخل پذدیاز اتاق سامان نشن ییراهرو که گذشت سر وصدا از

 داده بود.راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد. حیجمع دوستانش را به خانواده اش ترج
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دخترکش که بعد از دو روز از  دنیو به سمت او چشم چرخاند.با د دیسحر دست از کار کش یپا یصدا دنیبا شن هما

روح سحر به  یو چشمان ب دهیصورت رنگ پر دنیبا د یخوشحال نیآمده بود گل از گلش شکفت اما ا رونیاتاقش ب

انکه مراقب خودش نبوده را به عقب راند و با حفظ  یتشر زدن به او در پ یکه برا یزبان ی.به سختدینجامیطول ن

 :دیظاهر و با لبخند پرس

 برات غذا بکشم؟ _

 گرفت: مهیاز عطر خوش به جا مانده از ق یقیدم عم سحر

 .نیه اکشم شما خست یممنون خودم م _

 از ظرف بلند شد: نیسنگ یبا دست هما

 کشم برات. یم نینه بش_

 ریگیخواست لب باز کند و پ یجا گرفت و به حرکات تند و فرز مادرش نگاه کرد.دلش م یصندل یمجددا بر رو سحر

 کار نبود. نیمراسم شود اما قادر به انجام ا یرفتار پدرش پس از ماجرا

 نتواند سوال کند. یخودش را دور از دسترس محبت مادرانه هما قرار داده بود که حاال به راحت آنقدر

 .دیسفره چ شیبرا ز،یم یکوتاه غذا را آماده و به همراه ساالد و آب بر رو یدر مدت هما

را تمام کرده  شیو مشغول خوردن شد.تا هما ظرف ها را مرتب کند سحر غذا دیتعارف بشقاب را جلو کش یب سحر

 بود.

 خوشمزه بود. یلیممنونم.خ_

 کنارش نشست: هما

 .ینخورده بود یدرست و حساب یوعده غذا هینوش جونت.دو روزه که _

 زد. یلبخند کمرنگ سحر

 دستش گذاشت: یبه دخترش نگاه کرد و دست رو هما

 .یگوش نداد ی.گفتم نکن دخترم...ارزششو نداره.ولیزد شیاون همه خودتو به آب و آت_
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 .ینطوریاالن بهم گوش کن.نکن با خودت ا حداقل

 .دیباره سَر کش کیمقابلش را از آب پر کرد و به  وانیو ل دینگاهش را دزد سحر

لب فرو بست و به ناچار  شیها یبحث ندارد با تمام نگران نیا دنیکش شیبه پ یسحر عالقه ا دیکه د یهنگام هما

 موضوع را عوض کرد:

 .دنتید ادیخواست ب یچند بار زنگ زده.م دایآ_

 خاله؟ یدایآ دا؟یآ_

 برنج را برداشت: یخال سید هما

 ؟یشناس یم دای.مگه چندتا آگهیآره د_

 قدم شدن دوباره او را نداشت: شیو قهرشان، توقع پ دارشانید نیآخر یادآوریبا  سحر

 ومد؟یخب چرا ن _

 .گهیوقت د هیبذاره  یمن گفتم تو حال ندار_

 را کج کرد: سرش

 به حرفتون گوش کرد؟_

 .ومدی...نگهیآره د_

 باال انداخت و گفت: ابرو

 چه حرف گوش کن._

 شناخت. یسمج را خودش هم م یدایلبخند زد.آ هما

 مثال احترام خالشو نگه داشت._

 کمک کند: زیسرخودش بلند شد تا در جمع کرد م یو کارها دایاز دست آ یحرص سحر
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 گرفت. یاحترام دختر خاله بزرگ تر از خودشو م کممیکاش _

 

 سحر ادامه داد: یخوشحال از هم صحبت هما

 که دوستت داره. یدونیم_

 .ستیبهش مربوط ن ییو سرشو بکنه تو کارا چهیمن بپ یکه به پا شهینم لیدوست داشتن دل_

 .هیآدما محرکه خوب یبرا یاز کارها نباشه ول یلیخ یبرا یمحکم لیدل دیدرسته دوست داشتن شا_

 پسرا. نیب نیهفت تا نوه، شما دوتا دختر گل سر سبد نیداره جز تو؟ ب وی.مگه کایبا دل دختر خالت راه ب کمی

 :دیپرس نهیداد و دست به س هیکمرش را به کانتر تک سحر

 نه من. زهیپس؟ بره با اونا طرح رفاقت بر نیاون همه دختر عمو و دختر عمه چ_

 :دیبحث،سرش را تکان داد و پرس نیماندن ا جهینت یسرخورده از دوباره ب هما

 بهت زنگ نزده؟ ومد؟یچرا امروز ن ان؟یچه خبر از شا _

 اصال حوصله دروغ بافتن نداشت: سحر

 نه، زنگ نزده._

 ؟یزنگ زد ؟بهشیخودت چ_

بار زنگ زده  کیفقط  انیگذشته  شا او زنگ بزند.هفته دینداد و به مادرش نگاه کرد.با خودش گفت چرا با یجواب 

 نگرفته بود. یسراغ چیدو روز هم ه نیبود و ا

 رو به دخترش رفت و گفت: یرا متوجه شد.چشم غره ا دیفهم یم دیاز سکوتش آنچه که با هما

 .یجواب داد ونیخط درم هیکه دوماه تلفناشو  یوقت یمنتظر تماسش بمون دی.نبایزد یبهش زنگ م دیتو با_

 .نجایا ادیب میدعوتش کن یشام و نهار حساب هی یو نه گذاشت یرفت رونیباهاش ب نه
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 سحر درهم گره خورد: یها اخم

 .انیمگه از قصد بود مامان جان؟ کار داشتم خب.وقت سر خاروندن نداشتم چه برسه به گشت و گذار با شا_

 یرا فرو خورد تا مبادا موجب دلخور "آن دو ماه چه شد؟! جهیحاال نت"زبانش را گرفت و جمله  یباز هم جلو هما

 سحر شود.پس حرفش را با نفسش در هوا فوت کرد:

 .نجایا ادیزنگ بزن و دعوتش کن فردا نهار ب_

 شرکتم من!_

 .دیایشام ب یبعد برا نیبچرخ کمی نیدنبالت بر ادی.اصال بگو بادیخب بگو شام ب_

 ادامه داد: دیدرهم سحر را که د چهره

.بهش زمیبشناسش عز شتریمدت ب نیا یباشه.تو تیزندگ کیبهش توجه کن.قراره شر شترینامزدته.ب انیشا_

 تر شو... کینزد

 حواست بهش نبود.جبران کن براش. یلیمدت خ نیا

او هم  یمنکر درست بودن حرف ها یاز طرف دادیادامه بحث با مادرش را نم یبرا یذهن مغشوشش مجال  

 تکان داد و آرام گفت: یجلب توجه پدرش نداشت.سر یبرا یگرید یدلخوش انی.حاال جز شاشدۍنم

 چشم._

 گونه سردش کاشت. یبر رو یتر شد و بوسه کوتاه کیشدن دخترش نزد عیذوق زده از مط هما

 .زمیچشمت سالمت عز_

گرفت.محبت هما باعث شد بغضش سر بر آورد.دستش را مشت کرد و آب  یسحر جا یلب ها یرو یبند مین لبخند

 فرستاد. نییدهانش را پا

 .ریمن برم بخوابم.شبتون بخ_
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که در  یزمان د،فقطینشن یگفت و از آشپزخانه خارج شد که پاسخ مادرش را هم به درست ریشب بخ عیسر آنقدر

 دیاز برگشت به موقع اش کش یش آمده بود!نفس راحت.پدردیبسته شدن  در هال به گوشش رس یصدا دیچیراهرو پ

 و در اتاق را باز کرد.

 

هل داد و به  شیچشم ها یبه رو شیموها یاش را از رو یآفتاب نکیشد.ع ادهیرا پارک کرد و پ نیزنان ماش سوت

 سمت دفتر راه افتاد.

را دست به دست کرد  فشینکرد و وارد دفتر شد.ک ی.توجه ادیرس یبه گوش م یبلند یطرف سوله ها سرو صداها از

 زیانداخت و پشت م زیآو یحالش را جا آورده بود.کتش را رو یگرفت.دو روز مرخص شیو راه اتاقش را در پ

که  ییپرونده ها نیکرد و در همان ح شنرا رو ستمشیراه راهش را تا آرنج باال زد و س راهنیپ یها نینشست.آست

 بود را باز کرد. زیم یرو

 سرش را داخل اتاق کرد: یموریبه در خورد و ت یخواندن کاغذ ها بود که ضربه ا مشغول

 بود؟ ی...محضِ فرار از سوغاتیکینه عل یشازده...نه سالم ریاوغور بخ_

 خوش گذشت؟ سفر

 زد: یلبخند مانیپ

 داره؟ یسوغات گهید نی.امیو اومد میشمال سُک سُک کرد میسالم.دو روزه رفت کیعل_

 :دیبار تمام تنش را به داخل اتاق کش نیا یموریت

وجب  هی...یبرات آش پشتِ پا بار گذاشت اونم چه آش یبابا.به جاش اومدم بگم برات که احد خان رفتن مینخواست_

 روغن روشه.

 روشن کرد: مانیپ یخطر را برا یزنگ ها یموریت لحن

 ؟یکشک ؟چهیچه آش_

 خواست بلند شود گفت: یکه م مانیو رو به پ دیرا کنار کش زیم یجلو یصندل یموریت
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 تا بگم. نیقراره نازل شه به سرت تابان.بش ییکه چه بال یخبر ندار_

را گردن احد  تیکه حضور نداشته و مسئول یدر دو روز دیفهمۍم دینگاه کرد با یمورینشست و منتظر به ت مانیپ

 افتاده است. یگذاشته بوده چه اتفاق

 و اشتباه از احدِ. ستیخواد بشنوه کار تو ن ی.پنبه ام کرده تو گوشش نمهیبدجور از دستت شاک  یپسر حاج نیا_

 :دیکالفه خودش را جلوتر کش مانیپ

 .نینچ یکبر یشده.انقدر صغر یچ نمیحامد بنال بب_

 صاف تر نشست و گفت: حامد

 ؟؟یاومدن یدیکارگرها رو نشن یسرو صدا_

.خالصه که االنم ختهیو کم ر دهید نییهاشونو باال پا یحقوقاشون، چند شب اضافه کار زیوارپدر موقع  یاحد ب نیا

 ان. یشاک یحساب

 پسر؟   نیمگه کوره ا ؟؟یچ یعنی_

 دستش را تکان داد: حامد

 خان. مانیوجب روغن روشه پ هیگرفته.خالصه که آشت  یکرگوش میدر آورده و پسرحاج ی...کور بازگهیآره د _

 :دیرها کرد و پرس زیم یبود خودکارش را رو دهیکه شن یاز خبر یعصب مانیپ

 االن کجاست؟_

 کر شده؟ کهیاون ایکه کوره  یکدومشون؟ اون_

 خودکار را که تازه از دستش افتاده بود برداشت و به سمت حامد پرت کرد: یحرص مانیپ

 آدم جواب بده. نیببند حامد.ع _

 افتاده بود برداشت و جواب داد: شیپا یلبش جمع شد.خودکار را که رو یحامد از رو لبخند
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سوله است  یهم تو یاتاقش مونده مبادا چشم تو چشم بشه باهات.پسر حاج یو تو یکرده حساب طیاحد که خ _

 کارگرا. شیپ

 هم از دستت شکاره. بدجور

ساده را  تیمسئول کیبود. یبلند شد و طول و عرض اتاق را وجب زد.از دست احد بدجور شاک شیکالفه از جا مانیپ

 نشست. زیتازه اصالح شده اش زد و دوباره پشت م یموها انیم یبود.چنگ امدهیاز عهده اش برن

 

 آقا؟ نیا یحسابرس ستیکجاست ل_

 دسکتاپت باشه. یکنم رو ی...فکر مستمتهیداخل س_

 .دیکش یاشتباه همکارش پوف یو حسابرس لیفا دنید با

 .زمیر یکنم و براشون م ی...حق و حقوقشون رو دوباره حساب مستین یحل رقابلیکه مشکل غ نیا_

 خواسته حقشون رو بخوره. یم یکنند داود یم الیاومده!خ شیپ یدونن که اشتباه یکارگرا نم_

 .پسرشه...!ستین یاالن طرف حساب تو حاج یقابل حل شدنه ول انیجر نیهم درسته ا یطرف از

به شرکت آمده بود با  یکه از وقت یبه شدت عقده ا یبود.آدم یگفت...طرف حسابش پسر حاج یدرست م حامد

 مشکل داشت. یمال ریبه عنوان مد مانیحضور پ

 دوخت: ستمیو چشم به س دیکش یقیعم نفس

 هارو... یکردم و کسر شیشب نشده اوک_

 وارد شد: یباز اتاقش خورد و منش مهیبه در ن ینشده بود که ضربه ااش تمام  جمله

 دارن. یباهاتون کار واجب ایبه اتاقشون گو دیگفتن هرچه زودتر بر یداود یر،آقایسالم جناب تابان صبحتون بخ_

 نگاه کرد: مانیبه پ زیو ت دیحامد باال پر یحرف،ابروها نیا دنیشن با

 کارت دراومد پسر._
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 را از بابت رفتنش آسوده کرد. یمنش الیرفت و خ یچشم غره ا مانیپ

 را تکرار کرد: یاش بلند شد و جمله منش یرا بست و از پشت صندل لیفا یحرص

 به اتاقشون. نیاالن بر نیگفتن هم یداود یآقا_

 لب ادامه داد: ریز و

 باشه؟ یخر ک یداود _

 از جا بلند شد. شیهم به قصد رفتن به اتاقش و سر و سامان دادن به کارها حامد

 گذاشت و گفت: مانیشانه پ یاز رفتن دست رو قبل

 کارخونست. نیساربونه ا یفعال که داود_

 هم... ماها

 اضافه کرد: یلحن هشدار دهنده و برادرانه ا با

 !مانیپ یکارش...دهن به دهنش نذار یبرو شرو بخوابون حل شه بره پ_

 سر تکان داد: شیبرا مانیپ

 برو به کارت برس.حواسم هست._

 شم. ینم الیخیب نییپا ارمیرو ن اروی نیتا فک ا یعنیحواسم هست  یگیم یوقت_

 .یحلش کن یخوا یم ی....از چشمات معلومه که چجورگهیشناسمت د یم

 

به  میرفت و مستق رونیمحلش نداد و از اتاق ب نیاز ا شیخاطر ب نیحامد هم کالفه شده بود.به هم یاز حرف ها گرید

 پدرش شده ، رفت. نیگزیبود جا یکه چند هفته ا یهمان سپهر داود ایعامل  ریسمت اتاق مد

 .دیکش یقیبه در زد و قبل از باز کردن در نفس عم یا تقه



 وارونه یروزها

20 
 

 بلند شد. شیبا ورودش از جامنتظر،نشسته بود  زشیکه پشت م سپهر

 تابان...ددر خوش گذشت جناب؟ یبه به آقا_

بدهد که سپهر اجازه نداد و  یدرهم گره خورد و خواست جواب شیننشست.اخم ها مانینافرم سپهر به دل پ لحن

 برداشت و به سمتش آمد: زیم یاز رو یرنگ یپوشه آب

 یبه وجهه و اعتبارش جلو یکارخونه کرده تا گند بزن یمال ریکرده که تورو مد یدونم پدر ساده من چه فکر ینم_

 کارگراش...

و  ردیزبانش را بگ ینتوانست جلو  نیاز ا شیبود.ب مانیپ ریتنها به منظور تحق شدیکه از زبانش ادا م یکلمه ا هر

 کرد: یچیحرف سپهر را ق

 رو  ی!مطمئن باش وجه و اعتبار حاج؟یپسر حاج یچته دور برداشت_

 کنه! یخراب نم کیاشتباه کوچ هی

 زبونتم درازه. یگند زد_

 کار من نبوده.صدر اشتباه کرده._

 .اتیدله باز یپ یرفت یتو که کارتو ول کرد ایزنه  یامضا م یینها ستیل یتو؟ صدر پا ای نجاستیا یمال ریصدر مد_

 قابل تحمل نبود. شیبرا  یداود زیآم نیو توه یاز خود راض لحن

 نه من! یبفهم...دله خودتحرف دهنتو _

 ه؟یچ یدون یم

 کنه، یخراب نم کیاشتباه کوچ هیرو  یحاج اعتبار

 بهش. زنهیگند م یکه تو باش پسرش

 :دیپرت کرد و غر مانیپ نهیرا به سمت س یآن حرف ها گر گرفت.پوشه آب دنیاز شن سپهر

 ...ابویتو حرف دهنتو بفهم _
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 .یواقعا حسابدار یکن یم الیخ یمدرک گرفت یاز کدوم ده کوره ا ستین معلوم

 کارش. یمشکلم تا شب نشده حل شده رفته پ نیشرکت منم.ا نیا یمال ریفعال که مد_

 نشست و به عقب هلش داد: مانیپ نهیسپهر تخت س دست

 بیبه ج یختیو ر یکرد نییتا االن چقدر حساب ها رو باال و پا ستیمعلوم ن اس؟یراحت نیبه ا یهه...فکر کرد _

 خودت که حاال تقش دراومده.

 دایپ انیاش جر یدر رگ و پ تیچند قدم به عقب پرت شود.عصبان مانیو محکم سپهر باعث شد پ یناگهان ضربه

 .دیبار یخون م شیکرده و از چشم ها

 اون ننداز. نویخودتو گردن ا یغلطا_

 وارد اتاق شدند. یموریو ت یبلندشان منش یسرو صدا از

کرد شده  یکه کار خراب تر از آنچه فکرش را م دیفهم تشانیسرخ از عصبان یو صورت ها تشانیوضع دنیاز د حامد

 است.

 حامد خودش را وسط انداخت: ردیسپهر را در مشتش بگ قهی مانیپ نکهیاز ا قبل

 .نیچه خبره...آروم باش_

 اما قصد کوتاه آمدن نداشت: سپهر

 ست؟ین میمن حال یو فکر کرد یپدر منو خر فرض کرد _

 .مهیهم حال یلیخ چرا

 ینم نیاز ا شیب یکه احترام پدرش را نداشت توقع یرا شعله ورتر کرد.از کس مانیسپهر به پدرش،خشم پ نیتوه

به عاقبت کارش فکر  ینداشت.بدون آنکه ذره ا یدر پ یخوب جهینت یآدم نیرفت.مسلما دهن به دهن گذاشتن با چن

 کند حامد را کنار زد و به سمت در رفت:

 مونم. یخراب شده نم نیا یهم تو گهید قهیدق هیمن پست تره.من  یبرا وونیاز ح رهیکه احترام پدرشو نگ یآدم_

 .رونیبندازنت ب دمیخودم م ی...بمونرونیپس گمشو ب _
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 یکه فحش ها یآمد شد و در حال یخونش درنم یزدیکه کارد م یسپهر الیخ یمان،بیحرف پ نیا دنیبا شن حامد

 .دیبه دنبالش دو مانیمنصرف کردن پ یبرا دیشنو یرا م کشیرک

گره کرده به  یبا اخم ها مانیرا گرفت.پ شیاز کارخانه خارج شود جلو نکهیو قبل از ا دیاو دو نیزنان تا ماش نفس

 زد: شهیزنان به ش نگاه کرد.حامد دست به زانو گرفت و خم شد.نفس نفس شیجلو

 .نویا نییبکش پا_

 شروع کرد: امدهین نییپنجره پا و

 !؟یریم یدار یکدوم گور یانداخت نییسرتو پا کهیآخه مرت_

 خراب شدست. نیبرم بهتر از ا یهر گورستون_

 کمر صاف کرد: یموریت

 ؟یمرد یم یانداخت یو باهاش کل نم یبست یاون دهنتو م قهیدو دق _

به  یپدال گاز بفشارد حامد لگد یرا بر رو شیاز آن که پا شیحامد را نداشت.پ یاصال حوصله حرف ها مانیپ

 زد: ادیپراند و فر نشیماش کیالست

 .رمیم یگیبرات که انقدر راحت م ختهیر نیزم یکار رو ی...فکر کردگهید یکله خر_

 ...ینیب یرو نم تتینه احد...که وضع ییتو کور

که او رفته  یرا تکان داد و چشم از راه یبرسد در هوا محو شد.با افسوس سر مانیبدون آنکه به گوش پ ادشیفر و

 بود گرفت و برگشت.

 

 پدال گاز گذاشته بود. یشمار پا رو لومتریک یتوجه به عقربه ها یب

 بود تصادف کند. کیبار نزد نیبود که چند یعصب آنقدر

گردن سپهر گرفته  الیشد.فرمان را به خ ستادنیبار مجبور به ا نید کرده بود اکه تا کنون ر ییچراغ قرمزها برخالف

 فشرد: یبود و م
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 ...ابوی گهیبه من م کهیمرت_

 برش داشته! الیپولدارش کار و بار داره و خ یبره!هه...خودش به زور بابا یسوال م ریمنو ز مدرک

 ...دهیفحش م رمردویاون پ تهشم

 

 شنوم! یم ناشویو توه ستمیمیفکر کرده وا_

 کالهبرداره. یک یکن که قشنگ سرت کاله بذاره و بفهم دایرو پ یکیبرو  حاال

 

که به نافش بسته بود و کاله بردار  ینیاز همه از توه شتری.بدیکش یسپهر خط و نشان م ینفس و پشت سرهم برا یب

 بود. یسواد حسابش کرده، حرص یو ب

 ها حرکت کرد: نیماش یدر پ یپ یبوق ها دنیسبز شد و قبل از شن چراغ

 همون احد براتون خوبه که دو دوتا چهارتاشو اشتباه کنه و آبروتونو ببره نه من..._

 دیپارک کرد و بدون زنگ زدن کل اطیح واریرا پشت د نیبه خانه همانطور غرولند کرد.ماش دنیرس تا

بلند از کنارش گذشت.پروانه  یو با قدم ها دیهم ند باغچه بود را یانداخت.مادرش که مشغول آب دادن به گل ها

انقدر زود  مانیچه خبر شده که پ مدمتعجب از رفتار پسرش شلنگ آب را درون باغچه رها کرد و باال رفت تا بفه

 برگشته است.

کتاب  سایخواست در بزند که پر یاتاق محکم بسته شد.پروانه نگران م ده،دریدنبالش به طرف اتاق او رفت اما نرس به

 درهم شروع کرد به غر زدن: یشد.دخترک با اخم ها دایبه دست در قاب در اتاقش پ

 مامان! هیصداها چ نیخونماااا.ا یسرم دارم درس م ریخ_

 به طرفش رفت: یچند قدم پروانه

 برو درستو بخون مادر.داداشت بود._

 باز بلند شد: سایمعترض پر یصدا
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 تمرکز کرد آخه. شهیسروصدا مگه م نیمراعات کنه؟؟ مثال کنکور دارما.با ا کمی دیداداشم نبا_

 کند تشرش زد: یدارد شلوغ م خودیب سایپر دیکه د پروانه

 نشده که. یزیخبه حاال توام.برو سر درس و مشقت چ_

 اش چسباند و به قهر به اتاقش برگشت: نهیرا به س ستشیکتاب ز سایپر

 خواد بده؟ یم یدانشگاه آزاد خرجشو ک پس فردا که مجبور بشم برم_

 .سایبسه پر_

 .دیشن یجر و بحث مادر و خواهرش را به وضوح م یتخت نشست.صدا یانداخت و رو یرا گوشه ا فشیک مانیپ

رفتن نداشت وگرنه  رونیچشمانش گذاشت.حوصله ب یو آرنج دستش را رو دیحوصله  با همان لباس ها دراز کش یب

 در اتاقش زده شد. دیبعد که سروصداها خواب یداد.کم یرا م سایخودش جواب پر

 

 .دیکش یپوف کالفه

 جانم مامان؟_

 بلند شد و نشست. مانیو وارد اتاق شد.پ دیکش نییرا پا رهیدستگ پروانه

 صورت سرخ پسرش نشست. یساعت و بعد رو یپروانه اول رو نگاه

 حال؟! نیاونم با ا ؟یشده باز؟ چرا انقدر زود برگشت یچ_

 :دیچشمانش را بست و دست پشت گردنش کش مانیپ

 نشده قربونت برم. یزیچ_

 کنار پسرش نشست: پروانه

 بحثت شده؟ یبا کس_
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تصور کرد و  هودهیدارد پس دروغ گفتن را ب یرا نشنود دست از سرش برنم قتیدانست مادرش تا حق یم مانیپ

 گفت:

 .ستیحاال ولش کن مهم نبحثم شد...گفتم نمونم بهتره. یکیتو شرکت با _

 ده؟یور پر نیا گهیم یچ

 زنه؟یو بعد حرف دانشگاه آزادو م ندازهیم یکیهر روز گردن  ره،یدرس در م ریز از

 مدرسه نرفته؟ چرا

 تونم بخونم. یم شتری.خونه بشهیمدرسه وقتم تلف م گهیبگم من؟ م یچ_

خانواده با آن ها فرق داشت.لجباز تر و سرکش تر بود که آن  یته تغار نیتکان داد.ا دیسرش را به نشانه تائ مانیپ

 بود. امرزشانیپدر خداب یهم بخاطر رفتار ها

 که راستشو بگه. شاالیا_

 .یشربت عسل و گالب بهت بدم آروم تر بش هی ای...پاشو بشاالیا_

 :دینتوانست به مادرش و شربت گالبش نه بگو یحوصله بود ول یب یلیخ هرچند

 .امیمن لباس عوض کنم م نیما برباشه...ش_

 لبخند زد و بلند شد. پروانه

 دستانش گرفت. نیزانو عصا کرد و سرش را ب یرا رو شیکالفه تر از قبل بود.آرنج ها مانیاتاق که بسته شد پ در

 روشن شده بود. شیبرا هیقض گرید یداد.تازه جنبه ها یفحش نم گریآرام تر شده بود و د شیبه چند لحظه پ نسبت

 شده بود. کاریاوضاع ب نیو در ا ردیزبانش را بگ یاز دست داده بود.نتوانسته بود جلو یراحت نیرا به هم کارش

شده بود.سه سال بود که پدرش فوت شده بود و مرد خانه شده بود با دو  رهیکف اتاق خ یبه گل فرش الک نگاهش

 خواهر کوچکتر از خود و مادر خانه دارش!

 شده بود. کاریبود ب یخواهر عقد کرده اش م هیزیفکر جه دیکه با یهم درست وقت حاال
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 لب گفت: ریسپهر ز یها نیتوه یادآوریو با  دیرا به چنگ کش شیموها کالفه

 .دمیخوب کردم جوابشو دادم...بازم برگردم عقب جوابشو م_

 یمادرش که م یرا حفظ کرده بود.با صدا آمد همچنان موضع خودش یم شیپ شیبرا نیکه پس از ا یتمام مشکالت با

 بلند شد. شیعوض کردن لباس ها یدل خوش کرد به کار پاره وقتش در دانشگاه و برا امدهیگفت چرا ن

 نشسته بود گفت: ونیزیتلو یکه جلو مانیآمد و به پ رونیبه دست از آشپزخانه ب ینیس پروانه

 دوساعته...! یکجا موند_

 شربت را برداشت: مانیپ

 .پرستو کجاست؟دیفکرم مشغول بود طول کش کمی_

 دنبالش.نهار خونه مادرشوهرش دعوته. رهیم یدانشگاه کالس داشت.از اون طرف هاد_

و پروانه  دیکش یقیدماغش خورد نفس عم ریگالب که ز ی.بودیاز آن را چش یشربت را هم زد و کم یفکر مانیپ

 سر زدن به غذا از جا بلند شد. یبرا

 

 یبود اما فکرش در جا ونیزیگذاشت.چشمش به تلو یعسل یرا رو یخال وانیو ل دینفس شربت را سر کش کی

 کرد. یم ریس یگرید

 را فشار داد...خسته بود. شیها قهیرا بست و شق شیها چشم

 خسته تر هم شده بود. یبود.باوجود آن تنش عصب دهیبرگشته و تنها سه ساعت خواب روقتید شبید

را استراحت کند.عصر با آن  یچشمانش گرم خواب شوند بلند شد تا به اتاقش برود و چند ساعت نکهیاز ا شیپ

 برد. یامانش را م گرنیدانست اگر نخوابد شب نشده م یپر شروشور کالس داشت و م یدانشجوها

 یرا که رو تلفن،ینیس الیخیگذاشت تا قبل از رفتن به آشپزخانه ببرد که تلفن زنگ خورد.ب ینیرا درون س وانیل

 از مبل ها بود برداشت. یکی

 لب گفت: ریاخم کرد و ز شیشماره همراه عمو دنید با
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 خواد دست برداره انگار. ینم_

 :دیجواب دادن به تلفن به هال آمده بود،پرس یکه برا پروانه

 ه؟یک_

 روزا عمو جالل. نیطبق معمول ا_

ندارد جلو رفت تا  یاالن حوصله درست و حساب مانیدانست پ یکه م یدر حال گرید یآمدن بحث شیاز ترس پ پروانه

 :ردیتلفن را از دستش بگ

 رو... ی.بده من گوشیخواد جواب بد ینم_

 .دمینه جواب م_

 به سرعت تلفن را از دستش گرفت: پروانه

 .ادیم شیپ یناراحت دهیعموتم جوابتو م ،یگیم یزیچ هی هوی.ستیاالن صالح ن_

 شد: دهیبه دنبال تلفن کش مانیپ نگاه

 جواب بدم. نیبهش.بد گمینم یزیچ_

 دست پشت کمرش گذاشت: پروانه

 .برو مادر...یخواب یاستراحت کن.چشمات سرخ شدن از ب کمیبرو _

دانست  یجواب دادن به تلفن را رد نکرد و باتکان دادن سرش به طرف اتاق رفت.م یمادرش برا ل،اصراریم یب مانیپ

 داد. یبه دستش نم یطیشرا چیمادرش باوجود حال او تلفن را تحت ه

 

مطلبوش نشد.خط  جهینت یابیبار هم موفق به دست  نیکرد،ایبار اندازه ها را محاسبه م نیچندم یوجود آنکه برا با

 .دیرا عقب کش یپرت کرد و صندل زیم یکش و خودکارش را رو
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نداشت.مخصوصا با  شیانجام کارها یبرا یفرستاد و گردنش را ماساژ داد.از صبح تمرکز کاف رونیرا کالفه ب نفسش

کردند.بلند شد و  یم ییچشمانش خودنما یجلو شهیاز هم شتریکه ب نینسر یو عشوه ها یمنش حیلبخند مل دنید

 شلوغ... ابانی.سر ظهر بود و خستادیاتاق ا یپشت پنجره قد

.با مکث سرش را برگرداند و از همانجا به دیلرز زیم یاش بر رو یدر رفت وآمد بود که گوش یها نیبه ماش نگاهش

گفته بود  انیکه باهم صحبت کرده بودند شا شبیصفحه نقش بسته بود. د یرو انینگاه کرد.اسم شا یصفحه گوش

 تماس را برقرار کرد.معطل نکرد و  نیا زا شتریدهد.ب یو ساعت آمدنش را اطالع م ردیگ یخودش فردا تماس م

 سالم._

 ؟ییسالم سحر.کجا_

 شرکتم._

 بود : رییدر حال تغ شیکم و ب انیشا یصدا وضوح

 کشه. یدنبالت...کارام تا عصر طول م امیتونم ب یزنگ زدم بهت بگم که نم_

 رسونم. یشام خودمو م یبرگرد من برا خودت

 یسمت خط،کس اورده،آنین نیاو حساب کرده و ماش شبیحرف د یکه رو دیاز آنکه سحر لب باز کند و بگو شیپ

 او دوباره جان گرفت:  یرا صدا زد و پشت بند آن صدا انیشا

 کنند. یبرم صدام م دیمن با یندار یاگه کار رسونمیسحر؟من شب خودمو م ادیصدام م_

که متوجه عجله او شد  یاش داشت زمان یکنون طیشرا دنیو پرس انیشا یگله از بدقول یکه برا یلیعالرغم م 

 کلمه کوتاه تمام کرد: کیرا با  نشانیصحبت ب

 باشه._

 داد. یشد بروز نم یبود،اگر ناراحت هم م نیبدش هم اخالق

او به گوشش  یهستند قبل از صدا انیشا یکیصحبت کردن چند دختر، که مشخص بود در نزد فیضع یصدا

 نشان نداد: هودهیب تیدانست پس حساس یکارش را م طیمح طی.شرادیرس
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 خب پس...من رفتم._

 تماس قطع شده بود. امدهین رونینگهدار از دهانش ب خدا

 شهیچند ماه هم نیتوجه نبود. در هم یبه او انقدر ب چوقتیه انیو غم همزمان به دلش چنگ انداخت.شا یناباور

 نیبرنامه ها نداشت و معتقد بود انجام ا نیبه ا یدونفره بود.برخالف سحر که عالقه ا یو گردش ها حیمشتاق تفر

 و در کنسرت ها حضور داشته باشند. ندی.تئاتر ببدبرون نمایکنند؛ دوست داشت باهم به س یکارها وقتش را تلف م

بروند و  نمایرا به س یبهبود حالش ساعت یخواست برا یکه سحر دلش م یعوض شده بود.زمان شانیحاال انگار جا اما

 درخواست را رد کرده بود. نیا انیکنند شا یرو ادهیبعد پ

 نشست. یصندل یسراند و بر رو شیمانتو بیرا درون ج لیموبا

 یتوجه بود و حاال به روشن یب انینسبت به شا یادیمدت به حد ز نیمادرش در ذهنش پر رنگ شد.در ا یها حرف

بود که  یجز محدود کسان انیکرد.شا یحفظ و از دست ندادن رابطه شان تالش م یبرا دی. بادید یاش را م جهینت

 کرده بود و قبولش داشت. دیتائ شیتمام خواستگار ها نیپدرش ب

 یها اریبود که با مع یو خوش صحبت اش،از خانواده ا ییخوانده بود. باوجود خوش رو یکه پزشک یساله ا 28 پسر

 داشت. یپدر سحر کامال هماهنگ

کرد که  ینسبت به او داشته باشد قبولش کرده بود و به خودش گوشزد م یپدرش، بدون انکه حس خاص تیرضا یبرا

 به مرور زمان دوستش خواهد داشت.

 داده بود. حیکرد کارش را به او ترج یسحر م تیجلب رضا یکه تمام تالشش را برا یکس ان،یشا حاال

 گرفتن نامزدش درست نبود. دهیهفته ناد نیبا مادرش بود که نگران بود.چند حق

 دیبه خودش آمد که د یبود که متوجه گذر وقت نشد.زمان شانیهردو یو پدرش و رفتارها انیشا ریذهنش درگ انقدر

گذاشت و چند  فشیو شارژرش را درون ک لیشلوغش را جمع کرد.موبا زیکارش را ناقص رها کرده است.بلند شد و م

حاصل کرد،اسنپ گرفت.حوصله  نانیاو اطم رفتناز  یاز او برود.وقت شیپ نیخودش را معطل کرد تا نسر یا قهیدق

 را نداشت. ابانیگرفتن و منتظر ماندن در خ یتاکس

دو روز و  نیا یها یخواب یب یبه تالف یو بعد آن چند ساعت ردیدوش آب گرم بگ کیداشت زودتر برسد و  دوست

 و شکستن غرورش را فراموش کند. انیرفتار شا دیقبل ترش بخوابد تا شا یروزها
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 لیدر کنار سه نیآمد.نسر رونیب نگیاز پارک لیسه نیشد، ماش نیکه سوار ماش یشانس بدش درست لحظه ا از

 یزیزنانه اش داشت.چ یدر خرج کردن عشوه ها یکار،مهارت خاص طیاش در مح یقیبا وجود ناال یینشسته بود.رضا

 آن بود. یکه سحر فاقد استعداد ذات

گره شده شان را خوب  یکدامشان متوجه حضور سحر نشدند اما او لبخند گرم و دست ها چیه نیو نه نسر لیسه نه

 و تا ته ماجرا رفت. دید

 تئاتر داشت. یطرح آمف نیرینامش در سطر ز دنیبه اندازه درخش یمنفعت یتور کردن پسر صبور مسلما

 کند. زیض لجوجش سرردر چنگش مچاله شد.لب به دندان گرفت تا مبادا بغ شیمشت و مانتو شیها دست

 ن؟یبند یخانم در رو نم_

شدن رابطه شان را  یو علن نیو نسر لیتا سه دیطول کش هی.چند ثاندیبه راننده رس ابانیسحر از خ دهیخشک نگاه

 پس بزند و در را ببندد.

 رساند. یصندل یحس چشم بست و سر به پشت یب

 

بود  یریکه در حال شکل گ یاز سحر نداشت و حاال با وجود رابطه سودمند یدل خوش نیاول،نسر یهمان روزها از

تمام  یهمانند او که با درست یافراد یبرا یامر واقف شده بود که نفوذ رابطه و قدرت مانع نیبه ا شتریسحر ب

 رفت.  یبه شمار م رسانندیرا به ثمر م شانیکارها

اسم  دنیاما با د دیکش رونیب فیاز ک انیاسم شا دنید دیرا به ام لی...موباختیاش باهم درآو یمعده و گوش یصدا

 از حوصله و توان اش خارج بود. دایآ یها یوراج دنیهل داد...شن فشیتوجه به درون ک یآن را ب دایآ

 یسحر و رنگ و رو دنیاش اضافه شده بود.هما با د یو خستگ یبه خانه سردرد هم به گرسنگ دنشیزمان رس تا 

 لب باز کرد: یاش پشت در،با نگران دهیپر

 سحر؟ هیچه حال نیا_

 وارد خانه شد: 

 خستم. یلیخ_
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 در را بست و پست سرش راه افتاد: هما

 ؟یباش انیمگه قرار نبود با شا_

 تفاوت نشان داد: یباال انداخت و خودش را ب یشانه ا سحر

 .ادیتونه ب یگفت کار داره نم_

 اد؟یشب هم نم ؟یچ یعنی_

 .ادیشب م_

 :دیدوباره پرس هما

 بخور. یزیچ هی ایبه صورتت بزن و ب یآب هیپرسم از رنگ و روت معلومه.برو  یمن م هیچه سوال نیا ؟ینهار نخورد_

 گرفت. شیرا در پ سیشستن دست و صورتش راه سرو یگفت و برا یآرام باشه

مزاحم  یبه استراحت دارد و از او خواهش کرد تا کس ازیبه مادرش گفت ن دیاز آنکه به داد معده گرسنه اش رس بعد

کرد چه برسد به سحر  یها را خبردار م هیخوابش نشود.مخصوصا سامان پر سر و صدا که در زمان آمدنش همه همسا

 .کردیدرز م رونیبه ب ییصدا نیاتاقشان هم مشترک بود و کوچکتر واریکه د

 زود به خواب رفت. یلیحالش اجازه جوالن نداد و خ شانیجسم خسته اش به ذهن پر د،یمالفه خز ریکه ز یزمان

 بسته شدن در اتاق چشم باز کرد. یصدا دنیچقدر زمان گذشته اما با شن دینفهم

مشامش را پر  یعطر خنک یشد.سر بلند نکرده بود که بو یخواب م یصدا ب نیبه شدت سبک بود و با کم تر خوابش

 بود نگاه کرد. ستادهیمقابلش ا شهیکه حاال سرحال و خوش پوش تر از هم انیو به شا شد زیخ میکرد.ن

 وقت خواب خانم خانما._

 :دیپرس یگرفته ا یبا صدا سحر

 ساعت چنده مگه؟_

 .میهفت ون_
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 دمیچقدر خواب یوا_

دراتاقش  انیشده و از حضور شا داریبه خواب رفته مغزش ب یآشفته اش را جمع کردو بلند شد.تازه سلول ها یموها

 دستپاچه و ناراحت شده بود.

 :دیکرد پرس یاش را مرتب م یکه داشت روتخت یدرحال

 نکرد؟ دارمیچرا مامان ب_

 نشست: ششیآرا زیم یصندل یرو انیشا

 کنم که نشد. دارتیخواستم خودم ب یمن نذاشتم.م_

 سرتکان داد و گفت: سحر

 کنه منم اومدم. ییرایکشه تا مامان ازت تا پذ یطول نم ادی.زرمیدوش بگ دیمن با _

 خم شد و مچ دست سحر را گرفت. یدرهم گره خورد.کم انیشا یابروها

 .قهیمن دو دق شیپ ایکجا؟؟ ب_

 .دیتندتر تپ نهیشد!قلبش درون س دهیبه سمتش کش یا هیرا نداشت...در ثان یحرکت ناگهان نیا سحرانتظار

 گفت: انیآمده و رفتار شا شیاز جو پ یناراض

 .ستیسر و وضعم مناسب ن _

 :ستادیحرف ها بدهکار نبود...بلند شد و رو به سحر ا نیبه ا انیشا گوش

 بارم نامرتب و آشفته. هی دهیو اتو کش کیش شهیهم _

 .یتر و خوشمزه تر یخوابالو خوردن دمیفهم حاال

که از زبانش گفته  یتازه ا یحرف ها نای  قابل هضم بود چه برسد به ریغ شیبرا یبه اندازه کاف انیشا یناگهان حضور

 شد. یم دهیو شن

 :دیکش رونیب انیدستش را از دست شا یعصب
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 ...خواهشا حد خودتو بدون.انیشا_

 تفاوت پاسخ داد: بی کرد یکه مراعاتش را م شهیبرخالف هم انیبار شا نیبود.ا یخشک و دستور لحنش

 کنه؟ یم نییتع یحد و حدود منو ک ه؟؟یحد من چ_

 .ادیلوس و بچگانه بدم م یرفتار ها نیمن از ا یدون یم ه؟یچ ایلوس باز نیا_

 زبان در دهان چرخاند: یعصب انیشا

 ه؟یرفتار لوس باز نیا زیسحر من نامزدتم...چه چ ؟یگیم یچ یفهم یم_

 قدم عقب رفت و محکم تر از قبل گفت: کی سحر

انقدر فهم حرفم  ی...مثال دکتر مملکتادینوع رفتارا و حرفا خوشم نم  نیکه من از ا یدون ی.اما میدونم نامزدم یم_

 برات سخته؟

 پوزخند زد: انیشا

 اد؟یخوشت م یشما بگو از چ_

 ابراز محبت به نامزد لوس و مسخرست؟ یکجا

 .میکه ما هنوز نامزد یاز نظر من مسخرست!مخصوصا وقت_

 .بهی...نه غرمی.نامزدیگیم یخوبه خودت دار_

 خواست کوبنده تر جوابش را بدهد که در اتاق زده شد. یم سحر

 سحر جان..._

 

 فرستاد و گفت: رونینفسش را محکم ب سحر

 .دییبفرما_
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 :دیزد و پرس شانیبه هر دو یدودل در را باز کرد و لبخند خجول هما

 .ارمیبراتون ب نیخور یم یزیگفتم اگه چ_

 بود و از ترس باال گرفتن بحثشان بهانه آورده بود. دهیبلندشان را شن یدر اصل صدا اما

 کرد و لب گشود: یدست شیجواب دادن پ یناراحت شده بود برا انیکه از دست شا سحر

 کنه. یم ییرایاز خودش پذ رمیدوش بگ هیو تا من  رونیب ادیم انیممنون...االن شا_

 ادامه بحث بود!  یحرف چپ چپ نگاهش کرد. مسلما قصدش ماندن برا نیا دنیبا شن انیشا

 اش زد: ندهیرو به داماد آ یلبخند مهربان هما

 هم منتظر شما نشسته. دیعه خب پس..اتفاقا سع_

 داخل اتاق رفت: سیجز رفتن نداشت. سحر حوله اش را برداشت و به سمت سرو یچاره ا گرید انیشا

 .امیمنم زود م _

 ایدن کیرفت و سحر ماند و  رونیهما پنهان ماند به ناچار از اتاق ب دیبه سحر که از د یچشم غره اساس کیبا  انیشا

 .انیشا رییهمه تغ نیسوال از ا

 سحر بگذارد. میوقت به خودش اجازه نداده بود پا به حر چیشناخت ه یکه او م یانیشا

 ، انجامش داده بود. دیآ یش مبد یآبک یرفتار ها نیدانست سحر از ا یآنکه م باوجود

 یگرفت و لباس مناسب یعیرفته و خسته تر از قبل شده بود.دوش سر نیتنش از ب نیکه کرده بود با ا یاستراحت

رفته بود.اما مجبور بود  نیشان از ب نیداشت با آن حرف و بحث کوچک ب انیشا دنید یبرا اقی.هر چه اشتدیپوش

 کند. یامشب را در کنار خانواده اش و او سپر

 جا خورد. انیباز هم از رفتار شا وستیکه به جمع آن ها پ یزمان

 موضوع شده بود. نیکه هما هم متوجه ا یکرده بود.به قدر یمحل یآخر شب سرد برخورد کرده و عمال به سحر ب تا

 گذاشته بود.   بینص یکرده بود و او را ب یو هما خداحافظ دیادب و احترام از سع تیرفتن هم با رعا هنگام
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 شیسرد رفتار کرد و در را محکم به رو انینبود پس مثل شا هم یدانست اهل منت کش یخودش را مقصر نم سحر

 اتاقش شد. یراه ادیبست و با حرص ز

 ببرد و با دخترش صحبت کند. شیتا برا ختیر ریش یوانیل که منتظر بود سحر به اتاقش برود با بسته شدن در ، هما

 

 یبار برا نیرا شانه بزند.چند شینشست و برسش را برداشت تا قبل خواب موها ششیآرا زیمقابل م یصندل یرو بر

کار را از او گرفت.ذهنش  نیفرصت انجام ا یمانیپش تیمصر شد اما درنها انیو تماس گرفتن با شا یبرداشتن گوش

به ذوق ذوق افتاده بود.کارش  شیموها شهیبه ر نهبود آنقدر که کف سرش از برخورد محکم شا ریاز اندازه درگ شیب

 تمام نشده ، مادرش در زد و وارد شد.

 آوردم برات. ریش_

 را کنار تخت گذاشت و گفت: ینیشد.هما س رهیکرد و با نگاه پرسشگرش به مادرش خ یتشکر

 خوام باهات حرف بزنم. یم_

 زد: یاش لبخند کم رنگ یقلب یتینارضارا بست و عالرغم شیموها سحر

 ...درخدمتم.دییبفرما_

 ش؟یگرمه بخور ریتا ش یخوا ینم_

 خورم. ینه ممنون...قبل خواب م_

 .نیمن بش شیپ ایخب پس، ب_

 گرفت: یتخت جا یبلند شد و کنار مادرش بر رو سحر

 شده؟ یزی.چدییبفرما_

 گفت: یو مهربان یبا نگران هما

 رفت؟ یاونجور انی...چرا شایبگ دیاونو تو با_
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 ؟؟یچجور_

 بلند بود که بشنوم.پس خودتو نزن به اون راه سحر... یبحثتون شد؟ صداتون به اندازه ا یسر چ_

 بود: دهیفا یمادرش نداشت.انکار ب رانهیو مچ گ قیعم ینگاه ها ریفرار از ز یبرا یراه سحر

 کم بحثمون شد. هی_

 گفت: یشد و به آرام رهیبه چهره خونسرد دخترش خ هما

 انقدر سرد رفتار کرد و با قهر رفت؟ انیکم بود که شا_

 قهر..._

 نگذاشت جمله اش را کامل کند: هما

 کامال مشخص بود. نیاز دستت ناراحت بود و ا انینگو نه...شا_

 حوصله گفت: یب سحر

 مامان! شهیحل م_

 ود گرفت:ب شیپا یدست سحر را که رو هما

 دختر!  ندتمی..نگران آ.من نگرانتم سحر_

 ادیکرد باهات راه ب یم یسع شهیبرخورد نکرده بود.هم ینجوریا انیوقت شا چی.هدمیچند ماه رابطه تون رو د نیا تو

 بار نه!  نیاما ا

 تر شو. کی...درکش کن.بهش نزدایدفعه تو باهاش راه ب نیا 

 جا داره. یتوقع ب_

 بود. دهیحرف دهانش پر نیآنکه بخواهد ، از ا یب

 راحت نبود. د،یدخترانه اش بگو یایدن ای انیو از مشکالتش با شا ندیکه بش یمادرش به اندازه ا با
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 :دیحرفش را در هوا قاپ هما

 جاست؟ یبشه توقع ب کیبخواد بهت نزد نکهی؟؟ایچه توقع_

 لب باز کرد: یعصب سحر

 .دمیپشت در بودم همه حرفاتون رو شن نیبگ گهید_

 من... زمینه عز ستادم؟یمن فالگوش ا یبگ یخوا یم _

 ملتسم صحبت هما رو کوتاه کرد: ینبود با لحن یبحث راض نیوجه از ادامه ا چیکه به ه سحر

 مامان جان..._

 خواند: یدل دخترش را م یحرف ها شیاز چشم ها هما

 حرف ها رو بهت گوشزد کنم. نیمنه که ا فهیوظ نیا یندارم.ول.قصد دخالت هم رمیاالن م_

تالش  دیبا تیزندگ کیحفظ شر ی.براتییتنها نیاز ا رونیب ایرو خرابش کن.ب یدیکه دور خودت کش یوارید نیا

 یکن

تر شدن ،  کینزد یو همش رونده بشه به جا نهیاز طرف مقابلش محبت نب یباشه وقت ی.هر مردیبه خرج بد یزنانگ

 .شهیدور م

 .زمیتر باش عز نی.من نگرانتم سحر...واقع بتیزندگ یبکن برا یا گهیفکر د هی یرو دوست ندار انیشا اگه

 حواسم هست. یول دیکنم که نگرانم ا یممنونم...درک م_

 :امدیجلو ن یبه سمتش برگشت ول هما

 یخودت زندگ ی.چشماتو باز کن و برایکن یپدرت حروم م تیرضا یخودتو برا ی...تو دارستی.حواست نزمینه عز_

 کن.

 .یبکن یبه دست آوردن دلش هرکار یو برا یاون باش هیمگه؟ نخواه که شب دمید یریاز اخالق بابات چه خ من
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 تیکسب رضا یاندازه اش برا یاز نظر مادرش تالش ب ی.هرکاردیفهم یرا م یکلمه هرکار یمعن یبه خوب سحر

 عالرغم خواسته خودش... انیبا شا ینامزد یعنی یپدرش بود.هرکار

دانست  یاز اندازه مهم بود.اما چون م شیسحر ب یاما برا دیرس یهما معقوالنه به نظر نم یکارها برا نیانجام ا دیشا

 نگفت. یزیانداخت و چ نییکند، در جوابش سرش را پا یرا درک نم شیهما حرف ها دیهرچه بگو

*** 

 .دیداغ را بست و حوله تن پوش را از رختکن حمام برداشت و پوش آب

 را پا کرد. شیها یبلندش را درون کاله جمع کرد و روفرش یموها

کرد.هرچند دل که گرفته باشد چاره دردش سخت  یتنها آب داغ بود که سرحال ترش م یروز سخت کار کیاز  بعد

 فرستاد. رونیشود.نفسش را آه مانند ب یم دایپ

سخت کرده  شینداشت کار را برا گریکه د یاقیشد.اشت یقابل تحمل تر م ریغ شیشرکت هر روز برا یفضا تحمل

 بود.

 نمانده بود. یدر وجودش باق یطراح یهم برا یشور و شوق یطرف از

 کرد. داریچنبره زده بود را ب شیکه گوشه گلو یدوباره اتفاقات چند روز گذشته بغض یآور ادی

 را دراز تر نکند. شیدعوت پا یمهمان ب نیدهانش را فرو داد تا ا آب

 را در آغوش گرفت. شیوبازوها دیچیدور تنش پ شتریخنک کولر باعث لرزش شد.حوله را ب باد

فکر کرده  زیصبح به همه چ کیسر چرخاند.شب قبل تا نزد انیشا نام دنید دی. به امدیتخت لرز یبر رو لشیموبا

ساخت.به  یرابطه شان را از نو م دیراند...با یاو را از خودش م شیبا کارها دیانتخاب پدرش بود...نبا تنها انیبود.شا

 بود هداد امیمنظور غرور را کنار گذاشته و به او پ نیهم

 پشت خط بود. دایآ لشیجواب گذاشته بود برخالف م یو تماس صبح اش را ب شبید امیپ انیشا اما

 :دیتماس زد و غر رد

 .یخوا یاز جونم م یچ گهیدتو _
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 تیکار از هر دو طرف تکرار شد و در نها نیو او مجددا رد تماس زد.چهار بار ا دیاش لرز یبعد باز هم گوش هیثان چند

 شد. میتسل دایآ

 :دیکش یبلند نفس

 تو دختر. یهست یعجب کنه ا_

 لباس بلند شد. دنیپوش یباد کولر خشک شود برا ریز نکهیاز ا قبل

 کرد. یوقت تلف نم نطوریوقت بعد از حمام ا چیکرد.ه یعمل م شیحوصله بود خالف عادت ها یاز بس ب دایجد

لباسش را عوض کرد و در کمد را بست  نکهیو به محض ا دیطول نکش ادیز دایاز دست آ یخالص یاش برا یخوشحال

 در چهارچوب در ظاهر شد. دایدر اتاق باز شد و آ

 شده نگاهش کرد: زیر یحق به جانب  و با چشم ها دایآ

 دیباهات کار داره و با یعنیزنه  یبهت زنگ م یکس یکه وقت یو بفهم یآدم بش یخوا یم یک ؟یکن یم جکتیر_

 .یجوابشو بد

 وسط اتاق متعجب شده بود به خودش آمد و اعتراض گونه گفت: دایآ یکه از حضور ناگهان سحر

 ...یو سرتو ننداز یو قبل اومدن در بزن یتو آدم بش یوقت_

 کرد: یچیحرفش را ق دایآ

 .نمیبب نجایا نیبش ای.بیخواد دوساعت به من درس اخالق بد ینم_

 یهمان صندل یگذاشت و رو یصندل یپشت یهم مانتو جلو بازش را از تن کند و به همراه شالش بر رو خودش

 نشست.

چه  دیدانست با یدختر نم نیمقابلش نشسته بود.از دست ا دایخلوتش بهم خورده بود و حاال آ قهیدق کیعرض  در

 دخالت نکند. شیدر کارها گریکرده بود و گفته بود د رونشیکار کند.انگار نه انگار که دفعه قبل محترمانه ب

 :دیرا سربرده بود...غر دایتعلل سحر حوصله آ 

 .تیتو سر زندگ یختیر یچه خاک نمیبب نید بش_
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 شد: یدخترخاله اش عصب میمستق نیتوه دنیسحر از شن 

 .یگیم یمتوجه باش چ _

 گفت: زیتمسخر آم یاش بلند کرد و با خنده ا یگوش یسرش را از رو دایآ

 .تیبه زندگ یگند نزن ینجوریتو متوجه باش دور و برت چه خبره تا ا_

 

 تو ندارم. یبه دخالت ها یاجیبار هزارم...من احت یبرا_

 دست سحر او را مجبور به نشستن کرد: دنیو با کش دیرا درهم کش شیبود هم نگران.اخم ها یهم عصب دایآ

 نه. ایدخالت کنم  تیتو زندگ دیگوش کن بعد قضاوت کن که باو به حرفام نیبش قهیدو دق _

 کالفه شده بود. دایهمه اصرار آ نیاز ا سحر

 و بلند شد: دیکش رونیب دایرا از دست آ دستش

 اصال حوصلتو ندارم.لطفا تنهام بذار... دایآ_

بند کردن سحر در اتاق از  یو برا دیکش یقیآرام گرفتن سحر نبودنفس عم یبرا یمسلما راهکار خوب ینیچمقدمه

 را به طرفش گرفت. لشیو موبا ستادیوارد شد.بر خالف خواسته اش مقابل او ا یگریراه د

 .ریبگ_

لحظه از ذهنش گذشت که الکش چه خوش رنگ  کی.دیالک زده اش چسب یو ناخن ها دایدست آ سحر به جیگ نگاه

چرت کوتاه  دایکه با تکرار حرف آ انهی دیآ یبزند به دستش م یرنگ نیبار تصور کرد اگر او هم ا نیاول یاست و برا

 اش را پاره شد و به اجبار به چهره مصمم او نگاه کرد. یذهن

 .نیو بب ریباتوام سحر...بگ_

چشمش قرار  یجلو ی...عکسرا گرفت و صفحه اش را لمس کرد یفوت کرد و گوش رونیبه ب تیرا با عصبان نفسش

 گرفت.
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 شیکرد و چشم ها خیغر بزند تنش  دایخواست به جان آ یکه م ینشد.درست وقت یزیاول که نگاه کرد متوجه چ بار

 گشاد شد.

 یکه بار قبل سحر نسبت به او نشان داده بود دلخور بود اما نم یبه سحر و واکنشش بود.با آنکه از رفتار رهیخ دایآ

 ! گریدانه اش بود د هی یکیسحر شود.باالخره دخترخاله  یزندگ یاش برا یتوانست مانع نگران

 شد.ناباورگفت: یکنده نم یخشک شده سحر از صفحه گوش نگاه

 فتوش..._

 پربغض جواب داد: دیرا که دحال سحر  دایآ

 سحر. هیواقع_

 

 داخل رستوران بود. یآدم ها یِثابت مانده بود و هوش و حواس سحر فقط در پ زمان

طول  قهیاش بود.چند دق نهیآن به قفسه س یدر پ یضربات پ دنیتند شده که قادر به شن یقلبش به قدر ضربان

 تا توانست زبانش را تکان دهد. دیکش

 .دیکه ذهنش به دادش رس ستیچه زمان یعکس برا نیخواست بپرسد ا یم

 بود. روزیهمان د یبرا یبود...لعنت روزید

 بود.همان لباس ها... دهیپوش شبیبود که د یراهنیپ همان

 شکستن سکوت گفت: یبرا دایآ

 ؟یخوب_

 لغزاند. دایصورت آ یرا رو شیمردمک ها سحر

 .نجایا نیبش_

 را از دستش گرفت: یگوش داینداشتند.آ ستادنیتوان ا شیخواست هم پاها ینکرد و نشست.اگر م یمخالفت سحر
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 ؟یبپرس یزیچ یخوا ینم_

و آن دختر که دست در دست هم  انیشا ریپاک کردن تصو یآمد ول یبه خودش م دیآب دهانش را فرو داد.با سحر

 نشسته بودند سخت بود. زیپشت آن م

 :دیکش رونیب شیرا از ته چاه گلو شیصدا

 خب...!_

 ؟یخب چ_

 گذاشت و لرزشش را با جمع کردن پارچه شلوارش در مشتش پنهان کرد: شیپا یکف دستش را رو سحر

 ؟یاش؟ تهش چ هیبق_

 فرستاد: نییگشاد شد.بغضش را پا دایآ یها چشم

 .نیهم یعنیتهش  ؟یتهش چ یپرس یسحر م ؟یتهش چ_

 برف. ریز یکبک کرد نیکنه و تو سرتو ع یم انتی.داره بهت خیداد یرو فرار پسره

آرام  دایآ یتمام نشدن یغرغرها انیرفت.م یچشمش کنار نم یدختر درون عکس از جلو یبایخندان و ز چهره

 :دیپرس

 ؟یدیتو از کجا فهم_

 شهیگشاد شده بودند و نگاهش مثل تنگ ش شیسحر نگاه کرد.مردمک ها یدفعه ساکت شد.به چشم ها کی دایآ

 در حفظ حالش داشت... یسع یبود هرچند به سخت یترک خورده ا یا

 :دیکه منتظر جواب بود غر سحر

 از همکاراشه. دی...شادی...شایدیتو از کجا فهم گمیم_

 .ستی.همکارش نستین_

 از دوستاشو آورده بود. یکی.نمایس میاز دوستام رفته بود یکیهفته قبل با  دو
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 .یدیعکس د یکه تو یدختر نیهم

 .دمیداد منم د یدوست پسرش رو به دوست من نشون م یداشت عکس ها یوقت یاتفاق یلیخ

 .یبود...نامزد جنابعال انیشا

 شد. یرا بست.باورش نم شیچشم ها سحر

 نامزد داشتنش. یگفت درست بود.حت ی. از دوستم پرس و جو کردم.هرچدمیفکر کردم اشتباه د_

 .دندیپتک برسر سحر کوب انگار

نهار قراره برن رستوران و آقا هم  یکه بهم گفت برا روزی.تا دارهیکردم تا سر از کار دوستش درب لهیبه دوستم پ_

 هست.

 رفتم اونجا...تا مطمئن بشم که...شدم. منم

 .یجوابمو نداد یول ییکجا نمیبود.بهت زنگ زدم بب خودش

 ... یمطمئن بش نکهیا یهم برا من

 سوخت. یسحر م یانداخت.دلش برا نییادامه نداد و سرش را پا گرید

 .نمشیبب خوامیم گهیبار د هیاون عکس..._

 را به سمتش گرفت. یقفل باز کرد و گوش دایآ

 اش بود. ینگاه کرد.خود لعنت یشتریبار دقت ب نیا سحر

 بود.پوزخند زد. نیهم روزشید کار

 کرده بود. رییتغ انیزد.پس درست حدس زده بود.شا یبود و آن حرف ها را م یگریکس د با

 کرده بود. انتیبه او خ انی.شادیلرز یتخت انداخت و بلند شد.تنش م یرا بر رو یگوش

 خش دار گفت: ییرا بغل کرد و بغض سمجش را پنهان کرد و با صدا شیبازوها
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 تنهام بذار._

 شوکه گفت: دایآ

 ؟یچ_

 گفتم تنهام بذار..._

 نگاهش کرد. ضیکرده بود با غ رونشیباز هم سحر محترمانه ب 

 رمق گفت: یب سحر

 .دایکنم آ یخواهش م_

 سحر گذشت. یخودش را جا یرا غصه دار کرد.لحظه ا دایخسته اش آ لحن

 که داشت. یدلش را لرزاند.به سحر حق داد که بخواهد تنها بماند.مخصوصا با اخالق دیام انتیتصور خ یحت

 دستش انداخت: یشد و شال و مانتواش را برداشت و رو بلند

 باشه._

 در را باز کند سحر گفت: نکهیاز ا قبل

 خودمون بمونه...ممنونم. نیموضوع هم فعال ب نیا .اون عکسو پاک کن_

 سرتکان داد: دییبه نشانه تا دایآ

 حتما_

 یزلزله زده ا یسست شد و مانند بنا شیدر بسته شد زانوها یقدرشناس بدرقه اش کرد.وقت یبا نگاه سحر

 .ختری  فرو

 《انتخی》زد. یکلمه در گوشش زنگ م کی فقط

 بر قلب سحر زده بود. یگریزخم د انتشیکرده بود و خ انتیبه او خ انیشا
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 *مانی*پ

آمد.همانطور که به طرف دفتر دکتر  رونیرا برداشت و ب لشیو موبا فیکالس را تمام کرد و ک دیخسته نباش کی با

 رفت شماره سارا را گرفت. یم یمحسن

 از شش بار زنگ زده بود و او رد تماس زده بود. شیب

 سارا جواب داد: دهیاول به دوم نرس بوق

 .چه عجب.خان.. مانیبه به پ_

 سر کالس بودم سارا._

 نبود. ادمی.ببخش.._

 بود حاال؟ یاشکال نداره...کارت چ_

 :دیبا ناز خند سارا

 !یدلتنگ_

 حاال رفع شد؟_

 رو بشوره ببره. یبشه که دلتنگ سریم دارید دی...بارینه خ_

 ؟ییکجا_

 .ییکجا نمیگفتم بزنگم بب یگرد ابونیبود اومدم خ دهی...حوصلم پرکمینزد_

 :ستادیا یپشت در اتاق محسن مانیپ

 گفتم که..._

 .میبزن یدور هی میبر امی...بمون میبله دانشگاه_
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 دستته؟ نیماش_

 آره..._

 ، پس قبول کرد. دیرس یسارا هم چندان بد به نظر نم شنهادیحوصله بود و پ یب

 تک بنداز. یدی...رسدمیدارم انجام م یکار هیمنم  یتا تو برس_

 باشه فعال..._

 وارد اتاق شد. یمحسن دییبفرما یسراند و در زد.با صدا بشیرا درون ج لیاز اتمام تماس موبا پس

در مقام  یاز قول محسن نانیو بعد از اطم مطرح و مکتوب کرد .درخواستش را..دینجامیچندان به طول ن صحبتشان

 رشیکرد و با تک زنگ سارا مس یکوتاه یدرخواست مطرح شده اش ، خداحافظ یریگیبر پ مبنی دانشگاه ، استیر

 داد. رییرا به سمت درب خروج از دانشگاه تغ

دانشگاه بود و  یمقابل در ورود قایرنگ دق دیسف یایفرار از گرما پا تند کرد و از محوطه خلوت گذشت.پرش یبرا

 توانست بشنود. یم یدرون محوطه به خوب یپخش بلندش را هر کس یصدا

 گرفت. یجا یصندل یو بر رو دیرا درهم کش شیابروها مانیپ

 پخش را کم کرد. یبه اعتراض لب باز کند صدا مانیاز آنکه پ شیبا لبخند پهن و بزرگش پ دخترک

 چه خبرته دختر؟!_

 کرد: مانینثار پ یکج و چشمک یسرش را کم سارا

 .باز کن اون سگرمه ها رو...اول سالم بعد غرغر.اخماشوو برم_

 خنده اش گرفت: مانیپ

 سالم._

 کرد: چیجدا کرد و آدامسش را گوله پ یبرگه دستمال یاز جعبه دستمال کاغذ سارا

 راحت باش.غرتو بزن. گهیحاال شد، االن د_
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 :دیبلند تر خند مانیپ

 ...یا وونهید_

 افتاد: راه یمعطل یداد و ب ابانیبزن و بکوب راه انداخته بود نگاهش را به خ مانیقلبش از خنده پ 

 ؟یشک داشت_

 ؟یکن یداغونش م یزنیم یگینم ؟یبرداشت نویماش نیباز چرا ا_

 و کوتاهش را باال فرستاد: یمشک یابروها سارا

 !یداشته باش.کلوم بعد مانیبار هزارم، به دست فرمون من ا یبرا_

 چپ چپ نگاهش کرد: مانیپ

 .سایتر هم وا نیی.چند متر پا.وامونده رو نبر تا آسمون. نیا یدانشگاه صدا یجلو یایچندبار گفتم م_

 

 بار سارا اخم کرد: نیا

 .یبهم زهر کن یبلد نمیخوش باشم بب ابونیاومدم بچرخم تو خ قهی...دو دقمانیول کن پ_

 :دیحرفش را عوض کرد و پرس دید دهیفا یکه ادامه بحث را ب مانیپ

 ؟یریحاال کجا م_

 :دیکش یقینفس عم سارا

 ...کممی.میدور دور کن کمی.گفتم ستیمدنظرم ن یخاص یجا_

 ؟یچ کممی_

 .میحرف بزن کمیمثال _

 نگاهش کرد: زشدهیر یو با چشم ها دیبه سمتش چرخ مانیپ
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 شده سارا؟ خانواده ات خوبن؟ یزیم؟چیحرف بزن یدرباره چ کمیمثال _

 کرد: ادیآهنگ را دوباره ز یفرار از جواب دادن به او ، صدا یبرا سارا

 .یکرده بودم بهم زهر کرد یخوش یآهنگو گوش کن.هرچ نیببر صداتو ا کمی.حاالم شهینهههه بابا.مثل هم_

 را باال برد: شیابرو یتا کی مانیپ

 ؟یخوش یگیآهنگ رو م یبا باال بردن صدا ابونایتو خ دنیکش ییال_

 .شهیمدله روحم شاد م نیمدله.منم ا هی شیدلخوش یهرک_

 امواتت؟ ایروح تو _

 :دیبلند خند سارا

 هر دوتاش...خوبه گفتم حرف نزن.زبونت با اخمات باز شد._

 بده؟_

 انداخت: دیدرخش یدر آن ها م طنتیکه ش مانیبه چشمان پ ینگاه مین سارا

 دوست دارم. شتریب ینجورینچ...ا_

 صورت سارا نشست. یبا مکث رو مانیپ نگاه

 .می...بذار آهنگ مونو گوش کنمانیپ یزنیچقدر حرف م_

 کرد. یداد و با خواننده همخوان شینگاه نکند و حواسش را به جلو مانیبه پ گریکرد د یسع و

 

 تو تنهام یب نجامیمن ا باز

 

 خوامیهر شب تورو م وونهید هی مثه
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 یمیوونگید لیدل تو

 

 یمیعشقم تو تمومه تموم زندگ آخه

 

 شهیتو م هیقلبم منه داره شب یتو یکی

 

 شهیو به سخت یعشق به دور یقشنگ شهیهم

 

 اش را خورد و نگاهش را درون کافه چرخاند: وهیم آب

 .هیدنج یجا_

 قهوه اش را مزه مزه کرد: سارا

 گرفته بود. یدورهم نجایتولدش ا یاز بچها برا یکی شیهفته پ..یلیآره خ_

 کدومشون؟_

 نه. یشناس یکه تو م ییدانشگاه...اونا یاز بچها_

 گفت و به ساعتش نگاه کرد. یآهان مانیپ

 :دیپرس سارا

 ؟یبر یخوا یم_

 .دهیخستم.سردرد امونمو بر یلیخ_
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 .یبگ یزیچ هیقرار بود  یراست

 که تا آن موقع هرچه تالش کرده بود نتوانسته بود حرفش را بزند سرش را به نشانه نه باال برد: سارا

 خواستم کنجکاوت کنم. ینبود.م یمهم زیچ_

 :دیمشکوک پرس مانیپ

 ؟یمطمئن_

 را برداشت: فشیگذاشت و ک زیم یقهوه اش را رو یخال فنجان

 .می...پاشو برادیز ینبود فیامروز سر ک_

 د شد:بلن مانیپ

 ذهنم آشفته است. کمی_

 شده؟ ی.خب بگو چیساعته صدبار برام گفت هی نیکه تو ا نویا_

 .امیبرو روشن کن تا من ب_

 سارا گفت: از سوار شدنشان، پس

 برم خونتون؟ ای یبردار نتویماش یریکجا برم؟ م_

 را بست: شیداد و چشم ها هیتک یصندل یسرش را به پشت مانیپ

 بردارم. نویبرو دانشگاه ماش_

 اطاعت امر._

 انداخت. هیشان سا نیسکوت ب یا قهیدق چند

 پخش را هم روشن نکرد. مانیآرامش پ یبرا سارا
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را باز کرد و  شیگونه صامت بودنش عادت نداشت ، چشم ها نیبود به ا بیعج مانیپ یپر سرو صدا برا یسارا سکوت

 کرد: شیصدا یبه آرام

 سارا..._

 هووم._

 .یبهم بگ یزیچ یخواست ینم یمطمئن_

 مثال؟ یچ_

 دونم. ینم_

 گردن چرخاند و از گوشه چشم نگاهش کرد: سارا

 .ادیگفتنش ز ی...وقت برامانیمهم نبود پ_

 

 به نظر  ینکرده بود اما ذهن و روانش خسته تر از هر زمان یادیز یکار جسم نکهیا با

 .دیمادرش را به جان خر یکوچکشان پارک کرد و غرها زیتم اطیرا درون ح نی.ماشدیرس یم

 بود. الیسر یخانه شد...پرستو محو تماشا وارد

دم در گذاشت و به طرف خواهرش  یجاکفش یرا رو فشیسالم کرد اما دخترک باز هم متوجه حضور برادرش نشد.ک 

 شد و از پشت ، سرش را کنار گوشش برد و بلند گفت: کشیرفت.نزد

 .یغرق نش_

 :دیقلبش گذاشت و به طرف برادرش چرخ ی.دستش را رودیو مانند فنر از جا پر دیکش ینیه رستوپ

 .میداداش...ترسوند یوا_

 نگاهش کرد: ثیلبخند خب کیو با  ستادیصاف ا مانیپ

 اطرافت چه خبره. یو بفهم ینش ونیزیانقدر محو اون تلو یتا تو باش_
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 :دیپرستو به هال آمده بود پرس یکه از صدا مادرش

 شده؟چته پرستو؟ یچ_

 پرستو لب گشود: یمادرش سالم کرد و به جا دنیبا د مانیپ

 بره. یخانومو خواب م نیرو آب ببره ا ایدن_

 بود. لمیخب قسمت حساس ف_

 :دیخند پروانه

 و بعد شامو بکشم. ارمیب ییبرات چا نیسر به سرش نذار...بش_

 کنه. یدرد م یلیخوابم.سرم خ یخورم وم یمسکن م هی...فقط ستیگرسنم ن_

 گفت: مانیآمده بود رو به پ رونیکه به قصد رفتن به آشپزخانه از اتاقش ب سایپر

 زنگ به عمو بزن داداش...گفت کار واجب داره. هی یبخواب نکهیقبل ا_

 شیاسم عمو دنیبا شن مانیپ یها اخم

 گره خورد: درهم

 !یسالمتم که خورد_

 :دیتکان داد و پرس شیبرا یبه نشانه تاسف سر مانیداد.پ ییزد و سالم بلند باال ییلبخند دندان نما سایپر

 تلفن کو؟_

 

 که کنارش بود را باال گرفت: یمیس یب یِگوش پرستو

 ...ناهایا_

 :دینگران پرس پروانه
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 مادر؟ یکن کاریچ یخوا یم_

 را از پرستو گرفت و گفت: یگوش مانیپ

 .هیحرف حسابش چ نمیزنگ بزنم بب_

 سرخ شده بود، رفت: یها ینیزم بیمشغول خوردن س یکه دزدک سایبه پر یچشم غره ا پروانه

 ؟یریاون زبونتو بگ یجلو یتونست ینم قهیدو دق_

 شانه باال انداخت: سایپر

 به من چه خب؟عمو گفت._

 داد. مانیپ یموکول کرد و تمام حواسش را به حرف ها یگریرا به زمان د سایشِکوِه کردن از پر پروانه

 سالم عمو جان._

_... 

 شده؟ یزنگ بزنم...چ نیگفته بود_

_... 

 رفت. یرفته رفته در هم م مانیپ یها اخم

 .دیکن یپرستو صبر م یتا عروس نینبود...گفت نیقرار ما ا _

_... 

 میما حرف زده بود ؟یچ یعنی_

 ندارم. طشویکه تا اون موقع شرا گفتم

 "آرومتر مادر"شد و آهسته لب زد کیلبش را به دندان گرفت و به پسرش نزد پروانه

 گر گرفت: شتریانگار ب مانیآتش خشم پ اما
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 ستین یخال بتونیو ج رسهیماشاهلل دستتون به دهنتون م ؟یدونگ خونه ا هی نیشما لنگ ا یعنی_

 چشم دوخته بود: مانیپ یو با اضطراب به لب ها دیشن یباال رفته جمال را هم م یصدا پروانه

 .میماهم حق دار یحق تونه درست.ول_

_... 

 .خدانگهدار شما.میجابجا ش میتون یپرستو نم یحرف من همونه که گفتم.تا عروس_

 شده بودند. رهیشان خ یکار خودشان شده و به برادر عصب الیخیهر دو ب سایو پر پرستو

 ترکش خشمش به خواهرها اصابت کرد: نیمبل انداخت.اول نیتر کینزد یرا رو یتلفن را قطع کرد و گوش مانیپ

 .دیکن یچتونه بر و بر منو نگاه م_

 ؟یشد؟ چرا قطع کرد یچ_

 را باز کرد: راهنشیپ ییفوت کرد و دو دکمه باال رونینفسش را ب مانیپ

 مادر من. زنهیحرف زور م_

 خونه. یبرا ارهیب یخواد مشتر یم

 :دیشوکه پرس پرستو

 شه؟یمگه م ط؟؟یشرا نیتو ا ؟؟؟یچ_

 هم اخم کرد: سایپر

 کنکور منه؟؟؟ کیحاال که نزد_

 از کنارشان رد شد و گفت: مانیپ

 نه من! دیبه عمو جمالتون بگ_

 از همه ناراحت بود گفت: شتریجمال آگاه و ب تیکه از قبل از قصد و ن پروانه
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 .ادیم شیپ یچ مینیتا بعد بب دیشام تونو بخور دیایفعال ب_

 

*** 

 شد.  یو رو م ریز  یآشوب بود و معده اش از استرس و ناراحت دلش

بود اما  دهیکرده بود.از درون از هم پاش یآن عکس را نشانش داده بود فقط خودخور دایچند روز که آ نیا در

 ببرد. ییاز حال بدش بو ینگذاشته بود کس

زد  شیبود.چند بار صدا رهینقطه خ کیو به  دیلرز یم شینظر داشت.دست ها ریاز داخل آشپزخانه سحر را ز هما

 آب قند درست کرد و به هال رفت.کنار سحر نشست و دست سردش را گرفت: یوانیسحر متوجه نشد.ل یول

 ؟یچقدر تو سرد_

 جدا شد. الیفکر و خ یایمادرش از دن یصدا دنیبا شن سحر

 نشاند: شیلب ها یرو یکمرنگ لبخند

 خوبم._

 را به دستش داد: وانیل هما

 .ادیرنگ به صورتت ب کمیبخور _

 داشت. ازین ینیریش یرا گرفت و تشکر کرد.به نظرش به کم وانیل سحر

 ؟یمهمون ینر یخوا یم_

 فرستاد: نییاز آب قند را پا یا جرعه

 برم. دینه نه...با_

 به سر و وضع دخترش انداخت و گفت: ینگاه هما
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داشته  یهمخون دیبر دیخوا یکه م ییبودن فکر نکنم با جا یهمه رسم نی.ایدیپوش یراحت تر لباس م کمیحداقل _

 باشه.

 داد: حیتوض شتریبه مادرش نگاه کرد.هما ب جیگ سحر

 مانتو که رنگش روشن تر و اسپرت تر باشه. هی_

 زمیعز یمهمون یریبا نامزدت م یدار

 .یریروشن نه مقنعه...سرکار که نم یروسر هی

 .یایدر ب یدگیرنگ پر نیاز ا یدیکش یهم به صورتت م یدست هی

خسته مادرش که متاسف بود نگاه کرد.دلش  یگذاشت و به چشم ها زیم یرا رو وانیآب قند را تا ته خورد و ل سحر

 از دخترش ایو از ذهنش گذشت که  هما از خودش متاسف است  دیلرز

 درخور و متناسب به تن کند. یلباس یمهمان کیرفتن به  یبرا ستین ستیکه قادر ن ی

 دو دستش پوشاند. نیگذاشت و صورتش را ب شیزانوها یرا رو شیها آرنج

اش تالش  یحفظ زندگ ینگفته بود.قصد داشت برا یزیچ یرا در دلش پنهان کرده و به کس انیشا انتیخ

پدرش  یآن هم جلو انیشا انتیبرمال شدن خ یسخت بود ول شیبرا دایآ یکند.هرچند فراموش کردن حرف ها

جواب  انیدرم کیتر شود.به او زنگ زده بود و  کینزد انیگرفته بود به شا میپس تصم دیرس یسخت تر به نظر م

 را کرده بود. یرفتن به مهمان یبرا یزنگ زده و از او درخواست همراه انیشب قبل شا نکهیگرفته بود.تا ا

رفتن به  یاستقبال کرده و برا شنهادشیاش، از پ یدرون لیم دشوار بود اما برخالف شیبرا انیبا شا ییروبرو نکهیا با

 حاضرشده بود. یمهمان

 یو همراه یمهمان کیرفتن به  ینمانده بود در نگاه مادرش خواند که برا انیشا دنیبه رس یزیدرست االن که چ اما

 نامزدش چندان موفق نبوده است.

 بلند شد و به مادرش گفت: یآن میتصم کیوقت داشت.در  انیربع تا آمدن شا کیاش نگاه کرد. یساعت مچ به

 حاضر بشم؟ دیکن یکمکم م _
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 :دیدخترش پرس یناگهان میمتعجب از تصم هما

 ؟یچ_

 لباسمو عوض کنم. دیکمک کن دهینرس انیتا شا_

 هما نشست: یلب ها ی، نرم نرمک رو لبخند

 .زمیحتما عز_

 لحظه بعد سحر آماده بود.آماده و متفاوت تر از قبل... چند

داخل کمد  یرسم ریغ یشانه چپش انداخته بود.تنها مانتو یبافته و رو سیبلندش را گ یکمک کرده بود و موها هما

 را هم انتخاب کرده بود.

 سه ربع، همراه شال هم رنگش... نیآست یزرشک یکت مانتو

داشت و مسلما  یتازگ شیبرا ینوع پوشش کم نینبود! ا یشگیاز سحر هم یخبر گریکرد،دبه خودش نگاه نهیآ در

 درون آن لباس ها راحت نبود.

 هم به دستش داد: یو کوچک یمشک یدست فیک هما

 لحظه هم صبر کن. هیببر. فویک نیا_

 را مقابلش گرفت: یرنگ یرژ کالباس و

 .رهیلبات رنگ بگ کمیبزن  نویحداقل ا_

 کرد و از اتاق خارج شد. یخداحافظ انیبه ناچار رژ را هم زد و پس از تماس شا سحر

از هم جدا شده  یبا قهر و دلخور شیسالم کرد.انگار نه انگار که دفعه پ یپر انرژ انیشد و نشست.شا نیماش سوار

 بودند.

 .دیحبس کرد و به سمتش چرخ نهینفسش را در س سحر
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را چنگ  فشیچشمش نقش بست.دسته ک یکرد.باز هم آن عکس جلو یخوش پوش و خوشحال به او نگاه م انیشا

 بزند. یهم فشار داد تا مبادا حرف یرو شیزد و لب ها

 بدش قوت گرفت. یحس ها تمام

 :دیدرخش شیرا تنگ و به سرو وضع متفاوتش دقت کرد و چشم ها شیم هاچش انیشا

 ؟یزبونتو خونه جا گذاشت_

 :دیزبانش را گرفت و پرس یجلو یرا بدهد ول انیخواست جواب شا یآنکه دلش م با

 ؟یخوب_

 متعجب از نرمش زبان سحر حرکت کرد و گفت: انیشا

 االن خوب خوبم._

اش را حفظ  یکرد آرامش ظاهر یحرف زد و سحر سع انیکه برسند شا یاکتفا کرد.تا زمان یبه لبخند کوچک سحر

و بزرگ  ییالیخانه و کیمورد نظر در  ی.مهماندندیباالخره رس قهیبدش را کنار بزند.پس از چهل دق یکند و حس ها

 سحر را گرفت. یرا پارک کرد و قبل از وارد شدن بازو نیماش انیبود.شا

 امشب همه دورهم جمع شده اند. مارستانیاز همکارانش در ب یکی یداده بود که به مناسبت نامزد حیراه توض در

 شده بود. دهیچ یو صندل زیم یادیبه تعداد ز الیبزرگ و اطیح درون

 مهمان ها شوکه شد. ادیتعداد ز دنیهم وارد شدند...سحر با د دوشادوش

 .یتا مهمون هیخود نامزد هیشب شتریکه ب نیا_

 :دیبغل گوشش خند انیشا

 .بده؟یشیدکتر و پرستار آشنا م یدر عوض با کل _

 را به او القا کرد. یخاص یجور خود برتر کیبه دل سحر ننشست و  انیشا لحن

 و گفت: اوردیخودش ن یبه رو بازهم
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 هم خوبه. یلینه خ_

 

 دست داد: انیبا شا یبه سمتشان آمد و به نشانه احوال پرس یصحبت بودند که مرد قد بلند مشغول

 جان. انیشا یخوش اومد یلیخ_

 رو به سحر گفت: و

 بانو. نیخوش اومد یلیخ_

 مشغول خوش و بش با آن مرد شد. انیبا لبخند تشکر کرد و شا سحر

متوجه  یبه سمت عروس و داماد رفتند...سحر به راحت کیعرض تبر یاز صحبت با آن مرد که نامش صدرا بود برا بعد

 زد و گفت: دییبر حدس اش مهر تا انیشباهت صدرا و مرد مقابلش شد که شا

 فرهاد و صدرا داداشن._

 ان. هیشب یلیحس کردم...آخه خ_

 .یلیآره خ_

 بایلبخند بزرگ و ز کیو  دیرس یبه نظر م یدختره بانمک کشیکار شده و ش دیفرهاد با آن کت و شلوار سف همسر

 کرد: یبا سحر احوالپرس یمهمان صورتش شده بود.به گرمهم

 .زمیعز یخوش اومد یلیخ_

 دستش را فشرد و مثل خودش جواب داد: سحر

 بهتون. گمیم کیممنونم.تبر_

 از او استقبال کرد. یحضورش در مراسم تشکر و به گرم یمشغول صحبت بود از سحر برا انیکه با شا فرهاد

 با خنده گفت: انیشا

 وقت. هی ینسترن از ذوق غش نکن_
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 نازک کرد: یدست فرهاد را گرفت و پشت چشم نسترن

 از کاسه درآد. ایتا چشم بعض_

 دنباله حرف نسترن را گرفت: فرهاد

 جان. انیکن شا یشما همراهتو معرف_

 گفت: طنتیابرو باال انداخت و با ش انیکرد.شا یساکت به کل کل آن ها نگاه م سحر

 نامزد! دیشا_

 ذوق زده به سحرنگاهش کرد: نسترن

 خوشحال شدم. یلی.خیحساب میبود دارتی.مشتاق دزمیعز یوااا_

 خوشحال شد: یصحبت کرده کم شیاز او با همکار ها انیشا نکهیا دنیاز شن سحر

 نسترن جان. نیممنونم.لطف دار_

  انیگفت و شا کیهم تبر فرهاد

به او اجازه  زیشده آگاه نبود و غرورش ن نیبسته تزئ اتیاش را به دست آن ها داد.سحر از محتو یمیتقد هیهد

 داد. یرا نم انیاز شا دنیو پرس یکنجکاو

اظهار  انیاز مالقات با نامزد شا زیآشنا کرد و همه ن شیهمکارها هیاو را با بق انیفرهاد و نسترن،شا یاز معرف بعد

 کردند. یخوشبخت

 یداد و بر رو تیرضا انیکرد تا باالخره شا یحفظ ظاهر م یخسته شده بود و به سخت ستادنیاز آن همه ا سحر

دانست که فرصت و مکان  یجوابش را همان لحظه بپرسد اما م یب یخواست سوال ها یها نشستند.دلش م یصندل

 ندارد. اریدر اخت یمناسب

 از کنارش بلند شد. یبه بهانه ا انیبعد شا یکم

 شتریکرد ب یبود.سحر سع یگریمشغول صحبت با د یگوشه ا یداد.هرکس هیو به مبل تک دیکش یقینفس عم سحر

آمد.تشکر کرد و  ییرایپذ یخودش بود که خدمتکار برا یشد گوش دهد.در حال و هوا یکه پخش م یبه آهنگ آرام
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کرد.چشم چرخاند به  یبرداشت و به دهان گذاشت.کم کم داشت ضعف م السیگ یمقابلش دانه ا یدست شیاز پ

نگاه  الشیخ یکرد.به صورت خندان و ب دایرا به خاطر نداشت پ شانیها یلیچند مرد که فام انیو او را م انیدنبال شا

 کرد.

 انیم اریاخت یگرفت و ب انیکرد.چشم ازشا یرفت و آمد م گرید ینه انگار که با وجود داشتن نامزد با دختر انگار

 بود، گشت. دهیکه درون عکس د یدختران به دنبال آن کس

 گرفت. هیچشم از بق یکالفه و عصب تیکرد.در نها یفراموش م شتریآن دختر را ب ریکرد تصو ینگاه م شتریب هرچه

منوال گذشت و سحر خودش را به  نیساعت به هم کی.دیقبل نبود برداشت و سر کش یبه خنک گریرا که د شربتش

 در جمع دوستانش بود. شتریب انیسرگرم کرد چرا که شا یسخت

 

 سحر برگشت. شیباالخره دل از دوستانش کند و پ انیشا دیشام که فرا رس زمان

 پر حرص لب باز کرد: سحر

 ش؟یکه تنها بذار یاریمهمون با خودت م_

 نگفت. یزیو چاکتفا کرد  یدر جوابش به لخند کوتاه انیشا و

 .میشام بکش میبر_

 یخاص ییبایکه ظرف غذاها با نظم و ز یبزرگ زیبه طرف م انینزند.همراه شا یلبش را به دندان گرفت تاحرف سحر

 :دیرا شن انیشا یبود که صدا یساالد ماکاران دنیشده بود، رفتند.مشغول کش دهیآن چ یرو

 شما. نیاومد رید ن؟چهیسالم...خوب_

 .میبود ریاومد تا االن درگ شیکار پ_

 .ردیکه مخاطبش بود باعث شد سرش را باال بگ یو دختر انیشا یخودمان لحن
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بود ، خشکش زد و ظرف ساالد  ستادهیا زیشد که آن طرف م یبه محض باال آوردن سرش چشم در چشم دختر یول

بود که چند  یدختر یبه صورت آشنا رهیسحر فقط خ یگفت ول یبه آن ها م یزیداشت چ انی. شادیدر دستش لرز

 است. ستادهیکرد آن دختر االن مقابلش ا یبود.باور نم دهید دایآ یروز قبل در گوش

 .ردیبود، بگ دهیبه چهره آن دختر چسب یکرد نگاهش را که دو دست یدو دست ظرف را محکم گرفت و سع با

 و خشمش برگشته بود. یو ناراحت دهیخون بدنش به صورتش دو تمام

 گفت: انیمورد نظر سحر با ناز به شا دختر

 جان؟ انیشا یکن ینم یمعرف_

 شد و به قلبش فرو رفت. غیته جمله اش ت جان

 نامزدم سحر._

 گفت: یدست راستش را جلو آورد و با لحن دوستانه ا دختر

 .یمنم مژگانم...مژگان سادات_

 ادامه حرفش را به دست گرفت: انیشا

 ما هستن. مارستانیخوب و کاردرست ب یاز پرستار ها الیان و لمژگ_

را فشرد.هر دو لبخند   شانیدست هردو یکرد و سحر به سرد یهم اظهار خوشبخت الیهمان ل یبه عبارت ایدختر  آن

 خودشان شدند و  یغذا برا دنیزدند و مشغول کش

 مشغول صحبت با آن ها شد و حواسش کامال از سحر پرت شد. شتریب اقیبا اشت انیشا

نشد و  آن ها  یهرچه صبر کرد خبر یبا آن دخترها تمام شود.ول انیداد و منتظر شد صحبت شا هیتک زیرا به م تنش

را  یسست گوشه ا ییرفتند.ظرف ساالدش را با حرص برداشت و با قدم ها زیاز م یگریصرف شام به سمت د یبرا

 انتخاب کرد و نشست.

 کرد. یم شیگلو یساالد حرص راه یبود و به جا دهیبه کل پر شیاشتها
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و  دایهمان دوست مشترک آ الیداد ل یبود.احتمال م دایآ یبا مژگان و دوستش گواه بر حرف ها انیگرم شا رفتار

 مژگان باشد.

آجر  دیخواهد انجام دهد.با یرا دلش م یبدون توجه به او هرکار انیگذاشت شا یم دیکرد...نبا یم یکار دیبا قطعا

 کرد. یمشترک نامعلوم را محکم تر م ندهیآ  نیلق ا

 انیگذاشت و به سمت شا زیم یرا که دست نخورده بود رو شیبلند شد و ظرف غذا تیصبر کرد و درنها یکم

 مسخره و کسالت بار را نداشت. یمهمان نیحوصله ا گریرفت.د

تنها رها کرده و خودش مشغول خوش و بشش  بهیمشت غر کی نی.او را بدیفهم یکارش نم نیرا از ا انیشا هدف

 بود.

 خبر داد. انیشدنش شد و به شا کیزودتر متوجه نزد مژگان

 همزمان شد: انیسحر به جمع دونفره شان با جمله شا دنیرس

 شده؟ یزیچ_

 دار گفت: شین یلبخند زد و با لحن یبه سخت سحر

 چند لحظه باهات کار داشتم. هی شنیناراحت نم یاگه خانم سادات_

 بهیچسباند. مخصوصا غر ینم شانیو گلم ته اسم ها زمیشد و عز یزود اخت نم بهیغر یخودش نبود.با آدم ها دست

 داشت. شیاز نوع مژگان که حکم هوو برا یا

 راحت به دلش نشسته بود. یلینسترن خ وگرنه

 

 :دیو پرس ستادیو بلند شد.چند قدم دورتر ا دیرا درهم کش شیاخم ها انیشا

 ه؟یچ_

 .میکنه...بر یسرم درد م_

 اما..._
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 گفت: هیو با کنا دیحرفش را بر سحر

 بسه من خستم. گهی!دیو خوش گذروند یو باهاشون حرف زد یدیهمکاراتو د یشما به اندازه کاف _

به خرج داده به ناچار مجبور به  یصبور یمهمانحضور در آن یاز حد تحملش برا شیدانست سحر ب یم که انیشا

 شد! یحرف شنو

 کن. یخداحافظ دارمیبرم فمویتا ک ادهیگپ زدن با مژگان جان وقت ز یبرا_

 .دیفهم یرا به خوب نیا انیفرو رفته بود و شا یشگیهم در جلد سحر هم باز

 رونیب ییالیو کشنده سحر از آن خانه و یو باالخره بعد از سه ساعت طوالن دیشان چندان طول نکش یخداحافظ

 آمد.

به طور  دیرا تحمل کرده بود.با زیهمه چ تشیاز ظرف شتریبود.امشب ب دهیکش آمده بود و سردرد امانش را بر راه

  یبه خانه شان لحظه شمار دنیتر رس عیهرچه سر یکرد اما االن توانش را نداشت و برا یصحبت م انیبا شا یجد

 کم و کمتر شد. نیخانه شاه بودند که سرعت ماش کیکرد.نزد یم

فرصت  دنیپرس یشود و برا ایکوچه باالتر از خانه شان نگه داشته بود.قبل از آنکه علت را جو کیرا  نیماش انیشا

 .دیدستش نشست و او را به طرف خودش کش یرو انیکند دست گرم شا

 ؟یستادیچرا ا_

 نگاه کرد: شیبه برق چشم ها یکیو در تار دیتنش را جلوتر کش انیشا

 .یشده بود شهیتر از هم یامشب دوست داشتن_

 تر شد. کینزد انیرا با زبان تر کرد و شا شی.لب هادیسحر تندتر تپ قلب

 ...شهیخوشگل تر از هم_

 سحر گشاد شد.پوزخند زد: یها چشم

 احتماال؟ یبا مژگان جان اشتباه نگرفت ؟یخوب_
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شده بود  ریدر آغوش گرفت.سحر که غافلگ مهیو سحر را نصفه ن دیسر تکان داد و دستش را محکم تر کش انیشا

 لبانش را به دام انداخت. یو سرخ دیبه هدفش رس انیخواست عقب بکشد که شا یسرش را بلند کرد. م یعصبان

 انیشا نهیس یبه تن سحر افتاد.ترس، خشم تنفر همزمان به سمتش هجوم بردند.کف دستش رو یآن یلرز

محکم تر نگهش داشته بود.تمام زورش را  انیشا ینشست.حس از تنش رفته بود.تقال کرد خودش را عقب بکشد ول

به  انیتن دهد.شا شیها خواسته هتوانست ب یها نم یزود نیبه ا انیشا انتیجمع کرد و باالخره پسش زد.با وجود خ

 عقب رفت و سحر با تنفر نگاهش کرد: یسست

 کثافت._

 بالفاصله اخم کرد؛ انیشا

 حرف دهنتو بفهم._

 زد گفت: یکه از حرص نفس نفس م یدرحال سحر

 .یکن یم یتو بفهم چه غلط_

 پوزخند زد: انیشا

 !یندار اقتیل_

 بلندتر پوزخند زد: سحر

 ؟یپر یچشم من هرز م یکه جلو ییتو ایمن _

 :دیداد کش انیشا

 نبود. نیوضع ما ا ی.اگه داشتیکه تو ندار اقتهیبحث همون ل_

 سحر بلند شد: یصدا

 داره. اقتتویل حیوق یآره اون دختره _

  ؟یثابت کن ویکه چ یبرد یبه اون مهمون منو
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 را تنگ کرد و گفت: شیچشم ها انیشا

 داشت سحر خانوم؟ یمن چه مزه ا یمحل یب ؟؟یدینگو نفهم_

 ؟یکن یکه تالف یخوردم کرد هیبق یاونجا و جلو ی...منو برد یبچه ا یلیخ_

 انگار واقعا دردت گرفته...دمم گرم_

 :ندیلرزش دستش را نب انیرا در چنگش نگه داشت تا شا فشی.کدیلرز یوجود سحر م تمام

بازم برات  دیکه منو کنارت د نیداره که با وجود ا یتو رو فقط اون دختره عوض اقتی.لیحیوق یلیخجالت بکش...خ_

 .کنهیم یلوند

 دور شد. نیبلند و محکم از ماش یشد و با گام ها ادهیرا که زد با شتاب در را باز کرد. پ حرفش

خورد.با همان حال بد خودش را  یبهم م انیخورد.حالش از شا یترک م شتریشد بغضش ب یدورتر م نیاز ماش هرچه

 بود.وارد خانه که شد یشاهد حالش م دیکس نبا چیرا گرفت.ه شیاشک ها زشیر یجلو یتا خانه رساند.به سخت

 یسروصدا در رابست و راه یب ندیب یحال و روزش را نم یکس نکهیبه استقبالش آمد.خوشحال از ا یکیو تار سکوت

 کرد: خکوبشیبرادرش م یخواست در را ببندد صدا یکه وارد اتاقش شده و م یاتاقش شد.درست وقت

 خونه؟ یشده که مثل دزدا اومد یچ_

 قلبش گذاشت: یدست رو دهیترس سحر

 منو. یسامان!ترسوند_

 یآمد ول یبه شانس بدش لعنت فرستاد.هفته به هفته سامان خانه نم رلبیشانه باال انداخت و سحر ز الیخ یب سامان

 اعصاب نداشته او را داشت. یرو یرو ادهیامشب آمده بود  قصد پ نیهم قایدق

 خونه. یموقع شب برگرد نیو تازه ا یکنار بذار دنتویباعث شده عادت زود خواب یموقع؟ چ نیتا ا یکجا بود_

 پوزخند زد. سحر

 ندارم.به دو با تو رو  یکیترکه و اعصاب  یسامان حوصله متلکاتو  ندارم.االنم سرم داره م_
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 توجه ب حضورش، در را بست.  یو سحر ب دیسامان باال پر یابروها

قبل خواب چراغ را خاموش کرد و  شیانداخت و بدون مسواک زدن و شانه کردن موها یصندل یو شالش را رو مانتو

 .دیتختش خز یبر رو

 انیبه رابطه اش به شا شتریصدا اشک شد.هرچه ب یشد.بغضش نرم نرمک آب شد و ب رهیاتاق به سقف خ یکیتار در

 شیادامه رابطه شان چشم ها یتوانست برا ینم یطیشرا چی.تحت هدیرس یاز قبل به بن بست م شتریکرد ب یفکر م

 که مرتکب شده بود، ببندد. ییو خطا انیرفتار امشب شا یرا بر رو

 بزرگش بود. یعمو یاز همکارها یکی انیکرده بود.پدر شا یمعرف شیرا عمو انیشا

 

ختم شده بود.علنا به بن بست  یکارشان به نامزد تیپدرش جور شده بود ودر نها یها اریاز همه نظر با مع انیشا

 ببرد! نیپدرش را نسبت به خودش از ب دیخواست تنها ام یهم نم گرید یبود و از طرف دهیرس

اثر شده  یاش قبول کند ب یزندگ کیرا به عنوان شر انیزد.هرچه تالش کرده بود شا یدست و پا م یبرزخ بد در

 بود.

ساله اش حسرت  26بار در عمر  نیاول یگرفت.برا یم جهیکرد کمتر از قبل نت یو رو م ریچندماه را ز نیا هرچه

 یا یهمان چند دوست و همکالس سانسشیرا خورد که حاال بتواند با او صحبت کند.بعد از گرفتن ل یداشتن دوست

 داده بود. حیرا ترج ییه و تنهاکه داشت را هم به سراغشان نرفت

 صبح بود که خوابش برد. کینزد

 یرا باز کرد ول شیپلک ها یکه بود ال یا یکرد.به هر سخت دارشیبود که زنگ ساعت ب دهینخواب شتریساعت ب دو

به .زنگ ساعت را خفه کرد و ناله کرد.توان رفتن دیآفتاب تا ته مغزش فرو رفت و درد سرش را به رخش کش زیت غیت

 خواست. ینم یگرید زیچ چیبه جز خواب و تختش ه تیشرکت را نداشت.در آن موقع

 بدهد. یگرفت به خودش مرخص میبار تصم نیاول یبرا

وارونه  شیرفت. روزها یم شیخالف برنامه و عاداتش پ زیروزها همه چ نی.ادیرا بست و دوباره دراز کش چشمش

 شده بود.
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 گرفت. یچه شده آرام نم دیپرس یتاب و تحمل صبر کردن نداشت.تا از سحر نم گرید هما

 که زده بود شوکه اش کرده بود. ییو آن حرف ها انیمادر شا یناگهان تماس

 گفت: یگرفته ا یجواب نماند و سحر با صدا یبار ب نیبار پشت در اتاق سحر رفت و در زد.ا نیچهارم یبرا

 بله مامان._

 فرستاد و در را باز کرد. یصلوات هما

 :دی.نگران پرسبود.. دهیخواب حالیب سحر

 سحر؟ یخوب_

 بسته گفت: یرا باز کند با چشم ها شیتوانست چشم ها یکه از درد نم سحر

 ترکه. یسرم داره م_

 لبه تخت نشست: هما

 .یموقع بخواب نیآخه سابقه نداشت تا ا_

 هم رفت. یروتا صبح خوابم نبرد.آفتاب که زد تازه چشمام _

 :دیدفعه پرس کی هما

 خوش گذشت؟ شبید_

 .دیکش یو اتفاقاتش آه شبید یادآوریبا  سحر

 لرزاند: شتریکه دل  هما را ب یآه

 بهت گفت؟ یزیچ انیشا_

 .دیلرز یمادرش م یدفعه باز شد.صدا کیسحر  یها چشم

 لبش را به دندان گرفت. دیواکنشش را که د هما
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 حالته؟ نیا نیهم یبردت که باهات حرف بزنه؟برا یمهمونبه خودت گفت؟ به بهونه _

 مادرش نگاه کرد. یقرار یشد و به ب زیخ میشده بود.ن جیگ سحر

 ؟یگیم یدار یشده مامان؟ چ یچ_

 :دیهما چک اشک

 خانوم زنگ زده بود. نیشه_

 خب..!_

 رو به هم زده. ینامزد انیگفت که شا_

 :دیناباور و شوکه پرس سحر

 ؟؟؟؟یچ_

 وق زده و تعجب سحر هما را به شک انداخت. یها چشم

 بره و ... ینم ییرابطه راه به جا نیگفته ا انیشا_

 سخت بود. شیمادرش برا یحرف ها لیزد.تحل انیدر م یکیکه به حال احتضار افتاده  یرمردیسحر مانند پ قلب

زنگ زده  انی...مادر شاانی...شاوفتهیگرفته که پس ن شیرو به هم زده...دست پ ینامزد انیخودش تکرار کرد.شا با

 و...

 شود. ریغافلگ نگونهیهم نگذاشته بود که حاال ا یصبح به دنبال راه چاره پلک رو تا

 سر وته را تمام کرده بود تا راحت تر با مژگان جانش بپرد. یرابطه ب نیا انیشا

 شانه اش را گرفت و تکان داد: دیفکر در مغزش صف بسته بودند.هما حال بد سحر را که د ایدن کی

 سحر؟ یخوب ؟یشنو یمنو م یصدا_

 !یو با خود گفت چه سوال خنده دار دیمادرش را شن یدوباره صدا سحر
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واکنشش چه بود؟ هرچه کرد  دیفهم یپدرش م یپسش زده است.وقت انیزد.مادرش گفته بود شا یتلخ پوزخند

 خورد و پر صدا هزار تکه شد. زینتوانست.بغضش از دستش ل ردیخودش را بگ یجلو

 .دیسحر بر دلش ناخن کش یاشک ها دنی.ددیشکستن قلب سحر آنقدر بلند بود که هما هم شن یصدا

 .دیچشمانش شکسته بود.مادرانه جلو رفت و سحر را در آغوش کش یاستوارش جلو شهیمقاوم و هم دختر

 

 آمد. رونیبکار رفته بود،  یکه برا یاز پا درازتر از قبل از دفتر دست

 :دیچیدر گوشش پ یپر عشوه منش یبود.صدا زاریبه نافش ببندند ب خودیقول ب نکهیا از

 جناب...! دیمنتظر تماس ما باش_

 داد. ینخ طناب م یاشتباه گرفته بود و به جا یمحل کارش را با عروس دخترک

دفتر و آن دفتر سرک  نیچه کند.تمام هفته را به دنبال شغل ا گریدانست د یو سوار آسانسور شد.نم دیکش یپوف

 داده بودند زنگ زده بود. یبود و به هرجا که آگه دهیکش

 حقوقش را... ای دیپسند یرا نم طشیمح اینکرده بود. دایپ یکار مناسب اما

 نشده بود. ادیدر دانشگاه که با اتکا به همان کارش را از دست داده بود ز سشیتدر ساعت

زده  یگفت چه گند یشد به دوستانش م یغرورش م الیخیب دی.انگار بادیکوب نینوک کفشش را بر زم یعصب

 زد. یبه بهنام زنگ م دیاست.با

 آمد. رونیشد و از ساختمان ب ادهیجور کند.از آسانسور پ شیبرا یتوانست کار یاو م دیشا

 .استارت زد.دیاش لرز یرا روشن کند گوش نیماش نکهیاز ا قبل

...پروانه از انهیکرده است  دایکار پ نکهیخبر گرفتن از ا یچند روز بازهم مادرش باشد برا نیزد طبق روال ا یم حدس

 نگران تر بود. مانیپ

 شده بود. کاریهفته بود که ب کیبود و پسرش  کیجهاز پرستو نزد یقسط ها دیرس سر
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 نشان بدهد.چرا که حق با او بود. یتوانست واکنش یمادرش نم یها یدر مقابل نگران مانیپ

 آنقدر زنگ خورد تا قطع شد. ینداد و گوش جواب

 اش زنگ خورد. یباز گوش دهینکش قهیداد و حرکت کرد.به پنج دق نییرا پا پنجره

 لنتشیخواست سا ی...میچشمش به گوش کیبود و  ابانیچشمش به خ کیرا نداشت. یدرپ یپ یتماس ها حوصله

 را کنار گوشش نگه داشت: ی.راهنما زد و گوشدیصفحه د یکند که اسم حامد را رو

 پارسال دوست امسال آشنا...چه عجب حامد خان...!_

 خنده اش گرفت: مانیاز حق به جانب بودن پ حامد

 .یکن یما رو سگ محل م گهیبه خودت گفت.با اون الدنگ دعوات شده چرا د دیواال با_

 کنه. کارتیب یمبادا به جرم معاشرت با من اون عقده ا یترس یو م یدیکارتو چسب یدستببند حامد.تو دو _

 شد: یحرص حامد

 .یپرداز شد الیبه مخت زده خ یکاریهفته ب هی.میشو باهم بر ادهیپ_

 .یکن دمیشه یخوا یشلوغ بود نشد بهت زنگ بزنم.حاالم که زنگ زدم م سرم

 .هیبگو کارت چ ینشد دیپس تا شه_

 ؟ییکجا_

 .ابونیخ_

 دنبالم. ایپس ب_

 پوزخند زد: مانیپ

 مگه رانندتم؟_

 خب...! نمتیخوام بب ی.میریگ یچته پاچه م_
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 گفت: عیافسر سر دنیبا د مانیپ

 آدرسو اس کن برام.فعال._

 پاچه اش برود. یهم تو مهیخواست جر یابدا دلش نم یپول یب نیخودش زودتر قطع کرد.در ا و

و حامد  دیترمز کش شیکنار پا مانی.پندیجلوتر رفت تا او را بب مانیپ دیپرا دنیبود با د ستادهیا ابانیکه سر خ حامد

 نشست. زیت

 بهت ساخته ها. یلیخان... تعط مانیبه به پ_

 به او که بدجور سرخوش بود انداخت و گازش را گرفت: ینگاه مین مانیپ

 خب..._

 ؟یخب چ_

 .یکشوند نجایمنو تا ا یداشت کاریچ_

 :دیبلند خند حامد

 حوصلت سر نره. میبزن یدور هیگفتم _

 

 شد. یم یکم کم داشت عصب مانیپ

 حامد حوصله ندارما._

 و رو کرد: ریداشبورد را ز حامد

 نه من. شهینگاهت زهره ترک م نیکه با ا چکتهیکو یباز کن اون سگرمه هاتو...آبج_

 روتو برم..._

 تو؟ یفلش ملش ندار_
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 دنبال کار بودم.پس نمک دون نباش. کیگرما و تراف نیا یدارم نه حوصله...توحامد جدا نه اعصاب _

 داد: هیاش تک ینکرد داشبرد را بست و به صندل دایپ یفلش یوقت حامد

 تلف نکن خودتو کارت دارم._

 آدم حرفتو بزن. نیپس ع_

 :دیکش رونیب بشیرا از ج گارشیپاکت س 

 حساب! هیتسو یومدیچرا ن_

 شانه باال انداخت: مانیپ

 .نمیرو نب کهیچند روز  اون مرت نیوقت هست حاال...بهتر بود ا_

 را آتش زد: گارشیس حامد

 سرکارت. یگشت یو برم یزد یحرف م یدو کلوم با حاج یاومده بود کارخونه.اگه اومده بود یحاج_

 :دیبلند خند مانیپ

 اصال و ابدا._

 نه؟ یشدنم ندار ادهیو قصد پ یسوار خر مبارک شد_

 که گفتم. نهیحرف من هم_

 زد و گفت: گارشیبه س یپک حامد

 بکن. یبکن یخوا یم یاصال منو سننه...هر غلط_

 ...فقط

 ؟یفقط چ_

 آورد: رونیب یپراهنش کرد و تکه کاغذ بیدر ج دست
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 کارت راه افتاد. دیشماره..شا نیزنگ بزن به ا هیاعصابت سر جاش بود _

 کاغذ را گرفت و گذرا نگاهش کرد. مانیپ

 ه؟یدردت چ یاول بگ یمرد یم_

 پرت کرد: رونیرا ب گارشیس لتریو ف دیکش نییپنجره را پا حامد

 .یهم که ندار یشعور شهروند_

 شم. ادهینگهدار پ ابونیخ نی.سر همدهیم فیک تیاعصاب خط خط ی،رویرو ادهیپ_

 :دیکش انیایرا به کنار خ نیماش مانیپ

 حاال! یبود_

 .یکن یشل و پلم م یزنیبمونم م شتریب قهیدو دق_

 خوره. یشل و پلم به درد سر قرار نم حامد

 .یخونه.حقته شل و پل بر یپس بگو چه خبره که کبکت خروس م_

 شد: ادهیو پ دیخند حامد

 .ینره به اون شماره زنگ بزن ادتیخان. مانیبرو رد کارت پ_

 زد و گفت: یلبخند دوستانه ا مانیپ

 .برو برس به قرارت.یممنون...لطف کرد_

 عقب عقب رفت و گفت: حامد

 .یجذاب تر یری.همون جور پاچه بگمانیپ ادیآدم بودن بهت نم_

 کرد. یخداحافظ ینثارش کرد و با تک بوق ی.فوحشردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو مانیپ
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 یاحساس گر گرفتگ گریش خنک شد و دخوب تن یافتاد که به بهنام زنگ نزده است.وقت ادشیدوش تازه  ریز

 نداشت آب را بست و حوله اش را به کمرش بست.

به  دیرا ند یکس یبه راهرو انداخت و وقت یآمد.نگاه رونیانداخت و از حمام ب شیموها یرو یگریکوچک د حوله

 رفت..پا تند کرد و به اتاق دیاش را شن یزنگ گوش یدر را باز کند صدا نکهیسمت اتاقش رفت.قبل ا

تنش سرسره  یدرشت آب رو یو لبه تخت نشست.قطره ها دیکش شیموها یزد.حوله را رو یبود که زنگ م سارا

 کردند. یم یباز

 بلندگو گذاشت و جواب داد: یرا رو یگوش

 جانم سارا!_

 گفت: یپر انرژ مانیسرخوش از جواب پ سارا

 تو؟ یچطور مطور_

 ؟یی؟کجایخوبم.تو خوب_

 دلم تنگ شد... هویبودم....دانشگاه یعال_

 .یزنگ بزن هی یگفت_

 :دیخند سارا

 ؟یدی! چه خبر؟ بهنامو ندقایدق_

 تعجب کرد: مانیپ

 بهنام؟؟ چطور؟_

 دعوتت نکرده؟ یمهمون یبرا یعنی_

 ازش خبر ندارم.سرشون شلوغ بود. شهیهفته م هی ؟یمهمون_

 ؟یا یخبره چه مهمون چه



 وارونه یروزها

76 
 

 با ذوق و شوق گفت: سارا

 .یگرفتن.حتما بهت زنگ زده متوجه نشد یسالگرد عقدشونه مهمونفردا شب _

 گذاشت و گفت: شیموها یحوله را رو مانیپ

 صبر کن._

 شد: شیمشغول چک کردن تماس ها و

 .دمیآره چند بار زنگ زده.من حمام بودم نشن_

 !یمهمون یدلم لک زده برا یدون ینم مانیخب پس...آخ پ_

 :دیخند مانیپ

 !...یخونه حبس یهمش تو نکهینه ا_

 را از قصد کوتاه کرد و گفت: شیصدا سارا

 .نمیب یکه تو رو نم شهیآخه هم_

 چند ساعت کنارتم. یمهمون یتو

 گفت: یتر یجمع شد.با لحن جد مانیپ لبخند

 سارا._

از خط قرمز  یکم نکهیبود.به محض ا نیهم شهیرا جمع تر کند.هم شیبود تا سارا دست و پا یکلمه کاف کی نیهم

 :اوردیخودش ن یکرد به رو یگرانه بود.سع خیسارا توب کیکرد جوابش  یشان گذر م یدوست یها

 .میدنبالم باهم بر ای.بنمتیب یپس فردا شب م_

 باشه کوتاه بسنده کرد و سارا گفت: کیبه  مانیپ

 .یکنه.فعال با یمن برم مونا صدام م_
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 .دیداخل اتاق پر سایدفعه در اتاقش باز شد و پر کیرا قطع نکرده بود که  یگوش مانیپ

 لند شد:ب سایپر دنیکه بدون در زدن وارد اتاق شده بود نگاه کرد.با د یگرفت و به کس یچشم از صفحه گوش مانیپ

 تو؟ یایو م نییپا یندازیدر نداره که سرتو م نجایا_

 .صورتش را پوشاند و خجالت زده گفت:دیکش ینیسرخ شد و ه یسرو وضع برادرش به آن دنیبا د سایپر

 ببخش داداش.حواسم نبود._

 داشت گفت: یاز کشو برم یشرت یکه ت یدرحال مانیبرگردد و برود که پ خواست

 ؟یداشت کاریچ نمییکجا؟ بگو ب_

 گفت: عیچشم بسته و سر سایپر

 .یاینهار صدات کنم ب یمامان گفت برا_

 تنها گذاشت. یرا کفر مانیپرت کرده بود به تنش بخورد پابه فرار گذاشت و پ شیبرا مانیپ یبالشت نکهیاز ا قبل

 

را در گوشت و پوستت فرو  شینشست و پنجه ها یم تیگلو خیآمد و ب یم یکه شاخ و دم نداشت.ناگهان یخستگ

 داشتند. یدست بر نم دندیبار یو تا نم کردندیم یاشک درون چشمانت لشکر کش یکرد.انقدر که قطره ها یم

 از همه! شتریاش و کارش...و از خودش ب ی...از زندگ زیخسته بود.از همه چ سحر

 ایشرکت و کار و دن الیخینگذاشته بود.ب رونیخورده بود.سه روز تمام پا از اتاقش ب نیآورده بود و با سر به زم کم

 شده بود.

 درش آورده بود. بعد از آن شکست مفتضحانه اش مقابل چشمان پدرش از پا انیشا ضربه

بود و تنها همدمش اشک و  دهیو ثابت کردن خودش حاال به نقطه صفر رس تیموفق یسال تالش برا نیاز چند بعد

 که به شدت از آن نفرت داشت. یزیاشک بود.چ

 زن شده بود. نیتر فیزن بود و حاال او ضع کیضعف  نیبدتر شیروز برا کی یو زار هیگر
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به سمت پنجره  شهیبرخورد قطرات باران به ش یتخت بلند شد.صدا یحال مالفه را کنار زد و از رو یب

 دگرگون شده بود. یقرن گذشته بود هوا حساب کیسحر به اندازه  یچند روز که برا نیکشاندش.هم

 داشتند درست مثل دل سحر. یکه دل پر یپربار ی...ابرهایناگهان یماه و باران ها بهشتیارد وسط

پر سر  ان،بحثیمادر شا یروز بعد از تماس ناگهان کیشکست.درست  شهیاز هم شتریتلخ پدرش ب یکه با حرفا یدل

 و قلبش ترک خورده بود! دهیپدر و مادرش را از اتاقش شن یو صدا

و راه و رسم شوهر  یزاشتیر نمدخت نیا یبه الال یاگه انقدر ل رهیگینادرست تو سرچشمه م تیاز ترب نایهمه ا "_

شدم که دهن به دهن برسونن پسره دختره  ینم فیخار و خف لیفام یانقدر من جلو یدادیم ادشیرو درست  یدار

 بهم زده! ویرو نخواسته و نامزد

 متعجب پاسخ داده بود؛ هما

پسره  نیچقدر گفتم دل سحر با ا یوصلت کرد نیبه ا یموقع که به اجبار سحرو راضحاال من شدم مقصر؟اون _

خونواده  نیتمومه و اسم و رسم داماد ا زیهمه چ انیکه شا یپا نگه داشته بود هیمرغتو سر  یول خوادشینم ستین

 دهن پر کن باشه!   دیبا

 گفته بود؛ تیپر حرص و با عصبان دیسع

جوون به اون  اقتیکه دامادشون بشه!دختر تو ل شکننیپسر سر و دست م نیمگه نبود؟صدتا خونواده واسه ا _

 از طرف شرکتش رو هم نداشت! یکار ریتقد افتیدر یستگیرو نداره همونطور که شا یبرازندگ

بود!او را دختر  دهیسحر را ب رخش کش یاقتیل یاز آن روز نحس مراسم شرکت گفته بود...زخم زده بود و ب دیسع

 تنگ شده بود! ایدن یتمام پدرانه ها تیمالک میم یدلش برا بیعمر، عج کیو سحر قد  پنداشتیهما م

صدا رفته و  یگوش دهد ب شانیبود تا به حرف ها ستادهینا گریشکستن غرورش بس بودند د یچند حرف برا همان

 "کرده بود! یدر اتاقش خود را زندان

چند روز همدم لحظاتش شده بود  نیکه ا یاش را برداشت و آهنگ یگوش زیم یپنجره را باز کند از رو نکهیاز ا قبل

 کرد و پنجره را باز کرد. یرا پل

 کرد: یلب با آهنگ همخوان ریرا بست و ز شیها چشم
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 باران؛ ببار از چشم من بزن

 ام پنهان بماند هیگر دیباران ؛بزن باران بزن , بزن باران که شا بزن 

 

 ام یباران که من هم ابر بزن

  میصبر یباران پر از ب بزن 

 سرگردان بماند وانهید نیباران که ا بزن

 

 ها را باز هم مرور کرد. یگذاشت و تلخ شهیکرده ش خیتن  یدستش را رو کف

 

 خسته ام نشان بده یدله شکسته جان بده تو راه خانه را به پا نیگرفته است به ا دلم

 خاطرات اوست یداد من برس هوا هوا به

 

 باران ببار از چشم من بزن

 باران بزن باران بزن ,  بزن 

 دل سپردن یعنیباران که چتر بسته  بزن

 ام یباران که من هم ابر بزن

  میصبریباران پر از ب نبز 

 از من هیباران نوازش از تو باشد گر بزن
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 یاحساس نیا یکه هزار بار او را مسخره کرده بود برا ی.سحردیخند یقاه قاه م دید یحال م نیاو را در ا دایآ اگر

 مسخره حاال خودش به همان وضع دچار شده بود. یها یباز

 شیلبش نشست.با پشت دست اشک ها یرو یگرفت.لبخند تلخ یدست م شیکه تا آخر عمر برا دید یاگر م سامان

 .دینم باران را نفس کش یرا پاک کرد و بو

 یامان یب هیباران را خواستار شد.گر ریشدن ز سیباران برد.کف دستش که تر شد دلش خ ریرا دراز کرد و ز دستش

 .ندیرا نب شیکس رد اشک ها چیباران که ه ریز

 و به خودش تشر زد: دیباران مشت کرد و عقب کش ریشده بود.دستش را ز وانهی.ددیحال خودش خند به

 جمع کن خودتو.جمع کن..._

 یتخت نشست.چشمش به کاغذها یروان شوند آهنگ را قطع کرد و برگشت و رو شیبازهم اشک ها نکهیاز ا قبل

 لوله شده گوشه اتاقش افتاد. یطراح

بود حاال چند روز بود که کل روزش را تلف کرده بود. دست و  زاریوقت ب هودهیبودن و تلف کردن ب کاریکه از ب ییاو

  یکار چیدلش به ه

 به سرش نزند!  یرفت.چشم از کاغذ ها گرفت تا هوس طراح ینم 

.اصال متوجه دیافکارش غوطه ور بود که هما را مقابلش د انیداد.م هیتک واریو به د دیرا در آغوش کش شیزانوها

 آمده است. ینشده بود ک

 گفت: یسحر متوجه آمدنش نشده با مهربان دیکه فهم هما

 .یمتوجه نشد یچندبار در زدم ول_

 :دینگران پرس سحر

 شده؟ یزیچ_

 .دیبزن یدور هی نیبر ادیم دای.پاشو حاضر شو االن آزمینه عز_

 حوصله نداشت: چیسحر در هم رفت.ه یها اخم
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 حوصله ندارم._

 غصه دار گفت: هما

 سرجاش. ادیدور بزن حوصلت م هیبرو _

 سرش را به سمت پنجره چرخاند.آسمان آرام سحر

 

 :دیبار یبود و نم نم م گرفته

 کجا آخه. میبارون بر نیتو ا_

 بلند شد و سحر را وادار کرد بلند شود: هما

 .رسهیاالنا م دهیبهونه.پاشو که آ یبهونه ب_

 و به مادرش و اجبارش نگاه کرد: ستادیحال وسط اتاق ا یب سحر

 خوره. یبهش برم گمیم یزیچ هی.رهیگ یآروم نم قهیدق هیهم که  دایکنه آ یسرم درد م_

 گفت: یانتخاب کرد و به شوخ شیبرا ینکرد و مانتو و شال یتوجه هما

 گوشش دروازه. هیگوشش دره  هیهم  یبگ یبه اخالق تو عادت کرده.هرچ گهید دایآ_

 

*** 

 .دیرا درهم کش شیاخم ها انیاسم شا دنیبا شن سحر

 .دایبسه آ_

 باال برد: میرا به نشانه تسل شیدست ها دایآ

 باز هاپو شد...باشه باشه غلط کردم._
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گذاشتند وارد  نگیرا که در پارک نینداد و ساکت ماند.ماش یتیاهم دایآ یبه پاساژ به حرف ها دنیتا رس گرید سحر

 شدند. دیمرکز خر

 شد. یم دهیمغازه به آن مغازه کش نیاز ا دایبه اجبار دنبال آ سحر

 کرد. یو کفش ست م فیشال و ک د،ید یبا شوق و ذوق مانتو م دهیآ

هدف  بی  رفت و رونیاز مغازه ب دی.کارش که طول کشدیایب رونیاز اتاق پرو ب دایمنتظر بود آ یمغازه مانتو فروش در

 فروشنده را نداشت. یتمام نشدن ی.حوصله ماندن و نظرهاستادیا رونیب

به  یشتریآمد.با دقت ب ادشی یزیدفعه چ کیکرد. یها نگاه م نیتریگذشت و به و یزنان از کنار مغازه ها م قدم

 بود متوجه نشده بود. ریبار و چند بار... از بس ذهنش درگ کیاطرافش نگاه کرد.قبال به آنجا آمده بود.نه 

 داشت. یدست عیصنا یدوران دانشکده اش آن جا گالر دوست

آن سال  یاو تنگ شد.برا یدفعه دلش برا کیبود. یمیبا او صم هیتر از بق شیکه زمان دانشگاه ب یتنها دختر دهیسپ

که  یهمان گالر یذهنش او را به جلو یاریبه  شیپاها یچطور ول دی...نفهمدهیسپ یصاف و ساده بودن ها یها و برا

 بود. یباشد ول ادشیشد  یبود کشاند.باورش نم یگریطبقه د

که آنجا بود رو به سحر سالم کرد و خوش آمد  بهیغر یباز بود...وارد مغازه شد و دختر یزد.گالر یکمرنگ لبخند

 گفت.

 میگل ی.رنگ ها روح خسته اش را به وجد آوردند.دستش را رودیاجناس رنگ و وارنگ چرخ یرفت و نگاهش رو جلو

 نشست و لمس کرد. یکوچک

 گفت: دختر

 تونم کمکتون کنم؟ یم_

 .دیبه سمت دختر چرخ سحر

بود.اصال  دهیدوباره بعد از آن د یکیرا فقط  دهیسال گذشته بود و سپ 4شد. مانیبه آنجا آمده پش نکهیاز ا یا لحظه

 خورد: ینبود.با سوال دوباره دختر تکان یباز قیو رف قیاو که اهل رف

 خانوم.!_
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 :دیمقدمه پرس یب

  ست؟ین دهیسپ یبرا یگالر نیا_

 :دیپرس دخترک

 خانم فروتن منظورتونه؟_

 مغازش بود. نجایا ادمهیفروتن. دهیآره آره...سپ_

 :دیخند دختر

 کنم. یکار م نجایهنوزم هست! من ا_

 پس خودش کو؟!_

 یپس چرا من نم ن؟یهست ی.مشتردیشناس یرو از کجا م شونی.شما ازنهیسر م ادیم ی...گاهستشین_

 فروشنده ام. نجایهست که من ا یشناسمتون.سه سال

 :دیزد.سحر حرفش را بر یحرف م زیر کیپرحرف بود و  دخترک

 کنم؟ داشیتونم پ یبودم.کجا م شیهمکالس_

 تر! نییپا ابونیشاپ نامزدش آقا بهنام.دوتا خ یکافه هستن.کاف یتو شتریخانم ب دهیسپ_

 دو نفر دلداده هم بودند.پس باالخره باهم نامزد کرده بودند. نیا ییداشت.از همان دوران دانشجو ادیبهنام را به  سحر

 دوست مشتاق است. کی دنید یدانست چرا برا یمصمم تر شد.خودش هم نم دهیسپ دنید یبرا سحر

 گشت یم یدلش دنبال بهانه ا دیشا

را گرفته و پسش زده  شیچگونه دست پ انیتا فراموش کند چه شده است و شا یتازه ا زیسرگرم شدن به چ یبرا

 است.

 ن؟یدیآدرس کافه رو م_

 :دیخند دختر
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 تره. نییپا ابونی.دوتا خدنیکافه شکالت کجاست بهتون نشدن م دیبپرس یاز هرک_

 دهیسپ دنیامروز به د نیهم دیزد.با رونیب دهیکوچک سپ یسحر تشکر کرد و از گالر فشیدرون ک یگوش دنیلرز با

 رفت. یو بهنام م

 پر پشت خط است. یبا توپ دایدانست آ یم دهیآورد.ند رونیب فشیاش را از ک یگوش

 

 منتظرش است. نگیکرد در پارک پیتا شیتماس زد و برا رد

 برسد. نگیبه پارک دایرا که فرستاد تندتر قدم برداشت تا زودتر از آ امیپ

 بود از همان فاصله شروع کرد: ستادهیا نیسحر که کنار ماش دنیبا د دایآ

که من بدونم و سه ساعت تموم مغازه رو دنبالت  یحداقل بگ دینبا ؟یمنتظر من بمون دینبا هو؟تویزد  بتیکجا غ_

 ؟ینداشت دیتو که خر ؟یاصال کجا رفت ؟یبگ دینگردم.نه سحر؟ نبا

 سرش را تکان داد و گفت: سحر

 .زنهینفس حرف م هیامون بده..._

 : کرد اخم  را زد و موتیر دایآ

 که؟ ستیدستت ن یزیچ ؟یدیخر یچ دات؟یکو خر_

 در را باز کرد و نشست. سحر

 گفت: یحرص دایآ

 .یکه به شکر خدا شد یکر نبود ؟یشنو یباتواما...نم_

 خورد خنده اش گرفته بود: یم دایکه آ یهمه حرص نیاز ا سحر

 .دهیجوابتو م یک نیهمونجا تا فردا غر بزن بب سایوا_

 شد: نهیسوار شد و در را محکم بست.سحر خونسرد دست به س دیرا که شن نیا دایآ
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 خودته. نی.ماشستیمن ن نیماش_

 را روشن کرد: نیبه سحر نکرد و ماش یتوجه دایآ

 سحر. یشعوریب یلیخ_

 :دیبار خند نیا سحر

 کرده بدجور. یکوتاه یکیتو  تیترب یکه خالم تو نمیب ی.میلطف دار_

 .یریم یذاریتوهست که آدمو قال م تیخوب کرده.بهتر از ترب_

 ابرو باال انداخت: سحر

 .شیآت یاسپند رو یشد نیهم یکجا رفتم برا یبدون یخوا ی.مستیقال گذاشتن من نمشکل تو به قول خودت _

 زد: یخواست بداند بشکن یرا م نیهم قایکه دق دایآ

 !یکجا بود نمیا...بگو بب کیآ بار_

را تحمل کند نه  شیخواست اما نه حوصله اش را داشت که غرغرها یرا م دایکردن آ تیاذ یبا آنکه دلش فقط کم 

 آمد جوابش را ندهد: یدلش م

 زدم. یدور هیمغازه چشممو گرفت رفتم  هی_

 چشمتو گرفت؟  یچ_

 با تواما ...سحر!_

 کار من جلوتو بپا. یتو دنیسرک کش ی.توام به جادمی...نه نخریحاال هرچ_

 .را نگاه کرد شیلب غر زد و جلو ریدمش گذاشته است.ز یباز پا رو دیاز لحن سرو سحر جا خورد و فهم دایآ

 شاپ بهنام برود. یخواهد به کاف یآمد م ادشیو  دیکش یباالخره ساکت شده نفس راحت دایآ دید یوقت سحر

 ؟یشناس یتر کافه شکالت م نییپا ابونیدوتا خ_
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 درشت شد: شیچشم ها دیشاپ شن یاسم کاف یوقت یخواست محلش را ندهد ول یم یبه تالف دایآ

 شاپ؟ یکاف_

 آره اسمش شکالته انگار!_

 را تنگ کرد: شیچشم ها دایآ

 شاپ؟ یکاف یبر یخوا یتو م_

 :امدیخوشش ن دایاز لحن آ سحر

 مگه من چمه؟_

 ه؟یچ ایلوس باز نیا یگفت یم یرفت یشاپ نم یخواست ببرتت کاف یم انیکه شا یتو نبود_

 .ختیبر جانش زده بود ر انیکه شا یزخم یبود و نمک رو دهیحرف خودش را در صورتش کوب دایوا رفت.آ سحر

 :دیپرس یبدهد ول یخواست جواب برنده ا یم

 تو؟ یدیشاپ د یکاف یو اون دختره مژگان رو تو انیشا_

 است: دهیکش شیرا پ انیکه ناخواسته بحث شا دیتازه فهم دایآ

 من که بهت نگفته بودم. ؟یدون یتو اسم اون دخترو از کجا م نمیبب سای...گفته بودم که رستوران بود...وا ونهینه د_

 را در هم قفل کرد. شیو انگشت ها دیدزد داینگاهش را از آ سحر

_... 

 ؟یدی.تو از کجا فهمنمیسحر جواب بده بب_

 .ستیمهم ن_

 .گهیبگو د_

 آهسته گفت: سحر
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 .دمشید_

 ترمز گذاشت: یپا رو دایآ

 کارو کرد. نیا انیبهم خورد.چرا شا ینجوریشما ا ینامزد یچ یاونو؟ اصال برا شیدید ش؟؟کجایدید_

کرده خودش  یپسره هم زرنگ گهید یسحر؟ حتما گفت یبه خاله ؟؟به خودش گفت ی.گفتیکرد یکارو م نیا دیبا تو

 بهم زده...

 زد: ادیکه سحر فر زدیخودش حرف م ینفس داشت برا کی دای.آدیلرز یم شیشده بود و دست ها یعصب سحر

 بسه...ساکت شو._

 .دهندیو مردم بوق زنان فوحشش م ستادهیا ابانیرا بست و تازه متوجه شد وسط خ دایسحر دهان آ ادیفر

 کافه که گفتم. نی.فقط منو ببر به ادمشیشد و من کجا د ینداره چ یبه تو ربط_

 ردیزبانش را بگ ی.بق کرده راه افتاد و در دل خودش را لعنت فرستاد که چرا نتوانسته جلودیماس دایدر دهان آ حرف

  یقول ریز نکهیکرده است.از ا عصبی را سحر  و

ناراحتش کرده است از خودش  شتریب اوردیسحر را از آن حال و هوا درب نکهیا یبه خاله اش داده بود زده و به جا که

 بود. ریدلگ

 هم رفته بود. یخواست برود راند.آدرسش را داشت و چندبار یکه سحر م یبه سمت کافه ا یحرف چیه بدون

 کافه نگهداشت و گفت: یجلو

 !نجاستیا_

در را  رهیاسم سردر کافه دستگ دنینگاه کرد.با د رونیخورد و به ب یکه غرق در گرداب افکارش بود تکان سحر

 .شتریاش را به او داده بود ب یاجازه دخالت در زندگ نکهیشده بود.از ا یعصبان  دای.از دست آدیکش

 کرد. یشد و قبل از بسته شدن در خداحافظ ادهیپ

 مهمان تازه را دادند. دیدر با صدا بهم خوردند و به کافه دار نو یباال یزهایکافه را که باز کرد آو در
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 یو ناراحت یبا ورودش به استقبالش رفت و از التهابش کم کرد.دلخور یریخنک و دلپذ مینبود.نس بهیکه غر یمهمان

 اشت و پا به کافه گذاشت.جا گذ رونیاش را ب

 .دیبود چرخ یخانه شکالت کی هیکافه که شب واریدر و د یپشت سرش بسته شد و نگاه سحر رو یبه آرام در

زده بود،  رونیخدا از شال ب شهیدرشت که هم یبا فرها ییبا موها یآنجا که به دنبال دختر یها ییباینه به ز نگاهش

 گشت. یم

 به  که یبود به پنجره ا  دهیکه چسب یزیبودند.م یخال زهایم هیبق زی.جز سه مدیند یینگاه کرد چهره آشنا هرچه

 دایپ ینگذشت که سروکله پسر جوان شتریب قهینشستن انتخاب کرد.چند دق یداشت را برا دید ابانیرو و خ ادهپی

 .ردیشد تا سفارشش را بگ

 ن؟یدار لیم ی...چنیخوش اومد یلیخ_

 بود به پسرجوان نگاه کرد: امدهیهم ن یزیخوردن چ ینگاه نکرده بود و برا زیم یرو یکه اصال به منو سحر

 کنم.درسته؟ دایپ نجایتونم ا یفروتن رو م دهیندارم.به من گفتن سپ لیم یزیچ_

 چند لحظه مکث کرد: پسر

 بله.درست گفتن._

 نشان نداد: یخوشحال شد ول سحر

 نمشون؟یتونم بب یم_

 .دیچند لحظه صبر کن_

 شد. دهیرا خبر کند، کش دهیرفت تا سپ یسحر دنبال پسر که م نگاه

 یچه کس ندیتا بب دیکش یکه از همانجا سرک م دیرا د ینگاهش به همان سمت مانده بود که باالخره کس قهیدق پنج

 خواسته او را مالقات کند.
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که منتظرش بود را  یدستش را با حوله خشک کرد و حوله را همان پشت گذاشت.هرچه نگاه کرد دختر دهیسپ

 گفت: نیبه طرفش برود به آرم نکهینشناخت.قبل از ا

 نشه. ریحواست به سفارشا باشه.د امیتا من م_

 به سمت سحر رفت. دهیگفت و سپ یچشم نیآرم

 .ستادیکه شد سحر ا کشیشد.نزد یآمد برداشته نم یکه به سمتش م یدختر یسحر از رو نگاه

 یو قرمز ها یاز نارنج یبینبودند و ترک یمشک شیموها گریتفاوت که د نیهمان وقت ها الغر بود و بلند...با ا مثل

 آمد. یبه صورتش م بیکه عج یگرد نکیبودند با ع یخوش رنگ

 آشنا بود. شیبرا یلیدختر خ نیا یو نگاه جد یعسل یبا دقت به سحر نگاه کرد.چشم ها دهیسپ

 و متعجب گفت: جانیدفعه و با ه کیزد و  زیبه گذشته ها گر ذهنش

 ؟یسحر...خودت_

 لحنش کند. یتوانست آن همه ذوق چاشن ینم دهیبود.مثل سپ نیواکنشش هم تیلبخند زد.نها دهیسپ یبه رو سحر

 خودمم._

 فشرد: یدستش را به گرم دهیسپ

 .نمیبب نیمعرفت.بش یب یاومد دنمیبه د شهیباورم نم یوا_

 گفت: دهینشستند و سپ هردو

 طرفا؟ نیبارم سحر خانوم به ما محل گذاشت.از ا هیعجب  ؟چهیخوب_

 لوس نشو!خوبم._

خواستم بغلت  ی.من میکه بار دومت باشه.اصال چرا نشست یذاشتیمحل م یلوس؟؟ لوس بشم؟ واال تو مگه به کس_

 کنم تورو.

 خواست بلند شود که سحر مانع شد: یم
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 .هیبق یزشته جلو_

 :دیبلند خند دهیسپ

 شده ات باش. لیفس یاون فکرا الیخ یاخه دختر.ب یا ی.چه زشتیکه هست یبود یا قهیهنوز همون عت_

 :دیرا درهم کش شیابروها سحر

 .یکن یم مونمیاومدم پش نکهیاز ا یدار_

 تند گفت: دهیسپ

 ؟یکرد دامی.از کجا پیمن افتاد ادیشد به  ینه تورو خدا.بهت برنخوره.حاال چ_

 کرده است. شیدایپ یکرد که چطور فیتعر شیبا خجالت برا سحر

 که چقدر دلم برات تنگ شده بود سحر. یدون ی.نمیهم عال یلیخ_

 .ارهیبرات ب یزیچ هی نیکن  بگم آرم صبر

 کارش را کرده بود: دهیسحر موفق به مخالفت کردن شود سپ نکهیاز ا قبل

 ؟یکن یکارا م یچ نمیخب بگو بب_

 :دیاز خودش بگو یزیخواست چ یسوالش را با سوال جواب داد.االن اصال دلش نم سحر

 .یباالخره با بهنام نامزد کرد دمیتو بگو...شن_

تو خودتو گم و گور کرده  یول یباش میرفت بگم بهت.آره.چقدر دوست داشتم تو هم موقع نامزد ادمیسحر. یوااا_

 .یبود

 بودم. زونتیهم من آو شهیبود.هم نیاخالقت ا البته

 :دیشان خند ییدوران دانشجو یادآوریبا  سحر

 .یدیچسب یم شتریگفتم ول کن منو ب یم ی.هرچایکنه بود_
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 که. ومدیبا تو کنار نم چکسیدوستت داشتم.وگرنه ه یخودی.از بس بریبخ ادشی_

 اونه. یبرا نجایگفت ا یاز لطفت.حاال کجاست.شاگردت م یمرس_

 .هیمهمون یدنبال کارا_

 :دیپرس یسوال سحر

 ؟یمهمون_

 .یفردا شب باش دیبا ینامزد ی.از االن بگم به جبران نبودنت تومونهیآره.فردا شب سالگرد نامزد_

 مخالفت کرد: سحر

 ندارم. مهمونی  من حوصله یدون یتو که م یاز دعوتت ول یمرس_

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم دهیسپ

 تازه. یاری.کادو هم بیایب دیبا شمیناراحت م یای! نیا قهیهنوز عت گمیم_

 اما..._

 ...خب؟!گهید ارینه ن_

 دعوت! نیکه او را به آنجا کشانده بود وادارش کرد به قبول ا ی.حسدیبار نتوانست نه بگو نیاول یبرا سحر

 حالش را بهتر کند. یمهمان کی دیفکر کرد شا یطرف از

 .کنمیرو م میسع_

 ؟ینکرد .تو از خودت بگو...ازدواجزمیممنونم عز_

 نه بابا._

 زد: یچشمک دهیسپ

 ؟یهم ندار یزیچ ینامزد ی؟دوستیعاشق نشد_
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 دوخت: زیم ینگاهش را به گل رو سحر

 داشتم! یول هیچ ینه بابا.عشق و عاشق_

 نامزد؟ ایکدومشو؟ دوست _

 نامزد!_

 جان...مبارکه. یا_

 تلخند زد: سحر

 ندارم. گهید یعنیگفتم که...داشتم!_

 :دیگذاشت و خودش را جلوتر کش زیم یرا رو شیدستش ها دهیسپ

 

 .نمیبگو بب ن؟درستیچرا؟ جدا شد _

حداقل االن  ایباز کند  یکس یبزند و بحث را جمع و جور کند.دوست نداشت سفره دلش برا یکرد لبخند گرم یسع 

 رفته بود: دارشیکه بعد مدت ها به د یکس یزود بود برا

 .میداشتچند روزه...تفاهم ن هیبهم خورد..._

مقدار هم که از خودش به زبان آورده بود  نیادامه بحث شد.هم یاش برا یلیم یاز لحن سرد سحر متوجه ب دهیسپ

در آن  یسوال گری.ددیبگو یبه کس یزینداشت سحر با رغبت از حال و روزش چ ادیوقت به  چیبود چرا که ه متیغن

 :دکر یچشمان سحر نگرانش م یفروغ یو ب یدگیرنگ پر یباره نکرد ول

 دختر! دهیسحر؟چرا انقدر رنگت پر یخوب یمطمئن_

 گرما بودم. یتو ادی.زدیخوبم...از گرماست شا_

 .ستین یشگیزد سحر مقابلش سحر هم ینپرسد.چرا که حدس م یزیباره هم چ نیدر ا دیبهتر د دهیسپ

 شد. ینمقدم شیپ دهیسر زدن به سپ یاگر بود قطعا برا که
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 .یشیخوب م یاستراحت کن کمی_

 کرد. دیبا تکان دادن سرش حرفش را تائ سحر

 خواد بهمون خوش بگذره. ی.دلم میباش یخوب استراحت کن که فرداشب پر انرژ_

از  شهیآنجا حضور خواهند داشت!هم یبود که چه کسان نیکه سحر در فکر ا یگفت در حال یشروع کرد از مهمان و

 کرد. یم شیجاها سرش را در کتاب ها و نقشه ها نجوریتلف کردن وقتش در ا یبود و به جا زانیها گر یمهمان نیا

 

صفحه  یچشم کی.دیتشک دست کش ی.چشم بسته به دنبالش بر رودیتنش لرز ریاش ز یخواب بود که گوش مست

 را نگاه کرد و جواب داد.سارا ناالن گفت:

 .مانیپ_

 خواب آلود و خش برداشته اش از خواب گفت: یصدا با

 جانم سارا..._

 کردم. دارتیب یمان؟وایپ یخواب بود_

 خواست خواب از سرش بپرد: یهردو چشمش را بست.خسته بود و اصال دلش نم مانیپ

 بگو کارتو._

 تختش نشست: یبود عقب گرد کرد و رو ستادهیا شیکه مقابل کمد لباس ها سارا

 امشب. یمهمون یلباس ندارم برا_

 خب...!_

 اصال! امینم مان؟منیخب پ یچ_

رفت.در دل گفت لباس نداشتن تو به من چه  یمغزش راه م یسارا بدجور رو یکالفه نفسش را فوت کرد.گاه مانیپ

 داره؟ یربط
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 .گهیبپوش د یهمه لباس دار نیدختر...ا الیخیب_

 شدن همه آخه. یتکرار_

 ده؟یلباسشو نم دهیم نشوی.ماشریاز دوستت مونا بگ_

 خنده اش گرفت: سارا

 ه؟یکیما آخه  زی؟سایدیتو مونا رو د مانیپ_

 لب گفت: ریز مانیپ

 دست منه... زشونیانگار سا_

 :دیزمزمه اش را شن سارا

 ؟یگفت یچ_

 کنم؟ کاری...حاال من چیچیه_

 من و من کرد: سارا

 م؟یباهم بر ؟یندار دیخواستم بگم خر ی...مزهیچ_

 .دیفهم یاش م ینیتازه مقصود سارا با گفتن آن مقدمه چ مانیپ

 سرکاره. ستیبا مونا بروها...مونا ن ینگ_

 یحوصلگ یب نیبزند و از ا یآمد چرخ یرا کرده بود.بدش نم شیجا ماند.انگار سارا فکر همه جا مانیدر دهان پ حرف

 نیهم یبخوابد برا شتریاش ب یخستگ رفع یخواست برا یهم م یشب کوفتش نشود..از طرف یرها شود تا مهمان

 تر نکرد: یصحبت را طوالن

 .می.نهارم بخوریبخر یزیچ هی میبر زنمیزنگ م گهیدو ساعت د_

 قبول کرده گفت: مانیپ نکهیخوشحال از ا سارا

 .یدمت گرم پسر.مرس_
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 من برم بخوابم فعال._

 سرش گذاشت. یبکشد.قطع کرد و بالشت را رو شیپ یگرینکرد تا سارا حرف د صبر

فکر  یکاریو ب طشیبه شرا یوقت یآمد خودش هم لباس بخرد ول ی.بدش نمدیظهر را با سارا در پاساژها چرخ قبل

 زد. یرا م دشیکرد ق یم

شده بود از او خواست تا  مانیپ یسارا حوصله اش را سر برده بود.سارا که متوجه کالفگ یدست کردن ها دست

 .مناسب انتخاب کند یلباس شیبرا

 یاز لباس ها یکی یزد.نگاهش رو دیرا هم د دهیلباس پوش یرگال لباس ها را نگاه کرد.تک تک مانکن ها مانیپ

 ژورنال ماند.

...چشمش را گرفت یا روزهیتور داشت با دامن بلند ف یها نیو آست دیسف پوریلباس شب بلند که باالتنه اش گ کی

 هرچه کرد نتوانست سارا را با آن لباس مجسم کند. یول

 که قدش بلند بود جذاب بود. یکس یلباس برا نیا

 .دیلباس چشم گرفت و باز هم مدل ها را د از

 .دیکش ینفس راحت مانیآمدند و پ رونیربع بعد لباس به دست از همان مغازه ب کی

 سارا را رساند و قرار شد شب به دنبالش برود. مانیرا باهم خوردند و پ نهار

هرچه دنبال  یکرد تا خشک شود.شانه را برداشت ول زانیآو یصندل یسرش برداشت و پشت یکوچک را از رو لهحو 

 رفت. رونیگذاشت و از اتاق ب زیم ینکرد.شانه را محکم رو دایسشوار گشت پ

 و در زد: ستادیا سایدر اتاق پر پشت

 ...!سایپر_

 پا و آن پا کرد و دوباره در زد. نیمعطل شد.ا قهیدق دچن

 بببنم. ایب سایپر_
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تخت باز مانده بود  نیی.کتابش را که پادی.قلبش تند تند تپدیبلند برادرش از جا پر یبود از صدا دهیکه خواب سایپر

 برداشت و گفت:

 اومدم داداش._

 اش چسباند و در را باز کرد: نهی.کتاب را به سدیبه موها و صورتش کش یو دست ستادیا هیثان کیدر  پشت

 جانم داداش._

که در آغوش گرفته بود.وقت ماندن و کل کل  یکیزیکه مست خواب بود افتاد و بعد به ف سایاول به پر مانیپ نگاه 

 کردن با او را نداشت.

 تو؟ یباز سشوار منو برداشت_

 .دینگذاشته بود رنگش پر شیسشوار که روز قبل برداشته بود و سرجا یادآوریبا  سایپر

اجازه به اتاقش هم رفته  ی.حاال او بدیآ یدست بزند بدش م لشیاجازه به وسا یب یکس نکهیاز ا مانیدانست پ یم

 و به تته پته افتاد. دیبود.بدجور دستش رو شده بود.رنگش پر

 داداش دیببخ...ش_

 خواهرش را نداشت گفت: حاتیکه حوصله گوش سپردن به توج مانیپ

 عجله دارم. اریبرو بردار ب_

 سشوار را که گرفت به کتابش اشاره کرد و گفت: مانیشد.پ بیغ عیگفت و سر یچشم سایپر

 درستو بخون دنیخواب یبه جا_

 نشست. تخت یکه رفت در را بست و رو مانیکرده بود.پ خی شپای و دست  کوتاه شده بود و سایدراز پر شهیهم زبان

 

 درشان باشد. یجلو گریساعت د میسارا قول داده بود ن به

 را خشک کرد. شیرفت.سشوار را به برق زد و موها یم یبه گلفروش دیآن طرف هم با از
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 تخت گذاشته بود. یرو ردیدوش بگ نکهیرا قبل از ا شیها لباس

ساعت را به دستش بست و از  دیرا که پوش شیترش ست کرده بود.لباس ها رهیرا با شلوار کتان ت یشرت طوس یت

بهاره اش  یرا همراه کت مشک چشیو سوئ لیرا برداشت و زد.کارش که تمام شد موبا یکی شیعطر و ادکلن ها نیب

 رفت. رونیبرداشت و از اتاق ب

 شیپا یجلو مانیکه پ یجواب مانده بود تا زمان یهمه ب شیکرده و سارا چندبار زنگ زده بود.تماس ها رید قهیدق ده

 نگه داشت و رد تماس زد.

 سوار شد و گفت: سارا

 !یدیچرا جواب نم_

 .گهید امی؟میزنیچرا انقدر زنگ م_

 باشه. وفتادهین یخب نگران شدم.گفتم اتفاق_

و چند طره اش را از لختش رافر کرده  یصورتش نشانده بود و موها یرو ییبایز شیچپ چپ نگاهش کرد.آرا مانیپ

 گذاشته بود. رونیشال ب

 قند در دلش آب شده بود و گر گرفته بود به ساعت اشاره کرد: مانیکه از توجه پ سارا

 شدا...! رید_

 گرفت. یم لیتحو دیاز سارا چشم گرفت و راه افتاد.دسته گل را ظهر سفارش داده بود و حاال با مانیپ

 کرد. یاش را به ضبط وصل کرد و آهنگ را  پل یگوش سارا

 :دیمقدمه پرس یب مانیپ

 درستو بخون  نیبش کمیمگه؟ یتو امتحان ندار_

 :دیخند سارا

 االن درس بخونم؟_
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 .یرونیدونم همش ب یکه من م ییتا جا ست؟ینه...مگه فرجه هات ن_

 شهرستان به خانواده سر بزنم. رمیتازه فردا هم م_

 نگهداشت و سرش را به نشانه تاسف تکان داد: یگلفروش یجلو مانیپ

 مارو! یدانشجوها_

 یوقت برم رینوشت شب د شیاش شد و برا یمونا هم خانه ا یبرا امیباال انداخت و مشغول نوشتن پ یشانه ا سارا

 گردد تا نگران نشود.

 جواب داد.  "یخوش بگذره ا "به دست بود که همان موقع پاسخش را با یانگار گوش مونا

 یحساب کند چشمش به شاخه ها نکهیشان تشکر کرد.قبل از ا قهیگرفت و از حسن سل لیدست گل را تحو مانیپ

سرخ برداشت و همراه  یشاخه از رزها کیچشمش آمد. یرنگ لباس سارا جلو دیگل رز افتاد.رز سرخ را که د یرنگ

 ...یدسته گل حساب کرد.کارش که تمام شد تشکر کرد و خداحافظ

 عقب گذاشت و نشست.استارت زد و شاخه گل را به سمت سارا گرفت. یگل را صندل دسته

 درشت شد: شیگل، چشم ها یسرخ دنیبا د سارا

 منه؟ یبرا_

 تکان داد: دیسرش را به نشانه تائ مانیپ

 شماست! یبرا_

 ناباور دست لرزانش را جلو برد و گل را گرفت. سارا

 الیخ یبود پا یکه مهر یاش چسباند و مشامش پر شد از عطر گل سرخ ینینرم و خوشبو را به ب یها گلبرگ

 دخترانه اش... یصورت یها یپرداز

راه  هیبق دیقشنگ بود.انقدر که نفهم یعشق بود.قلبش ماالمال از حس یاز نشانه ها یاو گل رز نشانه ا ریتعب به

 پارک کرده بود. دهیسپ یرا در باغ خانه پدر نیماش مانیبه خودش آمد که پ یشد و وقت یچطور ط

 شد و گفت: ادهیپ مانیپ
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 .میدیهپروت...رس یچرا رفت_

همان گل جا  یگلبرگ ها انیدلش را م یشد.ول ادهیگذاشت و پ نیماش یخودش را جمع کرد و گل سرخ را جلو سارا

 گذاشت.

 وارد شوند سارا گفت: نکهیدر قبل از ا یکردند و جلو یرا تا خانه دوشادوش هم ط یشن راه

 .مانیپ_

 :دیبه عقب برگشت وپرس مانیپ

 ؟یسادیچرا وا_

 را گرفت. مانیپ یحرف دستش را جلو برد و بازو یب سارا

 .میحاال بر_

بود و خوش آمد  ستادهیا یخدمت شیدر پ یشد.جلو دهیسپ ینگفت و همراه سارا وارد خانه بزرگ پدر یزیچ مانیپ

 ریکه ز شیخدمت که رفت سارا موها شیداخل اتاق بگذارد.پ شیگفت.سارا مانتو و شالش را به دستش داد تا برا

 :دیچسب مانیبه پ یبودند مرتب کرد و با لبخند بزرگ دهیشال خواب

 .میبر_

 دانست کار، کار مهبد است.سرش را تکان داد و با سارا به طرف سالن رفتند. یبود و م ادیآهنگ ز یصدا سرو

 کرد! یتالق زدیم دیرا د یک منتظر در ورود ییمحض ورودش به دنبال بهنام چشم چرخاند تا نگاهش با او به

 

 شد و دهیشد.نگاهش به دنبال بشقاب کش دهیدستش کش ریکرد که بشقاب از ز یم یباز شیحواس با غذا یب

 :دیمادرش رس به

 یباهاش باز ی!حاال هم که داریبخور یزیچ هی دیاومده با ادتیبعدازظهر تازه  6چه وضع غذا خوردنه؟! ساعت  نیا_

 سحر یریگ ی.زخم معده میکن یم
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 رفتن گفت: هیکوتاه و بدون حاش سحر

 ندارم. لیم_

 اخم کرد: هما

 برات مهمه. تیندارم.دلم خوش بود شام و نهارت به وقته.خوابت به جاست و سالمت لیم یچ یعنی_

 .ینه خوراک یچند روزه نه خواب درست درمون دار یول

 !یشیم ضیمر

 .شمیم ینجوری.فکرم که مشغول باشه استیدست خودم ن_

 است؟ دهیسپ یاالن فکرت مشغول مهمون_

 کرد. دیتائ سحر

 بهونه. ی...بهونه بنمی.پاشو ببیو دنبال بهونه ا ینر یخوا یحتما م_

 ؟یچ یعنی_

 .یحاضر ش دی.االنم بایبر دیبا یعنی_

را که به گوش مادرش رسانده بود  دایشد دنبال مادرش رفت و آ یاجبار که باز هم داشت تکرار م نیاز ا یناراض سحر

 که سحر به آن کافه رفته لعنت کرد.

 اوضاعش بود. نای حاال و بود کرده کالفه را او که بود کرده سوال  تنش به آن کافهآنقدر از سحر راجع به رف هما

 خواست. یآن شد که م جهینکرد و نت شیرها دیتا به هدفش نرس هما

 بود آماده کرد. یمهمان کیکه مناسب  یرا جور سحر

زمان اجازه نداده بود  چیبود. او ه یبود.از دست خودش حرص دهیزودتر رس قهیاز دست مادرش ده دق ییرها یبرا

 شخدمتیپ ییفکر نکند.با راهنما دشیجد یکرد به خطاها یو سع دیکش یقیبگذراند.نفس عم مشیانقدر پا به حر
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شانه اش رها کرده بود و با تاج  یرا رو شیابود و موه دهیپوش ییبایز یگلبه ریکه لباس حر دهی.سپدیرا د دهیسپ

 او ذوق زده به سمتش آمد: دنیداده بود با د نتیبه آن ها ز بایز یگل

 .یکه اومد شهی.باورم نمنجاستیا یک نیبب یوا_

 فرو رفت.تک و توک مهمان ها آمده بودند و نگاه شان به آن دو بود. دهیزد و در آغوش سپ یلبخند کوچک سحر

 باشم. کیشر تیشاد یدوست داشتم تو_

 قربونت برم._

 کرد معذب گفت: یخودش احساس م یرا رو یادینگاه ز ینیکه سنگ سحر

 شناسه؟ یمنو هم م یکس نجایا_

 فکر کرد و گفت: یکم دهیسپ

 که؟ ادتهینشاط هستن. پیاک یآره...بچها_

 پیاز آن اک یاز آن بود جا خورد.دوست نداشت با کس یجزئ ییکه در زمان دانشجو یاسم گروه دنیبا شن سحر

قسمت ماجرا فکر نکرده ، خودش را در دل  نیاستثنا بودند.متعجب از آن که چرا به ا دهیروبرو شود!بهنام و سپ

 سرزنش کرد .

 :دیپرس دهیسپ

 سحر؟ یخوب_

 برم لباسمو عوض کنم؟ شهیآره...م_

 حتما چرا نشه برو اتاقم._

ه به طبقه دوم ک ییبایو ز یها که اکرم نام داشت را صدا زد.سحر همراه اکرم از پلکان چوب شخدمتیاز پ یکی و

 به باال رفت. شدیم یمنته

 که بسته بود را باز کرد: ییاز اتاق ها یکیو ارزشمند.اکرم در  ریچشم گ لیپر بود از وسا نییباال هم مثل پا طبقه
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 .نی.راحت باشنجایا دییبفرما_

و بهنام بود که  دهیکه به چشمش خورد عکس بزرگ و دونفره سپ یزیچ نیتشکر کرد و وارد اتاق که شد اول سحر

 لیبه وسا ییکرد نگاه گذرا یبود.سحر از عکس چشم گرفت و سع یتخت زده شده بود.اتاق بزرگ و دلباز یباال

 کند. یکنجکاو شتریگذاشته ب یکس یخصوص میو کنکاش نکند.چرا که دوست نداشت حاال که پا در حر ندازدیب

شانه  کی یکه رو شیتنش مرتب کرد و دست داخل موها یکوتاهش را رو یا روزهیف زیرا در آورد و شوم شیمانتو

 اش رها بود برد و درستشان کرد.

 یرا که مدت شیمتفاوت تر شده بود.به اصرار مادرش ابروها شهیبه خودش انداخت.چهره اش با هم ینگاه نهیآ یتو

 بود. دهیبه صورتش کش یتر کرده و دست کیبار یشده بود را کم الشانیخیبود ب

بود  یملیر ششیکردند.تنها آرا یم ییاز قبل خودنما شتریاش ب یعسل یو براق تر شده و چشم ها دتریسف پوستش

 و قرمز. یبود از قهوه ا یبیکه ترک یرا بلند و توپر تر کرده بودند با رژ خوش رنگ شیکه مژه ها

گرفت امشب را خوش بگذراند و حاال که تمام  میمهمان کرد.تصم یخوشش آمد و خودش را لبخند دشیخود جد از

 پا گذاشته کار را سخت تر نکند. ریرا ز شیخط قرمزها

گذاشت و  شیآرا زیم یصندل یرا داخلش گذاشت.مانتو را تا زده رو لیکوچکش را برداشت و رژ و موبا یدست فیک

 اضافه شده بود. هیآهنگ به همهمه بق یشلوغ تر از قبل شده بود و سرو صدا نییاتاق را ترک کرد.طبقه پا

است مزاحمشان  هینشده بود درحال صحبت با بق دنشیدر کنار بهنام که هنوز موفق به د دهیسپ دید یوقت سحر

 توک و تک و  شده به اطرافش نگاه کرد زیر یینشستن خودش انتخاب کرد و نشست.با چشم ها یرا برا یینشد و جا

دانست  ی.هرچند منندیاو را بب رهینگاه خ اصورتشان مکث نکرد تا مباد یرو یو شناخت ول دیرا د یمیقد آشناهای

 .ستیا هودهیتالش ب

از به  یبود.لبخند تلخ سبکی  مهبد در نظرش پسر جلف و شهیرا داشت شناخت.هم یجیمهبد را که نقش د سحر

 .دیدخترها د نیرا هم ب الیلبش نشست.مهسا و سه یرو شیو آدم ها پیخاطرات آن روزها وآن اک یادآوری

 حول رابطه اش را با آن ها حفظ کرده بود  دهیسپ

بود  دهیدست بهنام را گرفت و به طرف سحر که د ستین یدیمهمان جد دید یوقت دهیربع سپ کیبعد از  باالخره

 کجا نشسته رفت.
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 یحضور سحر بود به گرم انیدر جر دهیلطف سپشدنشان شد و از جا برخاست.بهنام که به  کیمتوجه نزد سحر

 کرد. یاحوالپرس

 بهتون. گمیم کیتبر_

 .نیهمه خوشحال کرد نیرو ا دهیو سپ نیاومد نکهیممنون از ا_

 عاشقانه به بهنام نگاه کرد: دهیسپ

 که بهنامم متوجه شده دنتیچقدر ذوق کردم از د نیبب_

 بهتون... گمیم کیلطف داره.بازم تبر دهیسپ_

و سحر کنجکاو  دهیگردن کشاند و دست بلند کرد.سپ یتعارف تکه پاره کردن بودند که بهنام به دنبال کس مشغول

 که او اشاره کرده بود نگاه کردند. ییبه جا

صورت مرد  خیاراده م یب شینشان نداد اما چشم ها یاول که سحر نگاهش به شخص مورد نظر بهنام خورد واکنش بار

 شد.

.دهانش خشک شد و ناباور باز دیصورتش چرخ یآرام و با شک رو شیصورتش مکث کرد و مردمک ها یرو یاندک

 .شیگلو بکیو س قهی یشرت ب یواکس خورده اش تا ت یبه باال...از کفش ها نییهم نگاه کرد.از پا

 کردند. یسرش خال یپر از آب خنک رو یکه مطمئن شد خودش است انگار سطل یوقت

که دست در  ییبود.آشنا دهیآشناهم سر رس نیاش گرفت.آخر یصندل یقدم عقب رفت و دستش را به پشت کی

بود.سحر به حضور او اصال فکر نکرده بود و حاال با چشم  امدهیتنها ن نیبود و مثل مهبد و رام بهیغر یدست دختر

 وق زده به او و همراهش چشم دوخته بود. ییها

 

 ید،صدایشن یکه م ییاطرافش تمام شده و تنها صدا یت خشک شده بود.همهمه هابرهو یریمانند کو شیگلو

 .دیکوب یبود که با کوبش قلبش هماهنگ و در سرش م یقیموس
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 اش برگشت. نهیکه به سمتشان برداشته شد به س ییرفت تا رها شود با قدم ها یکه م ینفس

شان  یشان بود.سحر از حواس پرت دهیهردو حواسشان به مهمان تازه از راه رس دهیقدم عقب رفت.بهنام و سپ کی

که  ییجا ینشستن در سالن چشم چرخاند.ول یبرا ییحرف عقب عقب رفت.به دنبال جا یاستفاده کرد و آهسته و ب

 خدمت به تراس رفت. شیپ ییاماندن در جمع شد و بعد از راهنم الیخ ینکرد.ب داینباشد پ ییآشنا

شده  فیرد قهیچند دق نیو هرچه در ذهنش، در هم دیکش یقیمنطقه خنک تر بود.نفس عم نیگرم و بهار در ا یاهو

 بود را پس زد.

وقت بود خودش را به مرور نکردن گذشته و خاطراتش عادت داده بود.جلوتر رفت و دستش را بند نرده ها   یلیخ

حال بدش عقلش را کنار گذاشته بود  ریتحت تاث نکهیکه گرفته بود ناراحت بود.از ا یفکر یب میکرد.از خودش و تصم

 گرفته بود. میو با احساسش تصم

 زیجز گر یزیچ دشیسال قبل تا تهش رفته بود و عا 4بود که  یپا گذاشتن در راه یو آمدنش به مهمان دهیسپ دنید

 نبود. یو احساس قیاز هر دوست و رف

 یتا ب ردیاش را سامان بدهد و افسارش را در دست بگ ختهیکرد با تمرکز ذهن بهم ر یرا بست و سع شیها پلک

حلقه شده بود فکر نکند.اما با آمدن چند نفر خلوتش بهم خورد و چشم  شیکه به بازو یاجازه به آن پسر و دست

 چرا خلوتش را برهم زده اند. دیگوو ب توپدخواست به آن ها ب یدرهم رفته بودند.م شیرا باز کرد.اخم ها شیها

 او نبود و آنجا هم خانه او نبود.حرصش را پنهان کرد و به دخترها نگاه کرد. یتوانست چون که تراس برا ینم یول

پناه برده بود که با آن ها روبرو نشود و حاال آن ها درست  نجایبه شانسش لعنت فرستاد.به ا میو مر الیسه دنید با

 تر شد و گفت: قی.در صورت سحر دقدیباال پر شیسحر ابروها دنیبا د الیمقابلش بودند.سه

 ؟یسحر خودت_

 هم توجه اش به او جلب شد: میمر ال،یحرف سه نیا با

 خودشه سوال نداره که...!_

 :وستیسحر متعجب بودند که مهبد هم به جمع شان پ دنیاز د دخترها

 خودشه؟؟ یک_



 وارونه یروزها

105 
 

 بود، نگاه کرد: ستادهیو به پشت سرش که سحر ا دیچرخ و

 ؟یکن یم کاریچ نجایعه...تو ا_

 آمد.محلش نداد و به دخترها سالم کرد: یشد بدش م ینخورده پسرخاله م ییمهبد چا نکهیاز ا شهیهم

 .ستمین بیخودمم.به نظرم انقدرم عج_

 زد: یدار یدر جواب مهبد لبخند معن الیسه

 .گهیشده د داشیهم پ هویشد.  بیغ هویهمونطور که _

 آمد. یخوشش نم شانیها یباز نیریش نیاز هم سحر

 دوستانه تر گفت: میمر

 چه عجب! ؟یخوب_

 آن سه نفر جواب بدهد. یکوتاه تشکر کرد.دوست نداشت آنجا بماند و به سوال ها سحر

 من برم داخل. دیببخش_

 د گفت:جواب ماندن حرفش ناراحت شده باش یاز ب نکهیو بدون ا دیبرود مهبد خند نکهیا قبل

 .متیدیسال د 4بعد  میبهرحال خوشحال شد_

 خودش بود: یگرفت جوابش نگاه کش دار سحر رو هیسحر به کنا یدوستانه بود ول حرفش

 برو کنار._

 نماند. بینص یزد ب الیکه سه یحرف دنیکنار رفت و سحر به داخل برگشت اما از شن مهبد

 "گند اخالقه مایمثل قدهنوزم "_

 مانده بود، نشست. یکه خال یا یمبل تک یتراس، رو کیشده بود همان نزد یآن سه نفر حرص ی.از حرف ها

 ینکرد ول دایرا پ مانیپسرها...هرچه چشم چرخاند پ نیمشغول بگو بخند بود و بهنام هم ب یبا چند نفر دهیسپ
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 .دیخند یم یزیبود و بلند بلند به چ ستادهیا نیکه همراهش وارد شده بود کنار رام یدختر همان

 نگرفت. یا جهیاو را بشناسد نت دیبود.هرچه فکر کرد تا شا ینقش و بانمک زیر دختر

بود که دنبال  یسوال ستیکه او ک نیشناختش و ا ینبود وگرنه در خاطرش مانده بود.نم پیاک یقبل یبچه ها از

 جوابش بود.

به سارا که  ینگاه مین دهیبود نگاه کرد.سپ ستادهیکه کنارش ا دهیشانه اش نشست پلک زد و به سپ یکه رو یدست با

 حاال کنار مهبد بود انداخت و کنار سحر نشست:

 اسمش ساراست._

 سر تکان داد: جیگ سحر

 ؟یچ_

 نشست. یگریمبل د یبا چشم و ابرو به سارا اشاره کرد و رو دهیسپ

 هیهست که عضو نشاط و پا ی.اسمش ساراست.دو سالگمیرو م یکن ینگاهش م یربعه دار کیکه  یهمون دختر_

 وسفرامون شده. ایثابت برنامه ها و مهمون

 رفته است. دهیسپ یجلو شیربع به آن دختر زل زده است و آبرو کیجا خورد.اصال متوجه نشده بود  سحر

 نداشت: یا دهیلبش بنشاند.انکار فا یهم که شده رو یزورک یکرد لبخند یسع

 آهان._

 کند: تشیاز آن اذ شتریو نخواست ب دیرا خوانده بود خند شیهاکه از نگاه سحر سوال  دهیسپ

 بچه ها. شیپ ایپاشو ب ؟یچرا تنها نشست_

 .نمیتونم بب یهمه رو م نجایراحتم.از ا_

 .یتو هم نموند دنتیتراس د یگفتن تو الیو سه می.مررنیگ یجان تو گاز نم_

 کنه.امشب هم بخاطر دعوتت اومدم وگرنه... یحوصله ندارم سرم درد م ادیز_
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 به سحر لبخند زد: یبا مهربان دهیسپ

 قرمز شده. ارن؟چشماتیبرات بگم مسکن ب یخوا ی.مزمیممنونم عز_

 :داد  را ماساژ شیها قهیشق سحر

 .شمیممنون م یاگه دار ارمیرفت همراهم ب ادمیمن _

 بلند شد: دهیسپ

 شهیم دایخونه پ یتو یقو یسراغش انواع مسکن ها انیم یگرنیم یآره از بس مامان من سردردها_

 ارنیبرات ب گمیم االن

 

 دور شود دستش را گرفت و خودش هم بلند شد: دهیاز آنکه سپ شیپ سحر

 .رمیگ یازشون م رمیخواد.خودم م ینم_

 !نینه تو بش_

 راحت ترم. ینجوریا_

 مخالفت نکرد: د،یکه اصرار سحر را د دهیسپ

 .یکنارم باش کیک دنی.موقع برایتوام زود ب هیبق شیپ رمی.منم می.هر طور راحت ترزمیباشه عز_

 آنجا بودند رفت. شخدمتیکه دو پ یگفت و به آشپزخانه بزرگ و دلباز یباشه ا سحر

رفت و در را بست.سر وصدا کم  رونیشربت ب ینیاز خدمه ها با س یکی.دیآب آن را بلع یرا گرفت و با جرعه ا قرص

خوشحال نشده بود  هیبق دنیمهمان از جو و د کیبود.چرا که مثل  مانی.از آمدنش پشدیکش یشد و سحر نفس راحت

 جاهم ننشسته بود. کیو 

 مثل االن داخل آشپزخانه. ایدر تراس پنهان شده  ای

 خدمه هم رفت و سحر تنها شد. یکی آن
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اش را فشار داد.دعا کرد  یشانیدو دستش گرفت و پ انیو نشست.سرش را م دیرا عقب کش زیم یها یاز صندل یکی 

 شد. یخواست نم یشب شانسش نبود و هرچه م یبتواند تنها باشد.ول یخلوتش را برهم نزند و کم یکس گرید نجایا

 یمهمان ناخوانده ا سردرد نیدانست ا یاش را بدهد و برود.م هیباز شد. سحر سرش را بلند کرد.قصد کرد هد در

که آنجا بود خشکش  یکس دنیراه با د مهیدر ن یدست از سرش بردارد.بلند شد ول ستیاست که حاال حاال ها قرار ن

 زد.

شوکه  دارید نیبود.هر دو از ا دهیبه سحر چسب مانیاست.نگاه مبهوت پ ستادهیا شیجلو مانیکرد پ ینم باور

 او نه. یخبر داشت ول یبودنش در مهمان.چرا که سحر از شتریب مانیبودند.اما پ

لو برود.سالم تا پشت لبش  شیاش را به آن داد تا مبادا لرزش زانوها هینشست و تک یتن صندل یسحر رو یها دست

زود خودش را جمع کرد  مانینپرد. پ رونیاجازه کلمات از دهانش ب یهم چفت شان کرد تا ب یمحکم رو یآمده بود ول

 و

 خیاش  نهیبرخالف خاکستر سوزان وسط س یبه آن شیشده بود و مردمک ها یخیمبهوت نبود. سرد و  گرید نگاهش 

 یبودند.ب دهیگذشته بود و حاال باز هم به هم رس دارشانید نیسال از آخر 4نشست. شیکنج لب ها یزد و پوزخند

از او گذر  دهید وارید کیبود و انگار  ستادهیاش ا یکه در چند قدم یشد.چشم گرفت از آدم کیبرداشتن ک الیخ

 کرد و به سالن برگشت.

 بود. دهینگاهش تنش لرز یکه از سرما یمانیماند و پ سحر

 

نشست و کم کم وسعت گرفت و  شیلب ها یزهر داشت و زهرش بر جان سحر نشسته بود.لبخند رو مانیپ پوزخند

 !یعصب یبلند...خنده ا یبه خنده شد.خنده ا لیتبد

دانست که  یرا م نیخندد فقط ا یچه م یدانست برا یزد.نم یآشپزخانه پرسه م یخنده کنان نگاهش تو سحر

 گذرد گذشته بود. یکه از کنارش م یش کیتابان مانند  مانیپ

 شیکرد.خنده اش کم کم جمع شد و جا یم یریگاه وزنش شده بود و از سقوطش جلوگ هیکه تک یهمان صندل مثل

دانست  ینم یبود که کس یو استوار بایمجسمه ز رونیاز ب یول دیلرز یرا به پوزخند داد.بند بند وجودش از درون م

 .زدیر یپاشد و فرو م یتلنگر کوچک از هم م کیبا 
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 راه نفسش باز شود. دیشا دیجا خوش کرد.آب دهانش را بلع شیکوتاه سنگ  شد و در گلو دارید نیا یتلخ

فرستاد و از  رونیآمدند را ب یباال م یوزن گرفته اش را که به سخت یها سحر نفس ها شخدمتیاز پ یکیآمدن  با

به  هیبق یچشم ها یعجله جلو ینکند و آهسته و ب یکیزد.تمام تالشش را کرد که پله ها را دوتا  رونیآشپزخانه ب

 باال برود.

 را جمع  کرد. شیو موها دیاش را به تن  کش مانتو

 قادر به ماندن نبود! گریسرش انداخت...د یرا رو شالش

 برساند. دهیبه دست بهنام و سپ یدر آن شلوغ نکهیاش را همانجا بگذارد تا ا هیداد هد یم حیترج

 گذاشت. شیآرا زیم یگذاشته بود رو یرا که داخل جعبه مخمل قرمز هیهد کارت

و علت رفتنش را  ردیتماس بگ دهیگرفت فردا با سپ میتصم یاش بگذارد ول هیهم کنار هد یادداشتیخواست  یم

 بدهد. حیتوض شیبرا

 نکهیهم کنارشان جمع بودند.قبل از ا هیبودند و بق کیک دنیو بهنام مشغول بر دهیکه حدس زده بود سپ همانطور

 دهیسپ گفت تا از طرف او از شخدمتیحواسش جمع او شود و مانع رفتنش شود خودش را به در رساند و به پ دهیسپ

 کند. یو بهنام خداحافظ

داخل خانه بعد از رو  یداد و عضالت منقبض شده تنش را شل کرد.هوا هیتک ینشست و سرش را به صندل نیدر ماش 

 گرفته بود. مانیدرو شدنش با پ

خواست به خانه  یخسته تر از جسمش بود اما دلش نم ادیز الیشب بد را گذرانده بود و ذهنش از فکر و خ کی

 برگردد.

خواست  یکه در آن لحظه م یزیدانست و تنها چ یخواهد برود به راه افتاد.مقصدش را نم یبداند کجا م نکهیبدون ا 

 و سکوتش بود. نیهمان اتاقک کوچک ماش

خوابش، کارش،  یآمد برنامه داشت.برا یم ادشینبود.تا  ادشیشده بود را  دیدچار ترد نیچن نیکه ا یبار نیآخر

حاال ساعت  ینوشت تا انجامش بدهد.ول یروزانه اش را داخل دفترچه اش م یرفت و آمدش...همه و همه کارها ریمس

 دانست. ینامش را نم یتکه ح زدیچرخ م یابانیخ ریهدف در مس یشب بود و او ب میون 10
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 بود. شیو هفته پبود نه خودش سحر د یاش، معکوس شده بود.نه برنامه ا یروزها زندگ نیا

 زد. یرا م شیضربه ها یگریپس از د یکیبود و  دهینقشه کش شیبرا یگریکس د انگار

 .دیکش نییرا پا شهیشد ش یختم م رشیاخ یها یاریکه به بد ب یالیفرار از فکر و خ یبرا

خواست او هم برود و از  ی.مردم با شتاب در حال گذر بودند.دلش مدیچیها در سرش پ نیبوق موتور و ماش یصدا

 تنش فرار کند. یرو دیکش یکه ناخن م یخودش و آن حس

 از مدت ها پشت چراغ قرمز حس کرد که چقدر تنهاست.تنها و دلتنگ. بعد

 .ردیرا بگ شیتوانست جلو یشد و او نم یداشت در جانش پخش م انهیمثل مور یدلتنگ

 داد. یرا نم لشیدل افتنیدانست و به ذهنش اجازه  یکه خودش هم نم یزیچ یبرا یدلتنگ

را در پوستش فرو برد تا درد و سوزش دستش  شیبود سحر دوستش نداشت.دستش را مشت کرد و ناخن ها هرچه

 حواسش را پرت کند.

پخش  یکالم خارج یب یاز همان آهنگ ها یکی شهیو پخش را زد.مثل هم دیرا باال کش شهیسبز شد و ش چراغ

شد و  مانیزود پش یلیداد.خ یکه از هجوم آم همه فکر وزن گرفته بود اجازه تمرکز کردن به او نم یسر یشد.ول

 گرفت. شیخانه را در پ ریرا دور زد و مس ابانیخ

 آپارتمان خودشان بود. یساعت بعد جلو میکرد.ن یدمنوش گل گاو زبان آرامش م کی دیشا

 کرده بود. یگرد ابانیخ نیگزیچاره سردردش استراحت بود پس خواب را جا تنها

 شبانه! یگرد ابانیاو را چه به خ اصال

قطور  های کتاب و نقشه  که پر بود از یرنگ اتاق یخاکستر یواریخانه بود و چهار د نیدر هم یزد یو ته او را م سر

 و ماکت...

ها که به  یمعمار نیباتریاز ییتوانست با نگاه کردن به پوسترها و عکس ها می که ییسحر همانجا بود.جا یایدن

 معمارها خواهد بود. نینام اوهم جز برتر یروز نکهیفکر کند،به ا شیچسبانده بود،به آرزوها وارشید
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و پله  لیتبد تیبه واقع نکهیا یها، به جا الیشد.تمام آن خ نگیرا از پنجره خاموش اتاق گرفت و وارد پارک نگاهش

 که سر پر بادش را بدجور شکسته بود. یواریشده بودند.د وارید شیرو یاش شوند جلو یترق

 در قفل انداخت. دیکل 

 ساعت از شب قطعا خواب هستند. نیخانه در ا یدانست اهال یسکوت به استقبالش آمد.م شهیهم مثل

از آنکه موفق به باز کردن در اتاقش  شیپ به سمت اتاق ها رفت دیبه گوش خودش هم نرس شیکه صدا ییها باقدم

 حرکت ماند.  یب رهیدستگ یپدرش دستش بر رو نیسرد و خشمگ یشود با صدا

 وقت شب؟ نیتا ا یکجا بود _

 

 لب باز کرد؛ یپدرش لغزاند...به آرام ینگاه عصبان یرا بر رو شیو چشم ها برگشت

 از دوستام بودم! یکی یکردم مامان بهتون گفته...مهمون یفکر م  _

 بلند تشر زد؛ یبا صدا دیسع

خارج از عرف و  یو هرکار یخودسر بش یتونیم ستیسرت ن یباال انیحاال که شا یموقع شب؟فکر کرد نیتا ا _

 ؟یخونواده انجام بد نیچارچوب ا

 ی...مدیرس یشده بود و حاال در مقابل پدرش درمانده و خلع سالح به نظر م لیاز اندازه تکم شیامروزش ب تیظرف

بحث هم مقدمه  نیو ا کندیاکتفا نم یتنها به سکوت خال انیاش با شا یبهم خوردن نامزد یبرا دیدانست که سع

و عالقه شد  ینم قیسحر دق یرفت و آمد ها وبه کارها  چوقتیبر همان موضوع بود چرا که پدرش ه یمبن یکوچک

 داد. ینشان نم یا

 لب باز کرد؛ یسخت به

 من... دیطول کش یمهمون _

 معترضانه تر از قبل گفت: دیتمام نشده سع صحبتش
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 رونیب یتونیم یتا چه زمان یبدون دیانسان بالغ با هینکن سحر...تو به عنوان  هیتوج یالک یاشتباهتو با بهونه ها _

 ی!تا ککنهیمجاب نم رکردنتید یاصال منو برا دیطول کش یمهمون نکهیخونه...ا یبرگرد دیبا یو چه ساعت یباش

 ؟یبنداز گرانیخودتو گردن د یاشتباه ها یخوایم

 یپدرش را درک نم یمنطق یحجم ازب نیآمد...سحر ا رونیاز اتاق ب مهیبلند آن دو،سراس یسر و صدا دنیبا شن هما

 !نیبود که از زمان غافل شده بود!فقط هم نیاش ا یعمد ریکرد...تنها اشتباه غ

که به رفت و آمد من عالقه نشون داده  ادینم ادمیهم  باری یحت دمیسن که رس نیبابا...تا به ا دیبزن تونویحرف اصل _

 ...ایبار دومم باشه؟اگه منظورتون شا نیخارج از چارچوب شما رفتار کردم که ا ی!من کنیو حساس بوده باش دیباش

و سحر شوکه تر از  دیکش یبلند نیگرفت...هما ه یصورتش جا یبر رو دیسع یلیس امدهیاز دهانش در ن انیشا اسم

 قبل پدرش را با بغض نگاه کرد!

 ؟یدیجوابشو م یاز بزرگترت با گستاخ یعذرخواه یبه جا _

 و مداخله کرد. دیرا کش دیسع یالتماس کنان بازو هما

...بچم از قبل گفته بود ممکنه رونیعوض شدن حال و هواش بره ب یبرامرد؟من از سحر خواستم هیرفتار چهنیا _

 ادیب رید کمی

 به دنبال حرفش با اشاره چشم و ابرو از سحر خواست تا آن جو متشنج را ترک کند و به اتاقش برود. و

 

دهد.آهسته در را بست و بدون روشن کردن چراغ شالش  یبود تا خود را به سرعت درون اتاق جا یمادرش کاف دییتا

 شیکرد و به اشک ها هیتک واریو به د دیتخت نشست.تنش را عقب کش یرو شهیو خسته تر از هم دیرا از سرش کش

را  انیکرده بود...در دل شا ریحد تحق نیرا تا ا حردست بلند و س شیرو دیبار بود که سع نیداد اول ختنیاجازه فرو ر

از  شتریاش را فراهم کرده بود.سوزش قلبش ب یاز پدرش موجبات ناراحت شیرا که پ یکرد و بعد از آن هم مرد لعنت

 بود. یلیس یسوزش جا

 آن جوان الغر و قد بلند آن سال ها نبود.استخوان ترکانده بود. گریکه د یمانیپ

و مغرور ترشده بود و به  کلیخوش لباس و خوش ه یدر چهره اش نبود و پخته تر شده بود.مرد گرید یجوان یخام

اش گرفته واز کنارش گذشته  دهیسالم هم او رامهمان نکرده و ند کیکه  یشده بودآنقدر یمرد جذاب دایقول آ
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 یرا قورت داد.ذهنش پر از دام بود و برا بودند دهیچسب شیگلو خیکه کنه وار ب یبود.آب دهانش را همراه با خاطرات

 یساز سامان را م یصدا دنیصدا بود و چقدر دلش شن کیبودند به دنبال  دهیکه در سرش صف کش ییرهافرار از فک

 خواست.

 یخانه هوس مطرب نیدست هم در ا کیدر سال به اندازه انگشتان  دیخانه بود و شا انیهفته در م کیکه  یسامان

 کرد. ینم

خواست تا  یم یمحزون یحاال فرق داشت.دلش نوا یبعد از پدرش خودش بود.ول یشاک نیاول شهیآن هم هم که

 که از سر گذرانده بود. یفرار از فکر کردن به روز شوم یشود برا یزیدست آو

 .دیراستش چرخ یو به پهلو دیکش یقیعم آه

 کرد. یمرور م شیخط به خط امشب را برا ذهنش

 داشت. یگرفت دست از سرش برنم یبود و تا از او اعتراف نم ستادهیسرگردان بود و دلش پابه جفت ا نگاهش

پنهان شد.قطره دوم  شیموها نیو ب دیکش یسیقطره اشک از گوشه پلکش سرخورد و تا گوشش خط گرم و خ نیاول

شد چرا که قلبش  یسرپا نم گریرا خورده بود و غرور شکسته اش د رخالصیکه تر شدند.امشب ت ییو سوم و مژه ها

 بود. دهیاز هم فروپاش

 را که در مانیامانت گرفته شده پ یبازو

در برابرش  یلحظه ا مانیمشتش حس کرده بود و نماندن پ انیبود جمع شدن قلبش را م دهیآن دختر د آغوش

 کرده بود. کسانیغرورش را با خاک 

 نهیس یرو یشده بودند و انگار سنگ بزرگ نیسنگ شیدر خودش جمع شد.نفس ها شهیپناه تر و تنهاتر از هم یب

 اش گذاشته بودند.

 رفت. یآب م شیشدند و بغض نشسته در گلو  یگم م شیموها یالبه ال شیها اشک

 ناراحتش کرده است. گرید یآن هم کنار دختر مانیپ دنیخودش اعتراف کرد که د شیباالخره پ یبود ول سخت

و کنج دلش  یبود که سال ها حضورش را در زندگ ی.دلتنگ کسستیچ یبرا دهیپوستش دو ریکه ز یا یدلتنگ و

 ماهرانه انکار کرده بود.
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 کرد. یشد دنبال م یجا بند نم کینگاهش بهنام را که  با

 آوردنش شد. ریتنها گ الیخ یتکان داد و ب یاخم سر با

آلبالو را  السیگ نیدستش بود آخر لوریگرد و س ینیکه س یشخدمتیپ یاز جلو ندیجا بنش کیبخواهد  نکهیاز ا قبل

 نشست. نیبه اندازه خم کردن کمرش کرد و کنار افش یکوتاه میبرداشت و تعظ

 را گرفت. یخال وانیل هیو پا دیخنک را الجرعه سر کش شربت

 .ایبدجور عطش داشت_

 را گرفت و از تنش دور کرد: شرتشیت قهی مانیپ

 تو؟ یگرمه.چطور یلیخ یلعنت_

 ؟یچطورخوب.خودت _

 یکاریاز ب یخواست کس یدلش نم یبود ول ری.ذهنش درگدیرا کج کرد و دست آزادش را پشت گردنش کش سرش

 اش خبردار شود:

 گذره. ی...میا_

 دندیشن یرا م شیبلند خنده ها صدای  از بچه ها پشت سرشان بودند و یبا چشم و ابرو به سارا که با جمع نیافش

 اشاره زد:

 ه؟یخبر_

 را تنگ کرد: شیچشم ها مانیپ

 مثال؟_

 هست! یزیچ هی دیبود بهت.گفتم شا دهیچسب یاومدن_

 چپ چپ نگاهش کرد: مانیپ
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  ؟یشناس یسارا رو نم_

 و... ید یبار پر به پرش م نیا یول یدیرو نم یشناسم که به هرکس یتو رو بهتر م_

 گفت: مانیزد.پ یزیآم طنتیحرفش را درز گرفت و لبخند ش ادامه

 !یکه انقدر کنجکاو کاراش رهیگ ششیگلوت پ نکنه_

 انگشت سبابه اش را به طرف خودش گرفت: دیبه هوا رفت.خنده اش که ته کش نیقهقهه افش مانیحرف پ نیا با

 .رهیگلوش گ یک یفهم یم یچشمتو وا کن کمیبابا. الیخ ی؟من؟بیک_

 :دیشده پرس زیر یبا چشم ها مانیپ

 ؟یک_

 .دهیباز گوش نم گسید یکی شیدختره هوش و حواسش پ نیخره ا میگیهم بهش م ی.هرچگهیممد د_

 :دیکالمش شده بود غر هیکه متوجه کنا مانیپ

 ببند و انقدر چرت و پرت نگو._

 .یگیبگو دروغ م گمیدروغ م_

 برگشت.شمرده و قاطع گفت: نیکنار مبل گذاشت و به سمت افش زیم یدار را رو هیپا وانیل مانیپ

 نوی.ارهیو م ادیم شتریتر اونم چون ب یمیصم کمی دی.شاهیدوسته.مثل تو مثل محمد و مثل بق هیمن  یسارا فقط برا_

راحت  الشیبرو به همون ممد بگو که خ نارویوسط هست از طرف خودشه.حاال ا نیهم ا یزیدونه و اگه چ یخودشم م

 .یکش رزبونیز یبشه و آدم نفرسته برا

 تکان داد: دیسرش را به نشانه تائ نیافش

 .از کجا...ایزیت یلی.حله! خقیحله رف_

 :دیبلند شد و حرفش را بر مانیپ

 .یکن اهیخواد منو س یمن خودم زغال فروشم.نم_
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 کتفش گذاشت: یبرود دست رو نکهیهم پشت سرش بلند شد و قبل ا نیافش

 شما کارت درسته._

فکر نکند و از زمان حالش لذت  یکاریخواست به ب یتازه کند.هرچه م یرفت تا نفس اطینداد و به ح یجواب مانیپ

لذت  یگذاشتند از مهمان یدادند و نم یسروته در سرش جوالن م یب یفکرها شتریشد و ب یببرد برعکس م

 رفت. نیافش یحرف ها یو فکرش پ دیکش یقیببرد.نفس عم

هم  یدانست و قبول کرده بود حاال اگر احساس یرا خودش هم م نینبود.ا یدوست معمول کی  از شتریب شیبرا سارا

 نبود که محمد ترس برش داشته بود. مانیبود دست پ انیم نیا

 یم یکار دیبا یگریحرف ها از زبان د نیا دنیکرد.اشتباه از خودش بود قبل از شن یم یرابطه هم فکر نیا یبرا دیبا

 نبود. ریشده بود.هنوز هم د گرید یکرد ول

بزرگ  زیم یرا رو شانیها هیجا جمع شده بودند و هد کیمرتب شد به داخل برگشت.همه  یکه کم ذهنش

 زد  یزد و حرف یبشکن شیو برا دیشان که شد بهنام از وسط بچه ها او را د کیگذاشته بودند.نزد ینهارخور

خواست او  یباال برد.بهنام م دمیکرد و دستش را به نشانه فهم یبار دوم لب خوان یبرا یاول متوجه نشد ول مانیپ

 آشپزخانه رفت. ی.به سواوردیرا ب کیبرود و ک

 یرو یصندل یصدا دنیرفت که با شن یم خچالیکه آنجا نشسته بود نشد.به سمت  یکه شد اول متوجه دختر وارد

 .دیو او را د دیها به عقب چرخ کیسرام

 .الینه خواب است و نه خ دیتر که شد فهم قیکند اما دق یکرد اشتباه م الیاول خ لحظه

 .یسحر است.سحر ثامن ستادهیکه مقابلش ا یدختر

زد.تمام  خیچشمانش گذشت و نگاهش  یاز جلو لمیف کی مانند  مشت شد و خاطرات به جا مانده از او دستش

 یا هیرا هم نبرد و رفت تا ثان کیک یاز آن نماند.حت شتریشد گوشه لبش نشست.ب لیتبد یاحساسش به پوزخند

 .ندیاو را نب گرید

 چشم گرداند: کیسبز شد.به دنبال ک شیشد سارا جلو کیرفت و به جمع بچه ها نزد رونیکه ب یوقت

 ک؟یپس کو ک_
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 اش را پنهان کند: یکرد حال درون یسع مانیپ

 !اریتو برو ب_

 :دیبا شک پرس سارا

 مان؟یپ یشده؟ خوب یزیچ_

 منتظرن. ارینشده.برو ب یزیخوبم چ_

نشست و به جمع بچه ها چشم  دیکه د یا یخال یجا نیشود.اول الشیخیخودش هم از آنجا فاصله گرفت تا سارا ب و

 کیتبر یشروع به خواندن کردند و هرکدام به شکل کیک دنیبرگشت و بچه ها با د کیزود با ک یلیدوخت.سارا خ

 گفتند.

 یکند دروغ م یگفت به سحر فکر نم یسحر شد.اگر م خوب متوجه رفتن یلیخ یداده بود ول هیرا مثال به بق حواسش

 و کامش تلخ، تلخ شده بود. یگفت چرا که تمام ذهنش پر شده بود از سحر ثامن

 

 کردند. ادیتر از قبل آهنگ را ز یگرفتند و پرانرژ یو خوردن آن انگار جان تازه ا کیک دنیاز بر بعد

 دهیفا یبلند شد.منتظر ماندن هم ب شیرسد از جا یشدن نم هیبق یحوصله اش به ماندن و همپا دیکه د مانیپ

خواهد برود  یم مانیپ دیکرد.بهنام که د یبا همه خداحافظ ی.سرسراوردیب ریتوانست بهنام را تنها گ یبود.امشب نم

 را گرفت: مانیراه پ یدر جلو کیجدا شد و نزد هیاز بق

 کجا پسر؟_

 خونه. رمیخستم،م_

 اخم کرد: بهنام

 .یرفت یبعد م یخورد یشام محداقل _

 گذاشت: قشیشانه رف یدست رو مانیپ

 کافه باهات کار دارم. امیموندم.فردا م یتونستم م ی...ممیتعارف که ندار_
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 شده؟ یزی.چایستین شهیهم مانیپ_

 حاال.برو به مهمونات برس. گمیفردا م_

 :دیکش یپوف بهنام

 وگرنه... اوردنیکه بد شد.شامم هنوز ن ینجوریا_

 اخم کرد: مانیپ

 تو. یشد یتعارف ید برو بهنام.از ک_

 :دیکش یقیحرف بزند نفس عم نکهیقبل ا دویخواست جواب بدهد که سارا سر رس یخنده اش گرفت.م بهنام

 .یرفته باش دمیترس یوا_

 داد زودتر برود. حیآمدن سارا بهنام ترج با

 .فعال.گهید نمتیب یفردا م_

 بست: دیرا با نشانه تائ شیچشم ها مانیپ

 فعال._

 :دیکه رفت رو به سارا چرخ بهنام

 ؟یداشت یکار_

 ؟یریم یدار_

 ابرو باال انداخت: مانیپ

 .گهید ینیب یم یدار_

 :دیداده بود خند یا یبه سوت سارا

 .گهید میگشت یبعد شام باهم برم یموند یچرا انقدر زود؟ م_
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 .ستیتو بمون.من حالم خوش ن_

 :دیتر شد و نگران پرس کیقدم نزد کی سارا

 هو؟یشد  ی.چیخوب بود یاومدن_

 گفت: نیهم یسارا را برا یشده محمد را داشت نه حرف ها نیسنگ ینه حوصله نگاه ها مانیپ

 بهت خوش بگذره.شب خوش._

 زد: شیقصد رفتن کرد که دوباره صدا مانیاست سرتکان داد.پ یعصب مانیپ دیکه فهم سارا

 !مانیپ_

 کالفه برگشت: مانیپ

 سارا؟ هیچ_

 که دست دراز شده سارا دهانش را بست: دیبگو یزیخواست چ یم

 کتت._

 شد: مانیبه حواس پرتش لعنت فرستاد.کت دست سارا بود و او متوجه اش نشده بود.از رفتار تندش پش مانیپ

 اووف.اصال حواسم نبود._

شود.با  یاست حواس پرت م ریدرگ یلیکه ذهنش خ یدانست وقت یشناخت.م یرا م مانیزد.پ یلبخند کمرنگ سارا

 زبانش را گرفت. یجلو یاندازه مشغول کرده است ول نیذهنش را تا ا یزیخواست بداند چه چ یدلش م نکهیا

 مراقب باش.شبت خوش. یموقع رانندگ_

 کرد. یبار لبخند زد و تشکر کرد ودست گرم سارا را فشرد وخداحافظ نیا مانیپ

وارد اتاقش شود  نکهینکند.قبل از ا داریرا ب هیسروصدا به سمت اتاقش رفت تا بق یها همه خاموش بودند.ب چراغ

توانست به  یکه نم شهینکرد و در را بست.هم یی.اعتناختیر یبه راهرو م سایدر اتاق پر ریشد که درز ز یمتوجه نور

 کند. یخواهر لجبازش امر ونه
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و چشم  دیتخت نشست.گرمش بود و اتاق گرم تر.با همان لباس ها دراز کش یپرت کرد و رو یصندل یرا رو کتش

 معده گرسنه اش مانعش شد. یغر زدن ها یهم که شده آرام باشد ول یلحظه ا یرا بست تا برا شیها

از غذا  یبرصدا به آشپزخانه و سراغ گاز رفت.خ ی.آرام و بدیپوش یخواب و آرامش بلند شد و لباس راحت الیخ یب

 یسبز یقناعت کرد و مقدار رینکرد.ناچار به نان و پن دایپ یزیآنجا هم چ یرا باز کرد ول خچالی دوارانهینبود.ام

کج  اطیکرد.راهش را به سمت ح مانشیگرم آنجا پش وخفه  یهوا یخواست به اتاق برود ول یشسته شده برداشت.م

 .دیخواب یخورد و همان جا هم م یکرد.شامش را م

را کنارش  ینینشست و س یتخت چوب یشد.رو یهم م الشیآزاد باعث آزادتر شدن فکر و خ یهوا دیشا

 یتخت شب را به صبح م نیهم یکه همه باهم رو یتابستان ی.به شب هادیگذاشت.ذهنش به گذشته ها پر کش

 .دیکش یقیپدرش آه عم ادیرساندند.به 

 از آن مانده بود و از آن روزها و شب ها خاطراتش. یمیآن تخت بزرگ ن از

اش  یبود.بعد از مرگ ناگهان یپدرش خال یداد.چقدر جا هیپشت سرش تک واریفرستاد و به د یپدرش فاتحه ا ادی به

 یرا سروسامان م شیخواهرها دیکرد.مرد خانه شده بود و با ینیسنگ مانیپ یشانه ها یرو شیها تیتمام مسئول

دوباره سحر  یادآوریکه نداشت.با  ییآرزوها چهگرفت. یو لقمه ا دیشد.بازهم آه کش یمادرش م یداد و ستون زندگ

و شوکه  ینشد.انقدر عصب ی.ولاوردیب ادیکرد امشب را به  یسنگ شد.بازهم دستش مشت شد.سع شیلقمه در گلو

که به  یسال قبل بود.خاطره ا 4 یداشت برا ادیکه از او به  یریتصو نیشده بود که چهره اش در ذهنش نماند.آخر

کور شده  شیرا کنار گذاشت.اشتها ینیلقمه را قورت داد و س یکند.به سخت شیرورویز واستخ یوجه دلش نم جیه

 بود.

تالش  یلیفراموش کردنشان خ یکرد که برا یفکر م ییزهای.ناخواسته به چدیسرش گذاشت و دراز کش ریز یبالشت

 رفته بود. نیدوباره سحر از ب دنیکرده بود.اما با د

 وجودش پر شده بود از خشم و حرص. تمام

 نیکه ا ییادهایبهتر از منشاش.فر یکند.چه کس یخال یتوانست تمام خشم اش را بر سر کس یخواست م یم دلش

 خواستند سر برآورند. یخفه شده بودند، م شیچند سال در گلو

مرهم  شانیکه بود رو یبه هرسخت یکرده بود ول یوقت بود که دلش را زخم یلیشکسته غرورش خ یها تکه

 گذاشته بود اما
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 گرفت. یسحر زخم دلش سرباز کرده بود و آرام نم دنیبا د امشب

 شد. یکرد آرام نم یخاکستر نم انیم نیرا ا یکیاش آتش گرفته بود تا  نهیس انیم قلبش

 حنجره اش النه کرده و کامش را تلخ کرده بود. یتارها انیم قیعم یخورد.درد یتکان م یبه سخت شیگلو بکیس

 .دیچرخ یبود که در سرش م الیو خ دیبرهم نچسب شیصبح پلک ها دهیسپ تا

 دم صبح چشمش بسته شد و خوابش برد. یخنکا انیم

 

*** 

بار محکم به تن در  نیهم غرق خواب بود.ا سایپرزده شد.پروانه و پرستو خانه نبودند و  فونیآ دهینرس 8ها به  عقربه

 .دندیکوب

در را باز  نکهیدوباره در از جا بلند شد.قبل از ا یو منگ خواب بود.با صدا جی.گدیبلند در از خواب پر یاز صدا مانیپ

 :دیخواب آلودش پرس یبا صدا دیرا شانه کرد.پشت در که رس شیموها شیکند با انگشت ها

 ه؟یک_

 لب ادامه داد: ریز و

 !یسرآوردن سر صبح_

 افتاد. یامالک دیاخم در را باز کرد و چشمش به رش با

 درو پسر جان!سالم. یچه عجب باز کرد_

 بود نگاه کرد: ستادهیکه کنارش ا یو مرد دیبا حرص به آقا رش مانیپ

 !یسر صبح رهیسالم.خ کیعل_

 خان کاله شاپواش را از سرش بر داشت و گفت: دیرش
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 .نهیآوردم ملک رو بب یخان.واال مشتر مانیپ ریبخ صبح_

 را به خود در گرفت: گرشیدستش را به قاب در و دست د کی مانیپ

 ه؟یگفته ملک فروش یک_

 خودتونه. یخان عمو شیفرما_

 لب گفت: ریز مانیپ

 .ستیخان عمو دست بردار ن نیال اله اال ا...ا_

 ن؟یفرمود یزیچ_

 :دیدر کاسه چرخ تیاز عصبان مانیپ یها چشم

 اشتباه به عرضتون رسوندن._

 ؟یچ یعنی_

 نگاهش کرد: زیت مانیرا گفت.پ نیآمده بود ا یکه به عنوان مشتر یمرد

 .ستین یکه گفتم.ملک فروش نیهم یعنی_

 گفت: یعصب مرد

 ...یخان شما که گفت دیآقا!رش یچ یعنی_

 یا دهیو اتو کش کیش انسالیکه مرد م یو کالهش را برسر گذاشت و اجازه نداد مشتر دیخان ابرو درهم کش دیرش

 بود حرفش را کامل کند:

 .رمیگ یتابان تماس م ینگران نباش مهندس.االن با آقا_

 گفت: دخانیمهندس را نشانه رفت.با طعنه به رش مانیپ پوزخند 

 گفتم من؟ یچ یخان ملتفت نشد دیرش_
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 گفتن. یم یا گهید زیتون صحبت کنم.جالل خان چبهتره با خان عمو_

 ابرو باال انداخت: مانیپ

 .روز خوش.ونیآقا ستین یملک فروش نیاز طرف خودشون گفتن.ا_

 نداد و در را بست. شتریخواست اعتراض کند فرصت اعتراض ب یخان که م دیرش به

 کرد. یرفت غرولند م یکه به سمت خانه م یو در حال دینفس کش یو عصب کالفه

شانه اش انداخت و به  ینکرد و حوله کوچک را رو ییآمده بود که باز تلفن زنگ خورد.اعتنا رونیب سیاز سرو تازه

تلفن خاموش  یگذاشت.صدا رونیب خچالیگاز گذاشت و ظرف تخم مرغ ها را از  یتابه را رو یآشپزخانه رفت.ماه

تابه  یصفحه اش کند تخم مرغ ها را داغ ماه هب ینگاه نکهی.بدون ادیبوو لرز یچوب زیم یاش که رو یشد و گوش

 شکست.

 سره زنگ زده بود و او هم جواب نداده بود. کیساعت  مین  نیدر هم شیاست.عمو یدانست پشت خط چه کس یم

 خانه فرستاده بود. یبرا یآن ها مشتر تیآمده بود.بدون رضا نیسنگ مانیپ یکه کرده بود برا یکار

 گذاشت بعد از برداشتن نان نشست. زیم یآماده را رو یمروین

هم از  نیبود.ا امدهیبه چشمش ن ادیکه از فکر ز یو خواب شبشینخورده بود.آن از د یشکم پرکن زینهار چ روزید از

 صبح قشنگش.

 

که  یبود.تلفن ستادهیمادرش مقابلش ا دهی.به لقمه دوم نرسدیبسته شدن در را شن یاول را که گرفت صدا لقمه

 شد در دستش بود و چهره اش سرخ... یداشت تلف م

 :دیرا باال برد و پرس شیابرو یتا کی مانیپ

 جانم؟_

 کنار دستش گذاشت: زیم یتلفن را رو پروانه

 ؟یدیچرا جواب عموتو نم_
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 به نظر شما چرا؟_

اش را از سر  یخودش را به خانه رسانده است روسر یبود چطور دهیکه بعد از تماس برادر شوهرش نفهم پروانه

 و نشست: دیکش

 نن؟یخونه رو بب انیب یچرا راهشون نداد مان؟یپ یکن یم یچرا انقدر لجباز_

 به مادرش زنگ زده سرش را تکان داد و لقمه اش را فرو داد. شیزد خان عمو یکه حدس م مانیپ

 پروانه گفت: دیبگو یزیچ نکهیا قبل

 آب بده تا هالک نشدم. وانیل هی_

پر کرد.پروانه که نفسش تازه  شیرا برا وانیآب خنک را مقابل مادرش گذاشت و ل یحرف بلند شد ک بطر یب مانیپ

 شد گفت:

 آخه؟ ادیب شیکه بحث پ یکن یم یرفتن.چرا کار یم دنید یخونه رو م ومدنیم_

 خونه؟ یآورده برا یکه مشتر میمگه ما قصد فروش دار_

 خواد بفروشتش. ی.سهم داره.ممیریبگ میتصم نجایا یبرا میتون ینمفقط ما _

 مگه نه؟ رهیمارو بگ تیاول رضا دی.اگر هم قصد فروش داره باشتریسهم ما فعال ب_

 اد؟یکه باهامون راه ب یباهاش حرف بزن یمگه تو نشست_

 تابه را هل داد و بلند شد. یکور شده بود ماه شیاشتها 

 مان؟یپ هیدردت چ_

 کالفه سرش را تکان داد: مانیپ

که  میدار نویا طیرو.ما االن شرا میکن یم یزندگ میکه ما دار ییخونه رو بفروشه.جا نیخواد ا یمادر من عمو م_

 م؟؟یجابجا بش

  ؟یهست یراض م؟شمایخونه اجاره کن میکدوم پول بر با
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 .میخوا یباهاش حرف بزن.بگو  زمان م نیش؟بشیشناس یسر لج ننداز عموتو.مگه نم گمی.ممیراض گمیمن نم_

 پوزخند زد: مانیپ

 هم برداشت آورد. یما مشتر یمگه نگفتم مادر من؟مگه نگفتم بعد سروسامون گرفتن پرستو.گوش داد؟ نه...برا_

 داد. یهم حق را به پسرش م یدرمانده بود.از طرف پروانه

 پرستو... طیاو شر ساینبود.درس و کنکور پر ییجابه جا یبرا یمناسب زمان

حرف و  چیگوشش بدهکار ه گریلج کند د یدانست وقت یشناخت.م یاخالق برادر شوهرش را هم خوب م اما

 :دیلب نال ری.زستین یالتماس

 .یدوراه نیبگم.موندم ب یدونم چ ینم_

 برداشت و قبل رفتن به اتاقش گفت: زیم یاش را از رو یگوش مانیپ

 خونه تا وقتش برسه. یبرا ارهین یمشتر گهی.دمیدفعه زنگ زد بهش بگو که ما حرفامونو زده بود نیا_

  زیهمه چ یرا چنگ زد.جدا شیموها یشمرده و قاطع حرفش را زد و به اتاقش رفت.لبه تخت نشست و حرص شمرده

 خانه را از دست بدهد. نیخواست ا یدلش نم

 یآپارتمان بلند و قفس کیگذاشت به  یکند و م یدل م وارشیبود.چگونه از در و د نجایاش هم یخاطرات کودک تمام

خانه  نیتوانست  سهم عمو و عمه اش را بخرد و ا یشد.کاش م یم یعصب شتریکرد ب یفکر م نکهیکنند.به ا لشیتبد

 خودشان نگه دارد. یرا برا

ناقص خواهرش را کامل کند و  هیزیتوانست جه یم تایکرد نها ینداشت.تمام تالشش را هم که م یپس انداز نیچن اما

 اقساطش را بدهد.

 یبرا دینشده با ریکه تا د یلیوسا دیخانه و خر انهیشد ممکن بود.حاال او بود و خرج ماه ینم کاریآن هم اگر ب که

 کرد. یاقدام م دشانیخر

 .دیچیپ یگرفتند و درد در سرش م ینبض م شیها قهیکرد شق یکه فکر م یپول یو ب یکاریب به
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فراموش کند به بهنام  نکهیداد و قبل از ا رونیسر شود.نفسش را پرصدا ب الیفکر و خ یب یقرار نبود لحظه ا انگار

 قبل از ظهر قرار گذاشت. یفرستاد و برا امیپ

 ه بود.شب قبل بر جانش نشست یخواب یبدجور خسته بود و ب یشد ول یگرفت و حاضر م یدوش م دیبا

 را کنار نگذاشت. یگوش یخوابش نبرد هشدار گذاشت ول نکهیا یبزند.برا یتا چرت کوتاه دیکش دراز

به خودش  ینشود نشد و وقت میخواست.هرچه کرد تا تسل یکرد که نم یم یو سرکش او را وادار به کار یقو یحس

 نشیمخاطب انیوقت بود از م یلیکه خ یجلوتر از ذهنش عددهارا لمس کردند و شماره ا شیآمد که انگشت ها

 صفحه نقش زدند. یحذف شده بود را رو

 حفظش کرده بود. نیریخاطرات تلخ و ش هیشماره را مثل بق نیاش هنوز ا یلعنت ذهن

زد تا  لیعکس پروفا یکرد و به دنبالش تا تلگرام رفت.دست خودش نبود که رو رهیرا به اسم ناشناس ذخ شماره

 نبود. یگریجذاب عکس د یا یبنا با معمار کیجز  ی.ولندیواضح تر بب

بکند  یگرید هودهیکار ب نکهیرا در مشتش فشرد و به خودش لعنت فرستاد.قبل ا یرا بست و گوش شیها چشم

 یو عمو فروش خانه است خال یکاریکرد بخوابد و ذهنش را از هرچه سحر و ب یبالشت فرستاد و سع ریرا ز یگوش

 کند.

*** 

نشسته بود.فنجان قهوه را  مانیرفت که پ یزیقهوه به طرف م ینیبا س نیبعد از تکرار سفارش ها به آرم بهنام

 .دیرا عقب کش یمقابلش گذاشت وصندل

چانه اش  ریکرد.دستش را ز یم یباز ئچشیحوصله با سو یآشفته و ب مانیخودش را هم برداشت و نشست.پ قهوه

 گذاشت وگفت:

 خب؟!_

و مزه  دیو سرش را باال گرفت.بهنام قهوه اش را برداشت و با لذت آن را بو کش ستادیدستش از حرکت ا مانیپ

 نفس حبس شده اش را رها کرد و باالخره حرف زد: مانیکرد.پ

 گردم. یدنبال کار م_
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 :دیپرس جیگ بهنام

 کار؟؟_

 دانست بهنام متوجه منظورش نشده است لبش را با زبانش تر کرد: یکه م مانیپ

 

 .رونیبحثم شد زدم ب یبا پسر حاج شدم کاریب _

 :دی.سرفه کنان پرسدیبهنام پر یدر گلو قهوه

 ؟؟؟ی...کار...کردیچ_

 را برداشت و به دستش داد: ینیآب داخل س وانیل مانیپ

 .یبخور خفه نش_

 :دیگشاد شده پرس ی.حالش که بهتر شد با چشم هادیکرد آب را گرفت و سر کش یکه سرفه م نطوریهم بهنام

 ؟؟یکرد یچه غلط_

 حوصله تکرار کرد: یب مانیپ

 ؟یگردم.سراغ دار یشدم االنم دنبال کار م کاریگفتم که.ب_

 رون؟یب یبحثت شد زد ؟یکشک نقدریهم_

 بحثم شد. دهی.با اون تازه به دوران رسیکشک نقدریهم_

 گشاد شده نگاهش کرد؛ یبا چشمان بهنام

 که زدم بسته بوده. یهفتس به هر در هی انه؟ی یجون بکن بهنام.سراغ دار_

 ؟یگیم یهفته اس و تو االن دار هی_

 نه؟ ای یبگم داداش من... حاال کار سراغ دار یچ امیب_
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 کرد: هیتک یبه صندل نهیقهوه اش شد و دست به س الیخیب بهنام

 کنه؟ یآدم کارشو ول م یانقدر الک طیشرا نیا ی.تومانیتو پ یا وانهید_

 :دیرا چنگ زد و دست پشت گردنش کش شیکالفه موها مانیپ

 !ی.اومدم کمکم کنیکن حتمینص ومدمین_

 درهم گفت: یقصد کرد بلند شود که بهنام با اخم ها یحرص مانیبا تاسف سرش را تکان داد.پ بهنام

 من.چته؟ یبرا اریجوش ن_

 چمه؟_

 .ستین زونی.حالتم انگار مستیاعصابت که سرجاش ن ؟یناخوش_

 اش ضرب گرفت: یگوش ید یصفحه ال س یبا انگشت رو مانیپ

 .ی...بابات.اون همه آشنا داشتقاتی؟رفیخوبم.بهنام...کار سراغ ندار_

 پرس و جو کنم. یصبر کن دیبا_

 پس عجله کن._

 رفت و گفت: شیبرا یچشم غره ا بهنام

 جناب؟  یا گهیامر د_

حواله  مانیکه پ یداد باعث شد بهنام سر بچرخاند و فحش یم یدیدر که خبر از ورود مهمان جد یباال زیآو یصدا

 .دیرا د دهیهم به همان طرف رفت و سپ مانیاش کرده را نشنود.نگاه پ

سحر هم در  یچشم ها یگرید زیهرچ اینگاهش بود  ینیسحر مکث کرد.سنگ یرو مانیتنها نبود و نگاه پ دهیسپ اما

 در سرش زنگ زد. یماند و کلمه ا یگوش یرو شیکرد.انگشت ها خیچشمش نشست.تنش 

 بود. یگرید یایدر دن مانیپ یول دیایب زشانیگفت به سر م دهیدست بلند کرد و به سپ شانیبرا بهنام

 زد شنی دلش در  خاطرات یتلخ
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که سحر به سمتشان  یقدم نیدهد و با اول یکامش را قوه نخورده تلخ کرد.به ذهنش اجازه نشخوار گذشته را نم و

و  چیبود چشم گرفت و سوئ یسحر که تلخ تر از هر قهوه ا یچشم ها یشود.از عسل یهم بلند م مانیدارد پ یبرم

 :دیرا برداشت.بهنام متعجب پرس لشیموبا

 کجا؟_

 کار دارم._

 که. یبود نهار باش قرار_

 نظرم عوض شد._

 بود سالم کرد: دهیکه تازه رس دهیسپ

 کجا؟ مان؟یپ یخوب_

 کار دارم. رمیممنون.دارم م_

 اخم کرد: دهیسپ

 ما. شیعه کجا؟؟ بمون پ_

 شلوارش سراند: بیدستش را در ج مانیپ

 .بهنام منتظر خبرتم.فعال خداحافظ.یمرس_

به سحر که وسط راه  ینگاه مین نکهیبلند بدون ا یشان را بشنود.با قدم ها یصبر نکرد جواب خداحافظ یحت

 زد. رونیاز کافه ب اندازدیخشکش زده ب

شان  نیکه ب ی.انگار دافعه اندیکرد دوباره او را بب یکه شد تازه توانست نفس بکشد.فکرش را هم نم ابانیخ وارد

 کرد. یداشت برعکس عمل م انیجر

 

 یبه اندازه همان کافه شد وقت شیبرا ایشد و تمام دن نیگرفت.نفسش سنگ مانیشده پ یچشم از نگاه فرار یسخت به

 خراب و بر سرش آوار شد. شیایاز کنارش گذشت! دن ییاعتنا یبلند و محکمش با ب یبا قدم ها مانیکه پ
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اش را جلو داد و  نهیو س ستادیکز کرد.دست لرزانش را مشت کرد و صاف ا یگلوله شد و گوشه ا شیدر گلو نفسش

 .ندیبب شیشانه ها یروح مچاله شده اش را در پس افتادگ یگرفت مبادا کس شهیسرش را باالتر از هم

راهم  دهیسپ ی...حرف هاانهیبه بهنام سالم کرد  دیرفت.نفهم دهیبه طرف سپ ندازدیبه عقب ب ینگاه نکهیا بدون

 سحر از صبح مجبورش کرده به کمکش برود. شبیداد به جبران زود رفتن د یم حیبهنام توض یکه داشت برا دینشن

بهنام کنجکاو شد.نگاهش  یصحبت ها انیم مانیاسم پ دنیزد که باشن یگذشته پرسه م یروزها انیم ییجا ذهنش

 دوخت و گوش به او سپرد. نیرا به زم

 اوضاع.حاال دنبال کار... نیپسره کله خراب کارشو ول کرده تو ا_

بود.اصال  کاریب مانیاست در گوشش زنگ خورد.پ کاریب مانیکلمه که پ نیو فقط هم دیرا نشن شیحرف ها هیقب

 خوانده است. یدرس م ینرفته بود او چه رشته ا ادشی یکارش چه بود او؟ ذهنش شلوغ و درهم بود ول

 خورد: یدستش نشست تکان یکه رو دهی...آن سال ها تازه ارشدش را گرفته بود.دست سپاقتصاد

 دختر؟ یخوب_

 زد: یرنگ یدهانش را فرو داد.لبخند ب آب

 آره خوبم._

 گفت: دهیقبل آنجا بود چشم چرخاند که سپ قهیدنبال بهنام که تا چند دق به

 .ارهیب یزیچ هیبهنام رفت برامون _

را درهم قالب کرد و چشم از نگاه نافذ  شیبود.انگشت ها دهیفهم دهیفقط سرتکان داد.حواسش پرت بود و سپ سحر

 گوشش گذاشت و با دقت به سحر نگاه کرد. ریسرش را کج کرد و دستش را ز دهیگرفت.سپ دهیسپ

 هو؟ی یشد یچ_

 نه خوبم._

 !ایستین_

 کرد: یحرف را عوض م دیداده است.با دهیبودنش بهانه دست سپ جیدانست با گ یم سحر
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 .بهتره برم خونه.دهیمن خستم سپ_

 زد: یا یکرد و بعد از مکث طوالن نیخواست بزند را سبک سنگ یکه م یابرو باال انداخت.حرف دهیسپ

 تو هپروت. یرفت یدید مانویپ_

 و واکنش نشان داد: دیپر یسحر به آن رنگ

 نه!_

 که خودشم کرد. ی.کاریفرار کن یخوا ی.حاالم که میحال شد نیا یدید مانویچرا... پ_

 گفت: یعصب سحر

 و پرت نگوها. چرت_

 .یشد یچرا عصب_

 نگذاشت: دهیکه سپ دیبگو یزیخواست چ یم

 دفعه رابطه تون تموم شد سحر؟ هیشد  یچ_

 اش جا خورد. یاز سوال ناگهان سحر

 هردوتون. نیتون گذشت که همه رو کنار گذاشت نیب یکنم که چ یفکر م نیبه ا شهیهم_

 :دیاز دهانش پر سحر

 هردومون؟!_

من هرچقدر خواستم به  یخودش خواست.خودشو جمع و جور کرد.ول یعنیبه جمع برگردوند. مانویبهنام پ یآره.ول_

 هو؟یشد  یبشم و برگردونمت نشد.چ کیتو نزد

 قبلش برگشته است.پوزخند زد: یبا آن همه ادعا چه راحت فراموش کرده و به زندگ مانیفکر کرد که پ نیبه ا سحر

 !یدیپرس یدش ماز خو ؟یپرس یچرا از من م_
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 .ارهیجرات نداشت اسم تو رو جلوش ب یبگه کال.کس یزیخواست چ ینم یعنینشد._

 لب آهسته گفت: ریتلخند شد و بغضش حجم گرفت.ز پوزخندش

 مونه! یکه من هستم نم ییجا قهیدق کی یحت نیهم یبرا_

داده بود.حال منقلب سحر را که  حیبخاطر سحر فرار را بر قرار ترج مانی.حدسش درست بود.پدیحرفش را شن دهیسپ

 دستش گذاشت: یبرد و رو شیدستش را پ دید

سبک تر شدن دل  یدونستن من.برا یبارم که شده منو دوستت حساب کن و حرف دلتو بزن.نه برا هی یسحر!برا_

 خودت.

 .یریگ ینه فراموش.فقط خودت غمباد م شهیحل م یزیتو خودت نه چ یزیبر شتریب هرچقدر

 شود. مشیکه اجازه داده بود وارد حر ینشست.تنها دختر دهیسپ یلرزان سحر رو یها مردمک

  ؟ییهمه تنها نیاز ا یخسته نشد ؟یدیکش واریچرا دور خودت د_

 بود که چقدر تنهاست.لبش را با زبانش تر کرد و گفت: دهیهم فهم دهیسپ

 شد؟ یچ یبدون یخوا یم_

 .نمتیهمه تنها و پژمرده بب نیخواد ا ی.دلم نمستینه بخدا.اصال حرف من دونستن اون موضوع ن_

 :دیسحر باعث شد بگو یطوالن نگاه

 عوض شد نه. زایچ یلیاز اون موقع بود که خ ؟یدیشد که از همه بر یچ_

 !هو؟یکجا رفت  مانیهمه عالقه پ اون

فوت  رونیمانند ب.نفسش را آه دیچرخ یزبانش م یرو دهیشعر در جواب سپ  کیفقط  یسحر هم سوال بود.ول یبرا

 کرد و گفت:

 خواست من دل سپرده بودم. یاو سر سپرده م_

 حرف پنهان شده در پس آن شعر فکر کرد. ینگفت و به معن یزیدر جواب چ دهیسپ
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 چشم گرفتند و به بهنام نگاه کردند. گریکدیآمدن بهنام هردو از  با

** 

 یم ییجا بند شود و دائم جا کیتوانست  یبود ذهنش بدجور مشغول بود.انقدر که نم دهیحرف بهنام را شن یوقت از

 نشست.

 .ستیتوانست بفهمد آن چ ینم یزد ول یدر ذهنش چشمک م یچراغ

 آورد. یداشت که به خاطرش نم یحل راه

را  شیت.موهادستانش گرف انیزانو عصا کرد و سرش را م یرا رو شیاز فکر کردن لب تخت نشست و آرنج ها خسته

سرش را باال گرفت و  یکم تیزد.در همان وضع شیرا بست تا باز هم تمرکز کند که مادرش صدا شیو چشم ها دیکش

 را نگاه کرد. یواریساعت د

نخورده بود  یزیبرگشته بود چ دهیسپ شیمعده اش هم بلند شد.از ظهر که از پ یاش صدا یادآوریشام بود و با  وقت

 هم توان رو در رو شدن با پدرش را نداشت یاز طرف

 

 مطلع شود. دیو از استخدام کارمند جد ردیتماس بگ یاضیخواست هرچه زودتر با ر یمطرف هم کی از

شد.بعد از چند  رهیخ لیجا خوش کرده بود.به صفحه موبا شیلب ها یلبخند بزرگ رو کیتماس را قطع کرد  یوقت

 داشت. یافتاده بود حس خوب رایکه اخ یروز و اتفاقات

 و دلش را خوش کرد. دیدرخش دشیغرور و ام یها رانهیو انیم یدیام جرقه

داشت اما قسمت مهم ماجرا مانده بود.گفتنش به  ازیحسابدار ن کیهنوز به  یاضیر یآقا یقسمت ول ایبود  شانس

خواست بعد از اتفاقات  یبود.هرچند خودش نه جرات گفتنش را داشت نه دلش م یکه از او فرار یمانی...پمانیپ

 .ستاش فکر کرده ا یکاریدانست چرا به ب ینم یقدم شود.حت شیگذشته پ

 کرد. یم یفکر دی.بادیکش دراز
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در قلبش  یخنک میکرد نس یفکر م مانیپ دنیبه ظهر و د یبود اما وقت وفتادهیوقت بود که قلبش به تپش ن یلیخ

چشم  کیبرد به  یخوابش م یلذت ببرد.بعد از چند شب ناآرام که به سخت می.چشمش را بست تا از آن نسدیوز یم

 خواب شد. ریبرهم زدن جسم خسته اش اس

 

*** 

به سرکارش برگشته بود و  اقیشد.امروز با اشت زشیرا تمام کرد و مشغول مرتب کردن م شیکارها شهیاز هم زودتر

 یبا چه حقه ا نیآمد نسر یم ادشیاعتنا باشد.هرچند هربار  یب نیو نسر لیش را کرده بود که به سهتمام تالش

بغض  کیسوخت.اما جز  یثبت کرده دلش م هاآن نقشه  یحسادتش را نسبت به او ثابت کرده و اسم خودش را پا

را  لشیاز در بسته اتاق چشم گرفت و موبا شیمانتو بیداخل ج لشیشد.با لرزش موبا ینم دشیعا یزیچ یسم

 کرد: پیداده بود که منتظرش است.تند تا امیآورد.بهنام پ رونیب

 .نمییپا گهید قهیسالم.تا پنج دق_

 نیاز نسر یرفت.بدون خداحافظ رونیرا برداشت و از اتاق ب فشینداشت.ک یکار گریرا ارسال کرد و بلند شد.د امیپ

آسانسور را زد و به طرف پله ها  دی.قدیرا داخلش د لیخواست سوار آسانسور شود که سه یدر شرکت را بست.م

تنها نماند اما  یاتاقک فلز کیدر زیدغل باز و ه سبا آن مهند یبرود ول نییطبقه را از پله ها پا 7بود  یرفت.راض

 سحر شد و با پوزخند گفت: یمحل یمتوجه ب لیسه

 افتاده. لیکرده از دماغ ف الیخانوم خ_

 از پله ها گرفته شد. لیآسانسور بسته و نگاه سه در

 نکهیدرد گرفته بودند.با ا شیسوخت و پاها یم شینا نداشت.به نفس نفس افتاده بود و گلو گرید دیرس نگیبه پارک 

 قهیکرد.پنج دق یم مانشیساعت پش دنیاما د دیایتا نفسش جا ب ندیپله بنش نیآخر یرو قهیآمد چند دق یبدش نم

 نیرا تندتر برداشت.ماش شیآمد.با همان حال قدم ها یبدش م یخوب نبود.از بدقول نیو ا قهیدق 8اش شده بود 

کنار بهنام  یگذشت.با خستگ ابانیدست بلند کرد و با دقت از عرض خ شی.برادید ابانیخ یبهنام را آن سو

 :دیچهره سرخ سحر خند دنیداد و سالم کرد.بهنام با د رونینشست.نفسش را پرصدا ب

 تو؟ یلبو شد نیسالم.چرا ع_
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 اش را پاک کرد. یشانیپ یبرداشت و عرق رو فشیاز ک یدستمال سحر

 خوبه؟ دهی.سپنیهم یاز پله ها اومدم.برا_

 ام؟یب یخواست یچ یخوبه!خب...برا_

 بهتون بگم. یزیچ هیخواستم  یم_

 کرد: هیو به درتک دیبه سمت سحر چرخ بهنام

 بفهمه؟ چکسیه دیکه نبا یبگ یخوا یم یچ ی.ولدمیفهماونو که _

 ماند. یم یشگیهمان سحر هم دیباخت.با یخودش را م دیو بعد به بهنام نگاه کرد.نبا ابانیاول به خ سحر

 کار سراغ دارم. هیمن _

 ؟یچه کس ی؟؟برایچه کار_

 تابان. یدوستتون آقا_

 داد: حیبپرسد و خودش توض یبا تعجب به سحر نگاه کرد.اما سحر اجازه نداد سوال بهنام

داره.با  اجیحسابدار احت هیهم شرکت ما به  ی.از طرفدیگفت یم دهیتابان رو به سپ یکه مشکل آقا دمیشن روزید_

 حل بشه. ینجوریمشکلشون ا دیخودم فکر کردم شا

 گرفت: یلبخندش را م یتازه متوجه ماجرا شد.لحن خشک سحر جلو بهنام

 .نینگفت دهیبه سپ نویخب چرا ا_

 بدون خجالت گفت: سحر

 داره. یبرش م االتیچون مطمئن بودم خ_

 کنم؟ ینم الیمن فکر و خ یعنی_

 بهنام نگاه کرد: یچشم گرفت و به چشم ها رونیاز ب سحر
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 تابان. یآقا یمن هم برا یمونده و تموم شده.هم برا یهمون گذشته باق یآقا بهنام گذشته تو_

فکر و  یبرا یلیهم سراغ داشتم دل یو کار دمیشد که من شن یجور طیداره که شرا یمشکل هیدوست شما  حاال

 .شهینم الیخ

 موضوع خبردار بشن. نیاز ا دیتابان نبا یو نه آقا دهی.نه سپنهیهم ینفهمه برا یگفتم کس اگرم

 گریسحر با لحن کوبنده اش د یهم بکند حرف ها یالیخواست خ یتکان داد.اگر م دیسرش را به نشانه تائ بهنام

 سربه سرش بگذارد: یآمد کم یبدش نم یداد.ول یاجازه اش نم

 و اگه من بگم؟_

 کردم. ینداشتم اصال مطرحش نم نانیشما حساب کردم.اگه بهتون اطم یمن رو_

 کنه. یدادم اصال قبول نم شنهادیدر دل اضافه کرد البته اگر بفهمه من پ و

 .باالخره گفت:دیخواست بگو ینم یکرد ول یموضوع فکر م نیاو هم به هم قایبهنام چند لحظه مکث کرد.دق 

 قبوله._

 داشبرد گذاشت: یآورد و رو رونیب فشیاز داخل ک یکاغذ کوجک سحر

 .دیاز همکارا که شما به عنوان معرفتون بهشون بگ یکیاسم  یو حتجا و شماره تلفن  نیآدرس هم_

 .نایفکر کرد زشمیبه همه چ_

 لبخند به لب سحر آورد. فیتعر نیا

 آقا بهنام. ریروزتون بخ_

 رسونمتون. یم دیصبر کن_

 شد و قبل بستن در خم شد: ادهیپ سحر

 آوردم.خدانگهدار. نیممنونم.ماش_
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 .خداحافظ.دیپس مواظب باش_

را  نشیبرگشت تا ماش نگیبهنام حرکت کرد اوهم به پارک یدور شد.وقت نیزد و از ماش یلبخند دوستانه ا سحر

 را قبول نداشت. شیکه زده بود فکر کرد.خودش گفته ها ییبه حرف ها نیبردارد.در همان ح

جا  انشانیکه م یشده بود.مخصوصا آدم شهیسحر مهم تراز هم یروزها برا نیگذشته تمام نشده بود بلکه ا خاطرات

 تابان. مانیمانده بود.پ

 

.مثل دیبرد گرفت و به سمت دانشجوها چرخ تیوا یرو یرا محکم کرد و چشم از نوشته ها یمشک کیماژ در

.مخصوصا مقابل بچه ردیسخت بگ دیها با یبود.تجربه ثابت کرده بود که در مقابل ترم اول یاخم داشت و جد شهیهم

آخرش را  حاتیکردند.توض یاستفاده م یمزه پران یبرا یو از هر فرصت دیخار یکالس که بدجور تنشان م نیا یها

را که  لشیبرد بودند موبا تیوا یاز رو یکه دانشجوها مشغول نت بردار یزمان نینشست.در ب شیهم گفت و سرجا

رد و  یرا مجاز شانیاز طرف بهنام تعجب کرد.انقدر که همه حرف ها و کارها امیپ کی دنیبود برداشت.با د زیم یرو

 بود. بیجع امشیکردند پ یبدل م

گذشت و او  یم امشیساعت از ارسال پ میاز بهنام گذشته بود حاال ن یاز دو روز که هر لحظه اش به انتظار خبر بعد

 کرده باشد. یکار شیشد که انقدر زود بهنام برا یبود.باورش نم دهیتازه آن را د

که بهنام نوشته بود مانده  ییجا یساعت ادار انیساعت به پا کیکالسش و  نیا انیربع به پا کیرا چک کرد. ساعت

 اش گذاشت. یدست فیرا جمع کرد و داخل ک زیم یرو یسر داد و بلند شد.جزوه ها بشیرا داخل ج یبود.گوش

 زد. رونیبلند از دانشکده ب ییرفت.با قدم ها رونیکرد و ب لیمختصر کالس را تعط حیتوض کی با

 را نزده بود. ییجا نیبود حدس همچ دهیبهنام را خواند و به برج نگاه کرد.آدرس را که د امیبار دهم پ یبرا

 کار به  آنجا برود. یابر یکرد روز یفکرش را نم یبود و حت دهیشن ادیاش را ز یکه آوازه اعتبار و گستردگ یشرکت

گفت بهنام مسخره اش کرده است.چرا که  یبه او م یدرون یفرمان ضرب گرفت.حس یاز برج گرفت و رو چشم

نبود.از  ریدرخشان  امکان پذ یداشتن مدرک و سابقه ها ایو   یشدن بدون آشنا و پارت یشرکت نیکارمند همچ

و بهنام هم  ستین یو شوخ ایکرد که رو یاش مطمئنش م یذات یزد و بلندپرواز یفکر را خط م نیا عایسر یطرف

 .ستین یخودش کم کس یبرا
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اش او را وادار به  یدرون اقیبهنام بوده و دست از پا درازتر برگردد اما همان اشت یهمه شوخ ندیبرود و بب دیترس یم

 کرد. یرفتن م

 شدن گفت: ادهیگرفت و قبل از پ یاش را پس زد.نفس یافکار منف باالخره

 .یبه حالت بهنام.اگه دستم انداخته باش یوا_

 شد. ادهیگفت و پ یعل ای دیبهنام کش یرا که برا شیونشان ها خط

 تر و خنک تر. زیمنطقه بهتر بود.تم نیرا از هوا پر کرد.هوا هم  در ا شیها هیر

 ...شی...امکاناتش و آدم هاشیساختمان ها مثل

 

خوشش  یلیخ یاضیر ی.از آقاردیکه واقعا بتواند آن کار را بگ دیگنج یهم نم الشیشد درخ یکه وارد برج م یوقت

 .شتریشرکت ب طیآمده بود و از مح

از  یقرار شده بود از فردا کارش را شروع کند.با خوشحال یراحت نیاحترام با او رفتار کرده بود و به هم تینها با

بود.در  یگریطبقه سوم بود و هر بخش به صورت جداگانه در طبقه د یزد و وارد آسانسور شد.امور مال رونیشرکت ب

 رفت. نشیبرافراشته به سمت ماش یا نهیرا مرتب کرد و با س شیموها نهیآئ

 یکه گره مال مانیپ یبرا نیبود و ا یبه دوبرابر کارخانه حاج کینزد یزیکه کرده بودند حقوقش چ ییصحبت ها طبق

 خوب بود. یلیداشت خ یادیز

گفت که بهنام چه  یبه او م یدرون یهنوز حس یدانست چرا ول یهمان اندازه که خوشحال بود مشکوک هم بود.نم به

 نیاسکر یرو امشیها بود که اسم بهنام و پ الیفکر و خ نیکرده است.در هم فیرد شیکار را برا نیا یزود و چطور

 نقش بست. یگوش

 "ه؟یشد؟ اوک یچ"

 را با تماس جواب داد. امشیلبش نشست و پ یشان رو نیب یتله پات نیاز ا یکمرنگ لبخند

 سالم داداش._
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 انه؟ی یشد؟ رفت ی؟چیسالم.خوب_

 راه افتاد: نیدر همان ح مانیپ

 !یپر یبا کله گنده ها م ینگفته بود_

 ندهد. یو سوت یزبانش را گرفت تا نپرسد چه کله گنده ا یجلو بهنام

 .میذاریکم نم نشونمیبهتر یبرا میکم ندار قی.رفگهید مینیما ا_

 :دیخند مانیپ

 دم شما گرم._

 شد؟ یچ یمخلص شما.نگفت_

 .رونیب زدمیزودتر از اون کارخونه م یسراغ دار ییجاها نیدونستم همچ یطلبت.اگه م ینیریش هی_

 :دیبلند خند بهنام

 .یصحبت کرد یپس رفت_

 .امیب دیآره.از فردا هم با_

 بود گفت: یسفارش مشتر یکه حواسش پ بهنام

 کافه. ای.مبارک باشه.من برم کار دارم.شب بیهم عال یلیخ_

 کار دارم.منم پشت فرمونم، فعال. کمیفکر نکنم برسم._

آهنگ  دنیکرد.با شن ادیو آهنگ را ز دیکش یرا که قطع کرد آن حس شک کمرنگ شده بود.نفس آسوده ا تماس

 دیایاش جور در ب قهیکه با سل یآهنگ کی.هرچه رد کرد افتاده بود سایدرهم شد.باز فلشش دست پر شیرپ اخم ها

 کرد. یاش را پل یشگیهم یآهنگ ها ستیرا به ضبط وصل کرد و ل لیبلوتوث موبا  دیکش رونینکرد.فلش را ب دایپ

در قفل انداخت و در را باز کرد.جعبه  دیکل یبار با لبخند و پر انرژ نیا یحوصلگ یو ب یاز چند روز بدخلق بعد

 داد و در را بست. گرشیرا به دست د ینیریش
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روشن  ونیزیشد.آرام در را باز کرد وارد حال شد.تلو مانیبه اهل خانه بدهد که پش ییخواست سالم بلند باال یم

 یصدا دنیخواست خبر خوبش را به مادرش برساند که با شن یآمد.م یاز آشپزخانه م شانیمانده بود و سروصدا

 .ستادیآشپزخانه ا یپرستو در چند قدم

شده بعد  دمونی...قبل عدیقبل ع میبار گفت هی.میداد یالک دیچقدر وعده وع یدون یشد وضع مامان؟ م نیآخه ا_

 هیزیو کامل کردن جه سای...اونم شده بعد ماه رمضون و کنکور پردیع

 .شمیآب م یخانواده هاد یمن جور نشه من از خجالت جلو هیزیدفعه نشه و جه نیا

 در جواب دخترش گفت: پروانه

 ...میماهم که فرصت دار هیهفته مونده به ماه رمضون. هی.حاال یدیحاال چرا انقدر ناام_

 کرد: یچیحرف پروانه را ق پرستو

 کرد. لشیتکم شهیم یهفته ا کیماه و  کیمامان...با کدوم پول  یآخه چجور_

 اوضاع داداش کارشو ول کرده! نیا یتو ینیب ینم مگه

 استکان را هم شست و آب را بست: نیآخر پروانه

 یخودته.اگه نم ری.که اونم تقصتییو لباسشو خچالیمونده و  کیکوچ زی.چندتا چستیناقص ن تیزیجه نمیهمچ_

 داد. یپولشو م یقسط لتیوسا هیبا بق یو داداشت به هرسخت یبود دهیخر خچالتمیاالن  شهیدمده م یگفت

 نشه؟یچقدر هز زیچندتا چ نیهم دیدون یم_

 .خدا بزرگه.شهینخون.جور م اسی هیانقدر آ_

 مامان. ینیخوش ب یلیخ_

 زده؟ یحرف یبگو؟هاد تویمثل تو باشم خوبه؟ مشکل اصل_

 گوشه ناخنش را به دندان گرفت: یبا ناراحت پرستو

 حرفش درسته. یگفته باشه وقت یکنه چ یم یچه فرق_
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 .یخودیب یدعوا هیداداش کارشو ول کرد سر دیکه نبا یوقت قایکه دق نهیاز ا میناراحت من

داد اما باز هم از حرفش دلخور شد.دوست نداشت از برادر بزرگش  یبه دخترش حق م یته دلش کم نکهیبا ا پروانه

 انقدر راحت انتقاد کند.

اش بشنود. و وارد آشپزخانه شد.پروانه و  یفکر یب جهینتوانست بماند و از نت گرید مانیبزند که پ یخواست حرف یم

 نکرد و سالم کرد. یتوجه ا مانی.پدیجا خوردند و رنگ پرستو پر مانیپ یپرستو از حضور ناگهان

 خودش را جمع و جور کرد: عیسر یلیخ پروانه

 ه؟یچ ؟مناسبتشیگرفت ینیریسالم پسرم.ش_

 را باز کرد و جعبه را اول مقابل خواهرش گرفت.نگاهش را به مادرش داد و گفت: ینیریدر ش مانیپ

 شدن کام پرستو خانوم. نیریمحض ش_

 نگاه کرد. فهیلط یها ینیریو به ش دیآرام نگاهش را باال کش پرستو

 پرستو گفت: یبه جا پروانه

 !؟یچ یعنی_

 ها را برداشت: فهیاز لط یکیبه پرستو نگاه کرد و  مانیپ

 بخور.خوردن داره ها...!_

 :ستادیجلو آمد و کنار پرستو ا پروانه

 ه؟یمناسبتش چ یبگ یخوا ینم_

 گذاشت: زیم یکه دستش خسته شده بود جعبه را رو مانیپ

 سرکار! رمیکردم.از فردا باز م دایکار پ_

 :دندیوپروانه همزمان پرس پرستو

 واقعا؟_
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 یکه برداشته بود را درون جعبه برگرداند و از آبچکان استکان ینیریش مانیپ

 

 که پشتش به آن ها بود و کامش تلخ،گفت: ی.درحالزدیبر یتا چا برداشت

 خونه بخت. یفرستمت بر یکنم و بعد ماه رمضون م یسنگم باشه جورش م ریاتم نباش.از ز هیزیواقعا!...نگران جه_

 کنم. یبفروشم جورش م نممیماش یدلش اضافه کرد شده حت در

که لگد مال شده بود  یغرور یبرا یاست.از طرف دهیرا شن شانیکه حرف ها دیاز حرف و لحن پسرش فهم پروانه

عجوالنه اش خجالت  میاز تصم یکم دیو شا دهیخوشحال شد که حرف خواهرش را شن گرید یناراحت شد اما از طرف

 است. دهیکش

 بخش به پرستو زد و گفت: نانیاطم یلبخند

 رو صدا کن. سای.پرستو برو پرزمیبر یخودم براتون چا نیبش ایب_

 شد. مانیجلو رفت و مانع پ و

 .ایبرو لباس عوض کن ب_

را گذاشت و استکان را هم به دست  یداشت بدون مخالفت قور ازین قهیدق کی یشده حت ییکه به تنها مانیپ

 مادرش داد.

 برود پروانه باز گفت: نکهیا قبل

 .یباال دوساعت بمون یها.نر قهیدق هی_

 هم اضافه کرد: پرستو

 .امیرو هم صدا کن من تا باال ن سایپر یریداداش تا باال م_

 رفت. رونیگفت و از آشپزخانه ب یباشه ا مانیپ
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. با لبخند دیکش یعمارت را به رخ م کی ییبایاز ز یینما شیپهن شده و پ زیم یبود که رو یحواسش به نقشه ا تمام

زنگ کمرش را  یصدا یکرد که تلفن همراهش زنگ خورد. در پ یبه تالش چند ساعته اش با دقت نگاه م یمحو

 صاف کرد و سرش را چرخاند. اتودش را کنار نقشه گذاشت.

افتاد. تماس را  مانیپ ادیهنام به اسم ب دنی. با ددیکش رونیرا ب لیبرداشت و موبا یرا از جالباس فشیدو قدم بلند ک با

 اش را از چشم برداشت. یطب نکیوصل کرد و ع

 بله!_

 سالم سحر جان._

 خسته اش را ماساژ داد و گفت: یچشم ها سحر

 شده؟ یزیسالم. چ_

 قهوه شد: ختنیگوش و کتفش نگه داشت و مشغول ر نیرا ب لیموبا بهنام

 حل شد. مانی. نه زنگ زدم تشکر کنم. کار پیخسته نباش_

 و تپش قلبش باال رفت. ستادیدستش از حرکت ا مانیآمدن اسم پ با

 ادامه داد: بهنام

 کنه. یامروز اومده و صحبت کرده. از فردا انشاءاهلل کارشو شروع م_

شود و بهنام را به شک  یکه سکوتش طوالن نی. قبل ادیشد دستش لرز یم کیاز فردا آن قدر به او نزد نکهیفکر ا از

 گفت: ندازدیب

 . فقط متوجه که نشد؟یهم عال یلیخ _

 ؟یپنهون کن یخوا یم یچجور ست؟یجا ن هیمگه محل کارتون  یتا االن که نه! ول_

از همان  یکیو برهان آورده بود.  لیخودش دل یها فکر کرده بود و برا نیاز هزار بار به ا شیچند روز ب نیدر هم سحر

 ها را به زبان آورد:

 .میما باهم رو به رو بش ستیکار من چند طبقه باالتر هستش و قرار ن یدرسته ول_
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 ؟یچ نیو اگه شد_

 کالمش نه. یول دیسحر لرز دل

 .ادیب شی. ممکنه پگهیاتفاقه د_

که در کالم سحر موج  ینانیاطم ،یبدهد فکرکرد ول مانیبه پ دیبا یدانست چه جواب ینم نکهیبه آن روز و ا بهنام

 کرد. یقانعش نم زدیم

 کنه؟ یباور م دیکن یفکر م د؟یگ یم نویبه خودش هم هم_

 جواب گذاشت: یاش ب یشگیبهنام را با اعتماد نفس هم سحر

 .شهیم دایبه وقتش. اون موقع چاره اش پ میذار یسوال رو م نیجواب ا_

 به هر حال زنگ زده بودم تشکر کنم._

 .دیسالم برسون دهیکنم. به سپ یخواهش م_

 .ریبخحتما؛ روز _

بود. کالفه نفسش را  ختهیرساند و قطع کرد. حرف زدن با بهنام استرس به جانش ر انیروز شما هم تماس را به پا با

 شیکه ف یشد. وقت یمتوجه اش م مانیزود پ یخواست به زود یخواست و چه نم یحبس کرد و نشست. چه م

 .دید یگذشت حتما اسم او را م یدستش م ریکارمندان از ز یحقوق

کرده  کیرا فشار داد. اصال چرا او را آن قدر به خود نزد شیها قهیو با سر انگشتانش شق دیاش را عقب کش مقنعه

 بود؟ 

 چشمش انداخته بود؟  یپاره شده بود را جلو شیکه چهار سال پ یرابطه ا دهیطناب پوس چرا

 دایخواست پ یشده بود اما حاال آرام آرام م یمخف یکنج شهیبود که هم یبود کار عقلش نبود. دست پنهان دل هرچه

 بلند شد و مقنعه اش را درست کرد. شیاز جا عیکه به در خورد سر یشود. با ضربه ا

باال رفته  ییمست کننده نعنا داغ از واحد خودشان باشد. با ابروها یشد آن بو یوارد خانه شد اصال باورش نم یوقت

آمد. آن هم بخاطر  یبه خانه شان نم هیوقت بود که خاله هد یلیخاله اش متعجب تر گشت. خ دنیوارد هال شد. با د
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 ینم یزیسحر چ دیرفت. هما که د یآمد و م یم مادرشبرخالف  دایآ یرفت ول یجو نم کی یکه با پدرش تو یآب

 گفت: د،یگو

 .ی. خسته نباشزمیسالم عز_

 نگفته است: یزیاست آمده و چ قهیچند دق دیتازه فهم سحر

 خاله! نیسالم خوش اومد_

بود و دلتنگش  دهیخواهر زاده اش را ند یوقت بود درست و حساب یلیسحر را مثل دخترش دوست داشت و خ هیهد

تن مادرش را  ینکرد. آغوشش بو یقدم شد. سحر مخالفت شیپ دنشیدر آغوش کش یشده بود. بلند شد و برا

 گفت: هیهداز هم جدا شدند  یشان را آب کرد. وقترابطه سرد خی هیآغوش هد یداشت. گرما

 سر بهش بزنما. هیخاله دارم  هی یوقت نگ هیچقدر دلم برات تنگ شده بود._

 شد. از پشت هما را بغل کرد و گفت: دایپ دایکه سروکله آ دیمانده بود چه بگو سحر

 که مرتب به خاله ام سر بزنم و همش کار و بهونه کنم. ستنیهمه مثل من ن_

 و قربان صدقه اش رفت. دیخند هما

 قبلش نشست و گفت: یدست سحر را فشرد و سرجا هیهد

  ؟یایو م یزنیبه غذا نوک م یریدرست غذاتو بخور. چرا مثل جوجه م نیبرو بش_

 که تمام ساختمان را برداشته بود افتاد. ییبو ادیآوردن اسم غذا سحر به  با

 به سمت آشپزخانه رفت و گفت: هما

 برات کشک بادمجون گذاشتم بخور. ایبه دست و روت بزن ب یآب هی_

خانه شان پخته  یوقت تو چیبود که ه ییاز غذاها یکیرفتند. کشک بادمجان  یباال نم نیاز ا شتریسحر ب یابروها

کشک بادمجان  تینها یسحر ب ،یداشت ول تیشد. چرا که پدرش اصال دوست نداشت و به بادمجان حساس ینم

 شد. یوقت به خاطر پدرش خواستار آن نم چیت اما هدوست داش
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بود. با آن که دلش  دهیرا چ زینشسته بود و مادرش م زیپشت م دایبه دست و صورتش زد و به آشپزخانه رفت. آ یآب

 مهم تر بود. شیسوال ها یغذا ول یرفت برا یضعف م

 .ستیپر سوال دخترش دنبال چ یدانست چشم ها ینگفته م هما

 .وفتهیتا داغه بخور. از دهن م نیبش_

 گرفت و به سمتش گرفت. یلقمه کوچک دایآ

  ؟یاومد یخشکت زده از وقت ؟چرایکن یم استخاره

 که گرفته بود یلقمه ا دایو به جلو هولش داد. آ دیسحر عقب کش یرا برا یصندل هما

 

 خودش خورد. را

کشک  بیشما ترت یپاشد اومد خونه خواهرش و برا دیشن ی. رفته سفر. مامان جان منم خوشحال وقتستیبابات ن_

 بخور از دهن افتاد. یندار یسوال گهیبادمجون داد. اگه د

 :دیکرد و پرس دایآ بینص یچشم غره ا سحر

 سفر؟کجا؟ _

 دخترهارا تنها بگذارد گفت: نکهیقبل ا هما

 .زدی_

 کرد: لیهم تکم دایآ

 گرده. یاومده. نترس پس فردا برم ،یبابا جانت دق کن یاز دور نکهیقبل ا_

 :دیخند هما

 .هیهد شیمن برم پ_
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 یسفر برا نیدر برابر معده گرسنه اش مقاومت نکرد و مشغول خوردن شد.ا گریبا آن که نگران شده بود اما د سحر

 .دیرس یاش چندان بد هم به نظر نم یرفع ناراحت

 

 در برابر معده گرسنه اش مقاومت نکرد و مشغول خوردن شد. گرید سحر

 یمورد عالقه اش را مزه م یگرفت و بدون عجله طعم فوق العاده غذا یلقمه م یطوالن یآرامش و مکث ها با

چانه اش زد و با دقت به سحر  ری.دستش را زدیشد و عقب کش ریزودتر س دایوقت بود که نخورده بود.آ یلیکرد.خ

 شد. ینم الیخیدا بینکرد اما آ ییاعتنا ینگاهش را احساس کرد ول ینی.سحر سنگنگاه کرد

 .ینیجا بش هیساکت  ادیبهت نم_

 نگفت. یزیچ یتنگ کرد ول یرا کم شیچشم ها دایآ

 انقدر نخور!_

 و؟یچ_

 چرخاند: دایرا پر از آب کرد و سرش را به سمت آ وانشیل سحر

 پس انقدر نگاه نکن و اول حرف تو بزن. یزنیحرفاتو.تو که آخرش حرفاتو م _

 ؟یخبر دار انیاز شا_

 کرد. ینگاهش م رهیخ دایماند.آ شیغذا در گلو انیاسم شا دنیبا شن سحر

 غذارا قورت داد و گفت: یسخت به

 ازش خبر داشته باشم؟ دیچرا با_

 لب گفت: ریبود برداشت.همانطور که نگاهش به صفحه بود ز زیم یرا که رو لشیرا باال برد و موبا شیابروها دایآ

 نشونت بدم. یزیچ هیصبر کن... _

 سحر گرفت: یچشم ها یرا جلو یگوش دایکه آ دیطول نکش شتریلحظه ب چند
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 بله برونشون بوده. شبید_

بود در باورش  دهی.آنچه شندیچسب دایآ یبه عکس مقابلش باشد به لب ها نکهیا یگشاد شده سحر به جا یها چشم

 .دیگنج ینم

ماه قلبش شکسته است.ضرب  نیبار چندم در ا یغرورش ترک برداشته و برا دایبار دوم مقابل آ یکرد برا حس

 .دیطبل در سرش کوب هیشب ییکرد و صدا دایقلبش تند شد و به سرش راه پ یاهنگ تپش ها

 یم شیکه برا ییو عکس ها دایگره خورد.آ شیشد.نفسش در گلو دهیکنجکاوش به سمت عکس کش یها مردمک

 توانست درک کند. یآورد را نم

خودش گرفت.هرچند طعم  یبرا یگریخرد شده دلش را کنج دلش جمع کرد و لقمه د یتکه ها یبود ول سخت

 دهانش تلخ تلخ بود.

 دا؟یآ یبرس یبه چ یخوا یبشه؟م یخب که چ_

 چانه اش زد. ریرا ز شیگذاشت و دست ها زیم یرا رو یگوش دایآ

 بکن. تویکنه.توهم زندگ یم شویچه راحت داره زندگ انیشا نیکنم که بب یادآوریخواستم _

 یداد.دلش م یخودش را مشغول نشان م دیبا شیپنهان کردن لرزش دست ها یبرا ینداشت ول یلیم گرید سحر

همه  نیتوانست.شوکه بود.از ا ینم یکند ول یخال دایو به توچه سر آ یلیس کیدلش را با  یخواست تمام عقده ها

 .گرید یرابطه و شروع رابطه ا نیا دنیبر یبرا انیعجله شا

 کرد گفت: یم دنشینلرز یکه تمام تالشش را برا ییرا کنار ظرف گذاشت و بلند شد.قبل رفتن با صدا لقمه

 .یمن یانقدر به فکر زندگ نکهیممنون از ا_

 یمحل یداشت ب دایمادر و خاله اش گذشت.آ یاز جلو یحیبه لبش نشاند و بدون حرف و توض یمصنوع یلبخند

 کرد. یدانست و درکش نم یکرد؟ نم یم یدلسوز شیواقعا برا ایکرد  یم یرا تالف شیها

خاله اش و خوردن  دنید یبود.خوشحال دهیچیاش در هم پ ی.کالف زندگستادیحرکت پشت در ا یب قهیدق چند

که تمام سرش را پر کرده  یحس و حال لباسش را عوض کرد و کار ی.بشیمورد عالقه اش بغض شد گوشه گلو یغذا

 بود انجام داد.
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برنامه سر  چیاصال از ه نکهینبود نه ا یمجاز یاهل فضا ادینشست.ز ششیآرا زیم یصندل یرا برداشت و رو لشیموبا

 یعضو بود ول یاجتماع یاش در شبکه ها یمهم کار یباط هاو نداشته باشد.چرا باتوجه به شغلش و ارت اوردیدرن

خواست بفهمد  ینداشت اگر م یحاال چاره ا امادانست. یاز آن را تلف کردن وقت م شتریفقط بنابر ضرورت و ب

 آورد. یم رونیاش ب یسرش را از الک سنگ دیاطرافش چه خبر است با

 انیزد.شا یگشت نبود.بالک شده بود.لبخند تلخ یرا قبال داشت اما حاال هرچه م انیشا جیشدپ نستاگرامیا وارد

اش  یمیو خاطرات قد یمیباز کرده بود.باعث شده بود دوست قد زهایچ یلیبود که چشمش را رو به خ یتجربه تلخ

 رنگ گرفته بودند.

*** 

 دنیکه بدجور خسته بود با د مانیوارد اتاق شد.پ یچا ینیبا س یکه به در خورد سرش را بلند کرد.عباس یضربه ا با

 لبخند زد: یچا

 خواستم. یاز خدا م یا گهید زیکاش چ_

از هم اتاق  یهفته ا کیکه  دشی.به همکار جدستادیا مانیپ زیبود کنار م یو خوش اخالق انسالیکه مرد م یعباس

 :دیگذشت خند یشدنشان م

 دست شما درد نکنه._

 خودش رفت و نشست: زیبه سمت م یعباس

 نوش جونت._

را داغ  شیگرما لذت بخش باشد.چا نیبا لذت دستش را به دور فنجان حلقه کرد.اتاق انقدر خنک بود که ا مانیپ

 گذشت. یاز شروع کارش م یهفته ا کیاتاقش چرخاند. یخورد و نگاهش را تو

 بود. یحامد خال ی. فقط جاهم کارکناش و هم حقوقش طشیبود.هم مح یقبل یبهتر از جا یلیخ نجایا

را چک کرد.به محض وصل  لشیدوباره سر گرم کار شود موبا نکهیگذاشت و قبل ا ینیرا داخل س یچا یخال فنجان

نشاط  پیاز گروه اک امیپ یادی.تلگرامش را باز کرد.تعداد زدیرس یبود که م امیپ یگریپس از د یکی تایشدنش به د

اند که همه فعال  ختهیر یکه باز هم برنامه ا انستد یم یها را نداشت ول امیبود.وقت خواندن پ یداشت.انگار خبر
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چراغش خاموش  نکهیشد.قبل ا مانیشدن پ نیبود متوجه آنال یزیدر حال برنامه ر هیشده اند.بهنام که در گروه با بق

 گذاشت: امیپ شیشود برا

 "؟یجنگل هست یتو دنیشب خواب هی هیپا"

 

 زود خوانده شد. یلیخ امشیپ

 "؟یک"

 "پس فردا یآخر هفته،برا"

آسوده تر از قبل شده  الشینداشت و خ یکار دل نگران یبرا گریحاال که د نیبهتر از ا یشنهادیفکر کرد چه پ مانیپ

 یها شرکت کرده بود و مطمئن  بود بچه ها یبرنامه ها و دورهم شتریبود و در ب پیاک نیبود.چند سال بود که عضو ا

 داشته باشند. یلآخر هفته عا کیاند و قرار است  دهیبرنامه توپ چ کی

 "ام داداش هیپا"

 سرکارش برگشت. یشتریب یرا کنار گذاشت و با انرژ لیرا فرستاد و موبا امیپ

 

 را برداشت و روشنش کرد. ونیزیکنترل تلو یعسل یسکوت خانه حوصله اش سر رفته بود.دست دراز کرد و از رو از

 خانه... یدفعه ا کیبود و حاال از سکوت و خالی شدن  یشاک شیخواهرها یاهویاز سروصدا و ه شیربع پ کی تا

 اش رفته بودند. ییبه خانه دا شیاش بود و مادرش و خواهرها ییبرون دختر دا بله

که اگر خانه بود و فوتبال بود امروز  شهیبود شبکه سه را زد.برخالف هم دهیمبل سه نفره دراز کش یکه رو همانطور

 از بچها زنگ بزند. یکیرا برداشت تا به  لشیرا کم کرد و موبا ونیزیتلو یرا نداشت.صدا یباز دنیاصال حوصله د

 جواب داد: نیحس دهیاول به دوم نرس بوق

 .مانیبه آقا پ_
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 سالم._

 را بهتر بشنود: مانیپ یفاصله گرفت تا صدا دندیخند یاز جمع دوستانش که بلند بلند م نیحس

 سالم آقاااا...حال شما؟_

 چه خبرا؟ ؟یخوبم...خودت چطور یا_

 .ی.آخر هفته و جنگل و خوش گذرونگهید یانیخبر که خودتم در جر_

 آره.بهنام گفت بهم._

 خوشحال شد: نیحس

 !یپس هست_

 ؟یخونه ا ؟ییآره.االن کجا_

 چه زنگ زده است: یبرا مانیپ دیتازه فهم نیحس

 .ایآره داداش.چندتا از بچه هام هستن.پاشو ب_

باعث شده بود مثل  شیرفقا دنیند یو درست حساب یخبر یاهل خجالت و  تعارف نبود.اما دو سه هفته ب ادیز مانیپ

 خبر خودش را دعوت نکند. یب شهیهم

 پس اومدم._

 گشت گفت: یکه به سمت بچها برم یدر حال نیحس

 .میمنتظرت_

 بلند شد تا حاضر شود. مانیهمزمان شد.پ ونیزیکردن تلفن با خاموش کردن تلو قطع

به  یوقت دوست نداشت دست خال چیهله هوله گرفت.ه ینگه داشت و کم یسوپر کی یجلو نیراه خانه حس سر

 برود. ییجا
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پسر پر سروصدا و تنها  نیها به ا هیهمسا گری.ددیشن یمبهم آهنگ را از داخل خانه م یصدا ستادیدر که ا پشت

 شد. نیوارد خانه پر از دود حس  یباز کرد.بعد از احوال پرس شیدر را برا انیعادت کرده بودند.زنگ در را که زد ک

 .اپن گذاشت و با مهبد و آرمان دست داد یشد.پاکت پر را رو یو خنده اش قات سرفه

 زد و بلند شد: انیبه قل یپک نیحس

 .نورایرو.از ا نجایا یبه به.روشن کرد_

 مبل تک نفره نشست و با تاسف سرش را تکان داد: یرو مانیپ

 .یوقت فکر دود ی.وقت و بیکن یاخرش خودتو خفه م_

 و مهبد جواب داد: زدیبر ییهمه چا یرفت تا برا نیحس

 داره واسمون. یشنگول.حکم آب ونهیقل نیما هم نیخالف سنگ_

 کنه جون تو. یقلش مستمون م قل

 برگشت و گفت: هیبق شیبود پ دهیطول نکش ادیبگ کارش ز یکه به لطف ت نیحس

.دورهم جمع میکن یم یاستفاده بهتر یدخترا از خونه خال یومخ زن گهیاضافه د یغلطا ی.جاگهید گهیراست م_

 .میگذرون یخوش م میشیم

 سرش را تکان داد: مانیپ

 .دیسرتون ورزشکار ریخ_

 گوشش با آن هاگفت: یاش بود ول یکه مشغول گوش انیک

 نکن. میج نی. انقدر سگهید یریدوتا پک بگ یخودتم اومد_

 گفت: نیو حس دندیباهم خند همه

 بگو. نویهم_

 گرفت گفت: یرا از مهبد م انیکه شلنگ قل یدرحال مانیپ



 وارونه یروزها

153 
 

 کنه داداش من. یچند بار فرق م یبار با هفته ا هی یچندماه_

 !؟گهید یایفردا م یپسر.گفت الیخیب_

 هستن؟ ایک نی. خبر دارامیم_

 گفت: طنتیبا ش مهبد

 ؟یایم یکه پارتنر دارن با پارتنرشون.تو با ک ییبچها.مخصوصا اونا شتریب_

 انداخت: مانیبه پ ینگاه معنا دار نیحس

 چسبه. ینچسب م نیبه ا یجز سارا ک_

 اد؟؟یسارا هم م_

 گفت: مانیدر جواب سوال پ انیک

 .ادیو اون ن یایدرصد فکر کن تو ب کی_

 سارا. یها یدرباره کنه باز دنیزدن و خند هیرا که گفت همه شروع کردند به کنا نیا

 حرف ها را نداشت: نیحوصله ا مانیپ

 بافمتون. یوگرنه بهم م دیقصه نباف_

 اونجا. یبرا میکن یآمادت م می.داراریحاال جوش ن_

 گفتند. یماجرا فکر نکرده بود.پسرها درست م یجا نی.به ادیکش یپوف مانیپ

اشاره زد بحث را جمع  انیدر هم رفته است با چشم و ابرو به مهبدو ک مانیپ یاخم ها یجد یجد دیکه د نیحس

 گذاشت: شانیشلوغ جلو زیم یبود را رو دهیخر مانیکه پ ییها یکنند و خودش هم خوراک

 .ستین یکه از شام خبر دیبخور_

 را در آوردند. زیو خنده ته همه چ یشوخ انیم هیبق ینگفت ول یزیچ مانیپ
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توانست حدس بزند  یشد.نم یم دهیاجازه به سمت سحر کش یذهنش ب یشلوغ شده بود.سارا و از طرف مانیپ ذهن

سفر دو روزه همراهش  کیچه برسد که در  ندیدوست نداشت دوباره او را بب چیه یول انهی دیگو یبه او هم م دهیسپ

 باشد و چشم درچشمش شود.

 

را باالتر  شیرا ماساژ داد و انگشت ها شیلپ تاپ را بست و پلک ها توریساعت کار و نگاه مداوم به مان کیاز  بعد

 اش را فشار داد. یشانیکشاند و پ

همه را به نوبت انجام  نکهیکرده بود و از ا ادداشتیداد را داخل دفترچه اش  یانجام م دیکه امروز با ییصبح کارها از

 داده خرسند بود.

تخت  یخواست بپوشد را هم مرتب کنار هم رو یکه م ییشد و حوله تن پوشش را برداشت.لباس ها بلند

بود و فرصت نکرده  دهیرس شیکار برا نیکه ح یامیافتاد و پ لشیموبا ادیبرود به  رونیاز اتاق ب نکهیگذاشت.قبل ا

 بود بخواند را باز کرد

خواست او را بازهم به جمع بچه ها برگرداند.ذهنش خسته بود و حوصله نداشت  یم الشیبود که به خ دهیطرف سپ از

 نوشت: شیرا خواند و برا امشیپ یسرسر

 تونم همراهتون باشم. یممنونم اما نم_

 رفت. رونیرا گذاشت و با حوله ب لیرا که فرستاد موبا امیپ

 

شد.پشت در  دهیبه سمت اتاقش کش اریاخت یداد.ب یبود خبر از آمدن برادرش م دهیچیکه در راهرو پ ییسروصدا

 یکرد.دلش برا یم یبود و سامان با خواننده همخوان ادیدر گذاشت.آهنگ ز یکف دستش را رو یو با دلتنگ ستادیا

بسته بود  شانیکه چشم به رو ییداشته ها یبراروزها دلش  نیاز هم دور بودند تنگ بود.ا شهیکه هم یبرادر دنید

در بزند عقب رفت و خودش را در  نکهیاز آن ها برادرش بود.دستش را مشت کرد  و بدون ا یکیشد. یتنگ م ادیز

 .دیشورا ب شیها یبا حوصله به آب اجازه داد خستگ شیها یحوصلگ یحمام پنهان کرد.برخالف ب

 دردسر نبود. یمثل قبل آسان و ب گریبه شرکت د شیرا از سر گذرانده بود.رفت و آمد ها یپر استرس هفته



 وارونه یروزها

155 
 

 یرا ب شیدانست تالش ها یگذشت واهمه داشت و م یم یکه از حسابدار شیاز آخر ماه و حساب و کتاب ها هرچند

 کند. یاثر م

 خواست. یرا نم نیزد تا مشکل را حل کند اما ته قلبش ا یحرف م یاضیر یبا آقا دینفهمد با مانیخواست پ یم اگر

 کرد. یم یقرار یاز دستش داده بود تنگ شده بود و ب یکه به آسان یمانیخاطرات گذشته و پ یقلبش برا ته

 نشان بدهد. یخواست خود یبود حاال م ختهیر شیکرده بود خاک رو رشیکه چند سال در کنج دلش اس یحس

آب برد تا  ریخواست پر کند چشمش را بست و سرش را ز یکه سلول به سلول جانش را م یفرار از احساس یبرا

 با قطرات آب دفن شوند. شیاشک ها

 :دیکش یم ادیدر سرش فر یکس

 باز کن سحر قتیانکار و تمومش کن.چشمتو به حق_

 کرد. یط عیفاصله حمام تا اتاق را سر دیرا تکان داد و دوش را بست.حوله را پوش سرش

 گفت: یشاک دهیجواب داد سپ نکهیخورد.به محض ا یبار زنگ م نیپنجم یبرا لشیموبا دیبه اتاق رس یوقت

 شما! یچه عجب جواب مارو داد_

 و گفت: دیکش شیموها یکاله حوله را رو سحر

 حمام بودم.سالم._

 باشه. تیسالم،عاف_

 گذاشت تا لباس بپوشد: کریاسپ یرا رو لیموبا سحر

 خب بعدش؟_

 !امینم یگیکه م یچ یعنی _

 ندارم. یواقعا حوصله شلوغ دهیسپ_

 بگو من بدونم.انقدر تلخ نباش سحر. یدار ویحوصله چ قایدق_
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 سرجاش. ادیحالت م کممی...دهیم فی.کمیجنگل چادر بزن میدو روز بر میخواه یم

 را بست و گفت: راهنشیپ دکمه

 ه؟یشدن تیاستراحتش...با اون جمعسفره و _

 گذره. یخوش م یجور جاهام دسته جمع نی.امیستین شترینفر ب 20کال _

هم  مانیپ ایبود که آ دهیسوال کنج سرش چسب کی یکه بدجور وسوسه اش کرده بود و از طرف دهیسپ یحرف ها 

 .انهینفر هست  ستیب نیجز ا

 ریکه گفته بود را ز یبود و نه ا ختهیدرهم آم مانیخوب با بودن پ یدر جنگل و حال و هوا دنیتجربه خواب وسوسه

 برد. یسوال م

زنده  نکهیکتاب و درس و نقشه ها حبس کرده بود بدون ا انیکار کرده بود و خودش را م یلیسال ها خ نیا یتو

 کند. یبودن را زندگ

 دهیتوانست بپرسد را خود سپ یو نم دیچرخ یکه در سرش م یداد اصال بد نبود.سوال یبه خودش فرصت م یکم اگر

 جواب داد:

 . مایگذره دورهم...به یاد قد یخوش م گهید ای.بادیهم م مانیپ_

 روزها سحر را جان به لب کرده بود.فکرش را بلند به زبان آورد: نیها و خاطرات بود که ا میقد نیهم

 کافه؟ یرفتارشو تو یدیبشه؟ند مونیکه از اومدنش پش امیب_

 وارد شد: یگریشود از در د یتا سحر هم راض دیآ یم مانیه از قصد گفته بود پک دهیسپ

 ...یخوام که تو باش یاون مشکل خودشه.گذشته ها گذشته و من م_

 فکرش را به زبان آورده ناراحت بود آهسته گفت: نکهیاز ا سحر

 بگم...! یچ_

 دنبالت. میایهاتو جمع کن که صبح زود م لهیپاشو وس یچیه_



 وارونه یروزها

157 
 

 برم شرکت. دیکه من با شهیفردا؟؟ نم_

 کارمند نمونه؟ یخواد بره سرکار که تو بر یم یجانم.ک هیلیفردا تعط_

استراحت  یکه به خانه آمده بود و او بخاطر کار ذره ا یبود و از وقت یلیبه حواس پرتش لعنت فرستاد.فردا تعط سحر

 شده گفت: یسحر راض دیکه فهم دهینکرده بود.سپ

 دنبالت. میایهاتو جمع کن که صبح زود م لهیبرم کارامو انجام بدم.برو وس دیمن با_

 لشیسفر را برود و تنها دل نیخواست ا یرا گرفته بود و م مشینکرد.دلش تصم ینگفت و مخالفت یزیچ گرید سحر

 تابان! مانیبود.پ یسحر فرار دنیبود که از د یهمان کس

 

ذوق  یشدن عادت داشت ول داریقبل از به صدا در آمدن هشدار ساعت، چشمانش خود به خود باز شد.به زود ب صبح

 توانست انکارش کند. یپوستش را نم ریپنهان شده ز

ساز را پر و روشنش کرد.چشمش به  یبه صورتش زد به آشپزخانه رفت.چا یآب نکهیسرو صدا حاضر شد و بعد از ا یب

سحرهما بود که  الیزد که چراغ آشپزخانه روشن شد.به خ یود و فکرش چند ساعت بعد را رج مساز ب ییچا دیکل

 شده بود. داریبدرقه اش ب یبرا

صبحانه و  یآورد او را ب یطاقت نم شیدانست مادرانه ها یگفته بود و م شیقبل خواب از سفرش برا شبید

 کند.اما برخالف حدسش هما نبود. یراه یخداحافظ

 

 از سفر برگشته بود! رهنگامید شبید دیرس ینظر مپدرش آهسته سالم کرد.به دنیبا د سحر

 !ریصبح بخ_

 سحر برنداشت: یحال نگاه پرسشگرش را از رو نیرفت با ا خچالیبه طرف  دیسع

 .ریصبح بخ_

 .ختیشسته شده ر یخشک را در قور یجوش آمد و سحر چا آب
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 .یشد داریزود ب _

 کرد. یچا ختنیدندانش شد و خودش را مشغول ر ریبه جان سحر افتاد.لبش اس استرس

 گذاشت: زیم یآورد و رو رونیب زریزده را فر خیو و نان  خچالیرا از  ریظرف پن دیسع

 ل؟یروز تعط یریم ییجا_

 سفر کوتاه. هی_

 ؟؟یکار_

 دستانش گرفت: انیگذاشت و فنجان خودش را م شیفنجان پدرش را جلو سحر

 !هیحی.تفرستین ینه کار_

 تر شدند: کیبهم نزد دیسع یابروها

 کجا؟؟_

 شد چه؟! یلب به شانس بدش لعنت فرستاد اگر پدرش مانع رفتنش م ریبه جان سحر افتاده بود... ز اضطراب

 گرفت: یتر کرد و نفس ییرا با چا لبش

 از دوستام. یشمال!با جمع_

به خاطر اصرار  یصحبت دونفره شان بود و از طرف نیاول نیآن روز ا انیشد.بعد از جر رهیبه صورت سحر خ دیسع

 .دیرفتن سحر پنهان کند اما باز هم از پرس و جو کردن سحر دست نکش یهما مجبور بود مخالفتش را برا یها

 .یداد یهم بود قبلش اطالع م ی.قرار به سفر کاریسفرها نبود نجوریاهل ا_

برود  یو شاد حیخواست دنبال تفر یبار هم دلش م کی.دیکش ضشیدونقخشک پدرش ناخن به احساسات ض لحن

 داد. یبه سواالت پدرش جواب پس م دیبا

 را فرو داد و گفت: شیقلپ چا کی یسخت به

 شد. یدفعه ا کی_
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 ؟یداد یبه خانوادت اطالع م دیو چه با برنامه نبا یدفعه ا کیچه _

 گفت: اریاخت ینشست و ب شیلب ها یرو یکمرنگ پوزخند

 د؟یکه نگرانم دینگ ستمیسالمه بابا.بچه ن 26من _

 خورد.سحر ادامه داد: یاز سوال سحر تکان دیسع

 !نیدیم تیتونم باور کنم که مثل سامان بهم اهم ینم _

 خیو توب ستین انیدر م ینگران یدانست که پا یو بغضش را قورت داد.م دینفس سر کش کیسرد شده اش را  یچا

 بوده و بس! انیباز کردن بحث شا یآن شب پدرش هم تنها برا

 :ستادیکامال از آنجا خارج شود ا نکهیرفت اما ا رونیاز آشپزخانه ب یگذاشت و با لبخند لرزان زیم یرا رو فنجان

 هست.خدانگهدار... زیهمه چ انهیمامان در جر_

 یایسحر بود.مثل همه پدر ها که تمام دن یایتمام دن دی.سعامدیجواب بگذارد.دلش ن یهم نتوانست پدرش را ب باز

 دخترانشان هستند.

 دلش را سوزن سوزن کرده بود اما باز هم با تمام وجودش او را دوست داشت. شیها یمهر یتوجه و ب یهم ب هرچقدر

 کوله اش را گرفت: ریشد و بعد از سالم و صبح بخ ادهیو بهنام منتظرش بودند.بهنام پ دهیسپ دیکه رس نییپا به

 .رهیکه د نیبش_

 کرد: دهیبه سپ یعقب نشست و سالم گرم یصندل سحر

 شد. ریکه د دیببخش_

 کرد: نییآهنگ ها را  باال و پا ستیزد و دنبال آهنگ مورد نظرش ل شیبرا یچشمک دهیسپ

 خدا عجوله. شهینه بابا.بهنام هم_

 :دیرا شن دهیخودشان گذاشت پشت رل نشست و حرف سپ لیکوله سحر را کنار وسا نکهیبعد ا بهنام

 ندارم. یاومده وگرنه من عجله ا ایماهه به دن شیش مانیپ_
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 .دیو قلبش تند تر تپ ختیدلش ر مانینام پ دنیشن با

 کرد: یکرد و پل دایخواست را پ یکه م یآهنگ دهیسپ

 اد؟یشد با ما م یآخرش چ_

به عقب  نهینگاهش را احساس کرد و از آ ینیبهنام دوخته شد.بهنام سنگ یجان سحر چشم شد و به لب ها تمام

 ی.بعد از مکثدیدرخش یکه به چهره اش زده بود م یتفاوت ینقاب ب انیپرسوال سحر که م یچشم دوخت.به چشم ها

 گفت: ینسبتا طوالن

 بهتر بود. ینجوری.اادیخودش م نینه با ماش_

 کرد. دیو در دل حرفش را تائ دیفته بود.سحر از نگاه پرحرف بهنام چشم دزدآخر جمله اش را انگار به سحر گ قسمت

بود،  دهیکه رس یکس نیرد و بدل نشد.قرار شان آنجا بود و اول انشانیم یتا به جاده چالوس برسند حرف خاص گرید

 بود. مانیپ

 یسفر شود.در دل دعا م الیخ یو از همانجا ب ندیاو را بب دیترس ی.ممانیاز واکنش پ دیترس یدر دل سحر نبود.م دل

 شوند تا او متوجه حضورش نشود. ادهیکرد اول جاده مجبور نشوند پ

شد خودش رو به بهنام  دیاز سحر ناام ی.وقتدیشیاند یهم به آن م دهیبود که سپ یزیچ قایدر سر سحر بود دق آنچه

 گفت:

 .میبهونه جور کن که ما آخر برس هی_

 

 .نهیسحر رو نب مانیکه پ یجور

 که... یدونیم وگرنه

 سرش را تکان داد: بهنام

 حواسم هست._

 نداشت. یچاره ا یسخت بود ول شیحرفا برا نیا دنیرا بست.تحمل شن شیپلک ها سحر
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 او ندارد. دنیبه د یلیبه آن دونفر خوب فهمانده بود که م مانیپ

 .دیرا به جان خر هیبق یو غرغرها دیبود که به چالوس رس ینفر نیآخر بهنام

 .دندیمورد نظرشان رس یکردند تا به روستا یوقفه رانندگ یساعت ب سه

بود در دل کوه که بعد  ییتوقف نکنند و تا خود مقصد برانند.روستا جا ییرا گذاشته بودندکه جا شانیقبل قرار ها از

 بودند. دهیو خم به آن رس چیپر  پ یجاده ا یاز ط

 یشد.هوا ادهیپ یقرار یشده بودند.سحر با ب ادهیو پ دهیزودتر رس هیپارک کرد.بق مانیپ دیرا کنار پرا نشیماش بهنام

 که همه را در خود گرفته بود هوش از سر سحر پراند. یو مه ا زیخنک و تم

اطرافش بود  ییبایبا خود برد.محو ز یقیدقا یرا برا شیپوست صورتش دلهره ها یآن رو یخنک و باز مینس وزش

بود.نفسش در  ستادهیقدم دورتر ا 10شد که  مانیکه چشم در چشم پ دیاطراف چرخ دنید یکه جلوتر رفت.برا

 یزیچ مانیسوخته پ یقهوه ا یکه در آستانه ورودش بودند و چشم ها یاش حبس شد و جز سکوت جنگل نهیس

 .دیو ند دینشن

 خاکستر خاطرات گذشته خفته بود سر برآورد. ریکه ز یه شد.حسنگاه پنب نیچهارسال رشته بود با هم نیدر ا آنچه

نشسته در  یبگیغر زیت غیاش خارج شد و ت هیاول یاز بهت زدگ مانیگم شده بود که پ شیچشم ها یرگیت انیم

 که بود برگرداند. یینگاهش نفس سحر را بند آورد و او را به جا

که متوجه نگاه آن دو به هم شده بود به داد سحر  دهیبرد.سپ یگریو سرش را به سرعت به سمت د دیدزد چشم

 جمع برد. هیو او را به طرف بق دیرس

 که آشنا نبود آشنا شد. ییو منگ با همه حرف زد و با آن ها جیگ سحر

با بهنام  نیسنگ ییرفته بود که با اخم ها یمانیپ یکدام از آن ها در خاطرش نماند چرا که حواسش پ چیاسم ه اما

 یتیبا نارضا مانیدر کردن کوتاه همه آماده حرکت شدند.پ یخستگ کیو  لیگذاشتن وسا نییکرد.بعد از پا یبحث م

 از بهنام جدا شد و به سمت کوله اش رفت.

 ادهیساعت پ کیرا برداشتند و آماده حرکت شدند.به گفته آرمان که به آن منطقه آشنا بود حدودا  لشانیوسا همه

نفر  ستیها چند نفره بودند.ب یها دونفره و بعض یراه افتاد.بعض هیرا برداشت و دنبال بقداشتند.سحر کوله اش  یرو

سحر نداشت چرا که حواسش  یاش را برا هیاول تیجذاب گریپسر بودند.جنگل د هیبودند که هشت نفرشان دختر و بق
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از سحر و بهنام که کامال مشخص بود از قصد  یادیکرد اما با فاصله ز یهم مثل او تنها حرکت م مانینبود.پ شیسر جا

 است.

که آغاز کرده  یشود و از سفر مانیپ الیخیفرستاد و تمام تالشش را کرد تا ب رونیشده اش را ب نینفس سنگ سحر

 بکر و محصور کننده... یبود لذت ببرد.مخصوصا آن فضا

 

 هیخنده و صحبت بق یشرتش فرو برد.صدا ییسو بیرا داخل ج شیو دست ها دیدوشش باالتر کش یاش را رو کوله

 بود. مانیدر امتداد نگاهش پ یزدن اطراف کرده بود ول دیسکوت جنگل را شکسته بود.سحر خودش را مشغول د

 نداشت. یادیعمر ز شیخوش حال یخوشحال بود ول دید یاو را تنها م نکهیا از

 لیم شیرفت و هم قدمش شد.پاها مانیپ بود به طرف دهیهمراهش د یکه در مهمان یهمان موقع دختر درست

 کی شیرو شیصحنه پ دنیکه با د یعقل و دلش جدل نیبود ب یرفتن به آن سمت داشتند.جدال سخت یبرا یبیعج

سفر آمده  نیبه ا نکهیا زدر خودش جمع شد.ا یرفت.لبخندش تلخ شد و دلش مغلوب عقلش گوشه ا نیدفعه از ب

فرصت استفاده کند و لذت ببرد.مخصوصا با حضور  نیگذارد از ا ینم مانیپ نهیدانست ک یشده بود چون م مانیپش

کرد و  یم طنتیکه آزادانه کنارش ش ییرفت.سارا یراه م مانیکنار پ نیکه بدون حفظ فاصله مع ییسارا...سارا

 .ختیر یداشت به جانش م رشرا در کنا مانیکه پ یدور یحسرت روزها

 شد. دهیکش شیکه بازو زدیدست و پا م شیحسرت ها انیم در

 .دیشده اش د زیر یرا با چشمها دهیبرگشت و سپ جیگ

 و نگاهش را در جنگل چرخاند: دیدست سحر را کش دهیسپ

 ؟ییدختر!معلوم هست کجا اریدرن یباز جیگ نقدریا_

 اند. ستادهیمتر جلوتر کنار هم ا نیچند هیکه از جمع دور افتاده و بق دیبه اطراف که نگاه کرد تازه فهم سحر

 :دیبودند! ناراحت پرس دهیانگار حاال همه فهم یشوند.ول شیمتوجه حواس پرت هینداشت بق دوست

 االن همه منتظر من موندن؟_

 .زننیدارن چادر م م،پسرای!قراره اونجا بمونرینخ_
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 و سارا متوجه او نشده بودند،خوشحال شد. مانیپ نکهی.از ادیکش ینفس آسوده ا سحر

 ادامه داد: دهیسپ

 .یریم گهیطرفه د کی یحواس دار یبله!ب دمیکه د یکجا موند نمیبب ،اومدمیستین دمیدنبالت گشتم د_

 نگاه کرد و گفت: دهیقدرشناسانه به سپ سحر

 دنبالم. یاومد نکهیاز ا یمرس_

 راه افتادند. هیدست سحر را رها کرد و همراه هم به طرف بق دهیسپ

 الیخیگذشته بوده...ب یکه تو یهرچ الیخیفکر نکن!فقط خوش بگذرون و از فضا لذت ببر!ب یچیسحر... به ه_

 ...نکهیا

 و خودش گفت: دیحرفش را بر یباتلخ سحر

 از اومدن من در حد مرگ ناراحته.! یکی نکهیا الیخیب_

 برات مهم نبود. زایچ نیکجاست؟تو که ا یشگیول کن اونو.سحر هم_

بود که به کمک آرمان و مهبد چادر هارا سرِ پا  یمانیپ ینگاهش در پ یبود ول دهیسپ یگوشش به حرفها سحر

 .کردندیم

 را گرفت: دَشید یو جلو ستادیسحر ا یقدم جلو آمد و درست روبرو کی دهیبود.سپ ستادهیهم کنارشان ا سارا

 سحر!چت شده آخه؟! ایبه خودت ب_

 فرستاد. نییخورد و آب دهانش را پا یتکان سحر

 .ستین یچیخوبم.همن _

با همه  کمیو  یریو آسون تر بگ یات بش یاون غرورخرک الیخیدوست داشتم ب شهیکه هم یدونیکامال مشخصه.م_

کرد  یهمون سحر قبل. همون که اصال قبول نم یو بش یکه خودتو جمع کن خوامی. اما االن ازت میتر بش یخودمون

چند ماه  مانیباش که پ ی.همون سحرمانیپ یو حواس پرت که همش نگاهش پ جیسحر گ نینه ا ادیسفر ب نیبه ا

 کن. فیک کمیشو و  مانیسارا و پ الیخیتوجه شو به خودش جلب کنه. پس ب کمیدنبالش بود تا 
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 به تو واکنش نشون نده. گهیاونم د بذار

 یدور را فراموش نم یمهربان روز ها مانیوقت پ چینگاه کرد. باز هم خاطرات گذشته...ه دهیسپ یدر چشم ها سحر

 رونیسخت بود. نفسش را تکه تکه ب شیبرا یمحل یو ب یسرد نیبود که حاال تحمل ا نیهم یبرا دیکرد شا

درد دلش از چشم  نکهیقبل از ا ت،خواس یهم صحبت م کیاندازه  ینداشت. دلش ب یتحمل خودخور گریفرستاد.د

 شود.  زیسر ر شیها

 کنم. یروزا همش دارم گذشته رو مرور م نیا یدونم چرا، ول ینم...خودمم یدونیم_

 .ینه مکان خوب هی. االن جمع کن خودتو چون نه زمان خوبیداشت ادیمرور ز یچهار سال گذشته.وقت برا _

 دیچرخ یگریرا صدا زد هردو همزمان سرشان به سمت د دهیسپ یکه کس دیبگو یزیچ خواستیپوزخند زد م سحر

. ستادیا دیشد و سحر را د کیبه طرفش آمد.اما چند قدم که نزد دنشیگشت و با د یم دهیبه دنبال سپ بود که مانیپ

 گفت: دهیبه سپ ندازدیب یبه سحر نگاه نکهیبدون ا

 

 باهات کار دارم. ایب _

 هم در جوابش گفت: دهیسپ

 .امیباشه االن م_

 برگشت و به سحر نگاه کرد و با افسوس سرش را تکان داد: دهیبه سرعت رفت.سپ مانیپ

 ...یبفهم یتو نخواست یول میدونست یهمه م نویعاشقت بود ا مانیباهاش سحر...قبول کن! پ یبد کرد _

 حقمه! دونمیم_

که بعد از آن همه غرور  یسحر یدلش گرفت برا ندیبب توانستیسحر م یچشم ها انیدرخشش اشک را م دهیسپ

 کرد.مهربان گفت: یم یتلخ دیکه از دستش داده افتاده بود دستش را گرفت...نبا ییروزها ادیحاال به 

 نه نه.اصال فراموشش کن _
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 یدلت براش رفته پس تالش کن برا یدیبا خودت رو راست باش و اگه بعد از چهارسال فهم یگذشته ها گذشته ول 

 جبران گذشته.

گذاشت. سرش را رو به  شیتنها دهیدلش رفته بود؟ جواب سوال ذهنش را نداده بود که سپ دیبر خودش لرز سحر

 نیزم یدرختان تکه تکه رو یشاخه ها یآسمان گرفت نور از ال به ال

 دهی. دلش چهار سال قبل لرزردیرا بگ شیریزش اشک ها یرا در کاسه چرخاند تا جلو شیشده بود مردمک ها پخش

بخورد  یساخته تکان شیکه برا ییمشتش لهش کرده بود و آنقدر فشارش داده بود که نتواند در تنگنا انیما مبود ا

را نخواسته بود تازه طعم تلخ پس زده شدن را  اوکه  یانیپدرش شکسته بود و شا یکه جلو یحاال بعد از غرور یول

کرد  یشده اش  به خودش ثابت م انیع شیهاکه پس لرزه یبود و مشتش وا شده بود. حاال او مانده بود و دل دهیچش

 .یرا بده یشکسته ا یکه روز یتا تاوان دل چرخدیو م چرخدیدارد. م یبیعج یها یباز یزندگ

 ...گریاش تاوان بود د یو حضور سارا در زندگ مانیپ یها یمحل یب 

خالصانه دوستش  یکه روز یکه انکارش کرده بود هم تاوان بود.تاوان غرور مرد یبردن به عشق یاز چهار سال پ بعد

به  یخوردند فراموش کند. لبخند یکه مغزش را م ییسحر سرش را محکم تکان داد تا فکر ها م،یداشت. با آمدن مر

 اشاره کرد و گفت :به کوله اش  میبرد. مر ینم حوالشبه ا یکس پ چیبشود که ه یزد و تالش کرد تا همان سحر میمر

  ن؟یزم شیبذار یخواینم ؟؟یخسته نشد _

 چرا...چرا..._اش گفت :  یکوله پشت یآور ادیبا  سحر

که  دیگردن و کمرش بود تازه فهم یکه رو یگذاشت. با کم شدن بار نیزم یدوشش برداشت و رو یاش را از رو کوله

 از چادر ها اشاره کرد:  یکیبه  میبوده اند. مر نیسنگ لشیچقدر وسا

اشغالش نکرده.البته بجنب که  یبرو اونجا بذارشون هنوز کس یاون چادر. دوست داشت یگذاشتم تو لمویمن وسا_

 !کننیم یارکِشیخودشون  یهمه دارن برا

 خنده اش گرفت.انگار مسابقه بود. سحر

گذاشتند. قبل از  یرا م لشانیو داشتند وسا انتخاب کرده بودند یخودشان چادر یبچه ها که نگاه کرد...همه برا به

 :دیبرود پرس میمر نکهیا

 ؟یریکجا م_
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 .میچوب جمع کن میبا دو تا از پسرا قرار شده بر_

 چشم در چشم شود،گفت: مانیبا پ یزود نیبه ا خواستیکه دلش نم سحر

 .امیصبر کن تا منم ب قهیپس چند دق_

 :کرد،گفتیرا چک م شیکه گوش یدر حال میمر

 منتظرم. یاوک_

 گفته بود رفت. میکه مر یبگردد،به داخل چادر مانیبه دنبال پ نکهیاش را برداشت و بدون ا یکوله پشت سحر

 زود برگردد که سارا هم وارد چادر شد. خواستیرا گذاشت و م لشیوسا

 گذاشت و گفت: یاش حبس شد. سارا کوله اش را در گوشه ا نهیسارا نفس در س دنید با

 بودمتون. دهیبچه ها ند نیحاال ب ؟تایزه واردشما تا_

محو  نقدریاما ا یا دهیمرا د دهیسپ یخانه  یچرا تو"که  دیبگو خواستیشد.م رهیحرف فقط به صورتش خ یب سحر

 "!یآور ینم ادیکه مرا به  یبود مانیپ یتماشا

 زد و دستش را جلو برد: یبود.سارا لبخند دهیزبان به کامش چسب یول

 .من سارا ام و شما؟میآشنا ش گهیکه با همد م،بهترهیقراره کنار هم باشحاال که _

 بود،حرصش گرفت ستادهیمجسمه مقابل سارا ا کیاز خودش که مثل  سحر

 برد و گفت: شیدستش را پ یسرد به

 سحرم._

 دوستانه دست سردش را فشرد و گفت: سارا

 خوشبختم!_

 داد! حیفرار را بر قرار ترج یبه عبارت ایاز چادر خارج شد  عیسر یلینگاه از شال آزاد سارا گرفت و خ سحر
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 سفرش بود! نیاتفاق خوب ا نیهم از دوم نیا

 !مانیپ یاو برا یها یدلبر دنیو د دنیچادر و احتماال شن کیدر  بشیرق یبه عبارت ایبا سارا  بودن

 لب به شانس بدش لعنت فرستاد. ریرفت و ز میحرص به سمت مر پر

 

 نیسحر ب دنیاز د تشیفاصله گرفت.عصبان هیبلند و محکم از بق یشلوارش سر داد و با گام بیرا داخل ج دستش

 .گرید یکه در نگاهش النه کرد طرف یطرف و ترس کیبچه ها 

 اش. یپنهان کار نیا یکرد برا یحواله بهنام م یپس گردن کیدر جمع نبودند حتما  اگر

کف دستش را به  یو بهنام سرکارش گذاشته بود.حرص دیایبود که اگر سحر هست او ن دهیپرس مایکه مستق چرا

 نکهیکرد جلوتر ازهمه حرکت کند و به ا یو سع دیکش ی.پوفدیخار ششیته ر ی.کف دستش از زبردیصورتش کش

 یمار کیزده اش بود و مثل  دکه در قلبش نشسته بود حاصل غرور بن یا نهیفکر نکند.ک دیایسحر پشت سرش م

 گرفت. یزد آرام نم ینم شیبود که تا ن

به سارا  الیفرار از فکر و خ یسارا سرش به سمت چپ چرخاند.سارا سالم کرد و کنارش راه افتاد.برا یصدا دنیشن با

 پناه برد.

 ؟یچطور_

 .ستمیخوب ن ادیز_

 :دیابرو باال انداخت و پرس مانیپ

 چرا؟_

 کرد و برعکس به راهش ادامه داد. مانیاش کرد و روبه پ یمانتو کوتاه و ارتش بیدست داخل ج سارا

 شد. ریاش هم مس گهید یو با رفقا چوندیمنو پ ییآقا هیچون که _

و دامب و  ایباز ستیها و آرت غیگذره.ج یبهتون خوش م یکه کل دادیبا دخترا مگه بهت بد گذشت؟ شواهد نشون م_

 تون. ستمیدومب س
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 کرد و کاله نقاب دارش را باالتر برد. کیرا بار شیچشم ها سارا

 گذشت. یخوش م شتریمطمئنا با تو و کنار تو ب ینه خوش گذشت.ول_

 فیخورد به  گردن و پوست لط یسارا در تاب م ادیز زیکه از دو طرف در هوا به خاطر جست و خ یاز شال مانیپ نگاه

شانه اش انداخت.سارا از  یرا گرفت و رو درهم گره خوردند و دستش جلو رفت.شالش شی.ابروهادیو روشنش رس

 غرق لذت شد. مانیکار پ نیا

 

که نشان داده بود به  یآمد و واکنش یها خوشش نم یمباالت یب نیرا لرزاند.از ا مانینشسته در نگاه سارا دل پ ذوق

 شده بود. ریتعب یگریسارا جور د الیخ

شد  یم شیشد که از چشم ها یم یدختر االتیباعث دامن زدن به خ  دیکرد.نبا یحواسش را جمع م شتریب دیبا

 از سرش افتاده است. یعاشق یهوا دیتوانست به سارا بگو یاش را خواند.کاش م یدلدادگ

 نه؟  هیخوب یچه هوا_

 دشیآمد که تائ شیشد.حرف تا پشت لب ها دهیکش دیچرخ یکه دور خودش م ییبه سارا مانیافتاده پ ریبه ز نگاه

کرد.به وضوح متوجه  یط مانیراه را هم با پ هیشد.سارا بق یآتش م نیا زمیه دیخودش را گرفت.نبا یجلو یکند ول

 به اطراف گفت: یستاد و با نگاهی.آرمان باالخره ااوردین شیشد اما به رو مانیپ یسکوت ناگهان

 خوبه. نجایهم_

 یگفت که مکان مناسب یدشت مانند آنجا م یکه قبال آنجا روشن شده بود و فضا یبه جا مانده از آتش خاکستر

 گذاشت و رفت تا با پسرها چادر ها را برپا کنند. نییرا پا لشیاست.وسا

زد و متقاعبا  شی.صدادیخواست چادرشان را سرپا کند اما او را ند یچشم چرحاند.م دهیکار بود که به دنبال سپ انهیم

 .دیبه سمتش نرفته بود که سحر را د شتری.چند قدم بدیشن را دهیسپ یصدا

 گفت: دهیداد و رو به سپ رونیب ینیرا از راه ب نفسش

 کار دارم باهات. ایب_

 ربع، کیبه طرف سارا بازگشت.بعد از  و
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شدند.سارا هنوز  یم ری.کار چادر ها تمام شده بود و همه داشتند جاگدیکش یقیبه تنش داد و نفس عم یو قوس کش

 درخت گذاشته بود برداشت و آن را به دستش داد: کیخودش و سارا که کنار  یبود.کوله پشت ستادهیکنارش ا

 از کمکت. یهاتو بذار.مرس لهیبرووس_

 گذاشت: یاش چسباند و احترام نظام یشانیلبخند زنان عقب رفت و چهار انگشت اش را کنار پ سارا

 اطاعت امر جناب._

که داخل چادر پنهان  یشد. تا وقت دهیکرد کش یم طنتیکه بدجور ش ییسارا یو سر تکان داد و نگاهش در پ دیخند

 بهنام یشد.با صدا

 سمتش و گفت: سرچرخاند

 شده؟ یچ_

 .ادیزد؟بگو ب بشیآرمان کجا غ_

 حاال. ادی.مشیآت یرفت دنبال چوب برا_

 برگشت. اش انداخت و داخل چادرشان یبه ساعت مچ ینگاه  بهنام

 زد. رونیکه به سرعت از چادر ب دیبرگشت و سحر را د یبه نقطه قبل مانیپ نگاه

اش باز  یدر زندگ شانیکه هر دو پا ییها نیچادر بمانند.س کیباال رفت.سارا و سحر قرار بود در  شیابرو یتا کی

 شده بود.

را  مانیبود و قصدش هرچه بود دل پ دهیزمان حالش را چسب یگریبود و د دهیبه گوشه مغز و کنج دلش چسب یکی

 لرزاند. ینم

را  ینقش سوم یسوسن ای هیبود.اول سحر و بعد سارا...بعد هم حتما قرار بود سم نیس یزندگ یسهم او از الفبا انگار

 کند. یباز

اش بود.سرش را محکم تکان داد تا از  یهمان نقطه اوج زندگ یسوم دینشود.شا یگفتند تا سه نشود باز ینم مگر

 جنگل و گم شوند. نیاز ا یشد پرت شوند گوشه ا یم سهیکه پشت هم در سرش ر ییچرت و پرت ها
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را باخود  ندهیآ یبرا شیرا که نه تمام نقشه ها شیاهایکه دلش را لرزانده و بعد تمام رو ینیس نیهنوز به همان اول او

 بود. دهیپوچ کرده بود چسب شیها یخواه

درد  نیا یرو ییدوا دیسوخت و او با یاش جراحت شده بود م یغرور زخم یزیقلبش که با ت نیاز ا یگوشه ا هنوز

کرد.اهل  یفرق م زیهمه چ یاش بود.اما حاال کم نهیس یدردها یرو یگریدوا نبود.سارا درد د نیگذاشت.و سارا ا یم

که در عمق نگاهش خوانده  یزیداد.چ یبود غلغلکش م دهیچسبناک سحر د یکه ته نگاه ها یزیچ ینبود.ول یتالف

دل سوخته اش  نکهیبهتر از ا یزیبود.چه چ دهیاش خورده بود را د یکه دل سنگ یقیعم یبود و در پس آن ترک ها

 از یچشم بسته بود بفهماند که چه برسرش آمده است.تا کم زیهمه چ یرو یکه روز ییخنک شود تا به او یکم

 بود بچشد. ردهکه خودش ک یکار یتلخ

گوشه  یداد.کم کم لبخند یهل م یبند زدن او را به سمت تالف یدلش وسط بود و غرورش جان گرفته بود و برا یپا

 بود. دهیخواب یادیز یکه پشتش حرف ها ینشست.لبخند یلبش م

 هم موثر واقع شود. یلیتواند خ یو م ستیهم ن یخود فکر کرد سفر بد با

 اش کرده بودند هم نشانه اش. یکه پا در کفش زندگ یهم بودن آن دو دختر کنار

 نشست. یا قهیاستراحت کردن چند دق یاز چادر دخترها چشم گرفت و برا بیبه ج دست

 دهیکه سپ ییها چیشدند و ساندو ریگ یتخته سنگ ها جا یبر رو شانیاز چادرها رونیساعت بعد همه ب مین

 خوردند. یبود را به عنوان نهار م دهیزحمتش را کش

 

برداشته و مشغول روشن  یکه شعله بکشد نبود.مهبد دست از لودگ یبه آتش یاجیهنوز خوب بود و تا غروب احت هوا

سرش گل  یشد.چشم از تالش مهبد گرفت و به سارا که شالش را باال یروبراه کردن چا یآتش کوچک برا کیکردن 

نگاهش را دور گرداند. سحر را  یچشم ری.زدادخورد  یان کنارش نشسته بود و نهار مو خند یکرده بود و پر انرژ

 خودش و سارا را چرا... یرو نینگاه پرحرف افش یول دیند

که  یهر آهنگ یکرده بودند تا هرکس زانیبود آو دهیسرشان قد کش یکه باال یرا به شاخه درخت کریاسپ پسرها

نشسته بود و بلند بلند  الیشناخت داد...جفت سه یکه نم ییاز دخترها یکیدوست داشت به نوبت بگذارد.نوبت به 

 را برداشت و بلند گفت: لشی.دخترک موبادیخند یزد و م یحرف م
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 .دیداشته باش نوووی.ادیگذاشت هیچ نایا_

دفعه جمع  کیآهنگ کاکو بند با ولوم باال  یدفعه ا کیکرد.با پخش شدن  یزد و آهنگ مورد نظرش را پل یچشمک

 :دیبه دوستش خند الیخورد.سه یتکان

 داد. یتکون م نارویا یکی دی.باالیدمت گرم ل_

 از پسرها کرد. یکیو رو به  دیبا ناز خند الیل

 .یهم بلندشون کن مجتب نارویپاشو ا_

 پرت شد. هیحواسش از بق مانیشانه پ یآمدن بهنام و گذاشتن دستش رو با

 هم بلند شد.سارا سرش را باال گرفت: مانیو رفت.پ ایفقط گفت ب بهنام

 شد؟ یچ_

 خورده اش را گذاشت و گفت: مین چیساندو مانیپ

 االن. امیم_

 چشمش نشستند: یرو یور کی شیها یسرش را کج کرد و چتر سارا

 خورما. یسهمتو م یکن رید_

 ابرو باال انداخت: مانیپ

 منو؟ یدهن_

 جرقه اش را زد: نیتکان داد و اول دیسرش را به نشانه تائ سارا

 مطمئنم که خوشمزه تره._

هم زده  دیشا ایآن دختر اثر گذاشته بود. یجواب گذاشت.آب و هوا و فضا بدجور رو یو سارا را ب دیچشم دزد مانیپ

 آخر. میبود به س
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( به دو درخت ییبه بهنام باعث شد جمله آخر سارا را فراموش کند.بهنام که قصد بستن تور خواب )ننو دنیرس

 که کنار چادر ها بود داشت گفت: یتنومد

 .یومدیم گهیساعت د هی یذاشتیم_

 رفت و گفت: قشیبه رف یچشم غره ا مانیپ

 گه؟ید یواسه حمال میاورد_

 رفت: گریسر طناب را به دستش داد و خودش به سمت درخت د کی بهنام

 مگه؟ یشک داشت_

 طناب را گرفت و گفت: مانیپ

 وقت. هی یخجالت نکش_

 !گهیبه دخترا.سارا خانوم و هم نگم د یتو که زل زده بود ایمن _

دوتا از پسرها بلند شده بودند و  یکیو  الیو سه الی.اول سارا و بعد...لدیبه همان سمت چرخ مانیحرف سر پ نیا با

 .دندیرقص یخنده مثال م یشوخ نیب

او بود.حرف سارا در سرش مثل  یدهن چیاو را کنار سارا گرفته بود و سارا مشغول گاز زدن ساندو یهم جا نیافش

 هشدار زنگ خورد. کی

 دور به درخت بست: کیطناب را  بهنام

 کن برادر. شیدرو_

 خورد شد و گفت: یزنگ م یکه در مغزش ه یسارا و هشدار الیخ یب مانیپ

ماشده حاال تو  بینص یمفتک شیکیپس؟  ننیب یم اتریت رنیم دنیپول م یبرادر.واسه چ گهید دنهیواسه د شینما_

 نذار.

 :دیبه حرف دوستش خند شتریو ب هیبق یبه سرخوش بهنام
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 کارتو بکن._

 و محکمش کرد: دیچیهم طناب را دو دور به درخت پ مانیپ

 گذرونن. یخوش م_

 تازه اولشه و استارتشو زدن. نمیاومدن که خوش باشن ا_

 و آرمانند. الیسه قیبودن.رف یو دوست پسرش مجتب الیل نی.همینبود یقبل سفر

 .رو دست تو بلند شدن.هیشون تموم نشدن یانرژ

 گفت: یلب ریز مانیپ

 پس اهل دلن._

 :دیبهنام شن یخودش آرام تر گفت ول الیحرفش را به خ هیبق

 .ستنینچسب ن ایخوبه که مثل بعض_

 :دیباز هم مشکوک پرس یول دیگو یرا م یدانست چه کس یم نکهیا با

 ؟یمثال ک_

 به بهنام نگاه کرد گره طناب که مطمئن شد گفت: یچشم ریز مانیپ

 .ادیم یمن نگفت ومدنیهمون که از ترس ن_

 

 ابرو باال داد: بهنام

 هیمدل هی یگذره.سارا خانوم ور دلته.بعدشم هرکس یبه تو که بد نم_

 هم... یکیتو و سارا  یکی.یو مجتب الیمثل ل یکی

 پوزخند زد: مانیپ
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 .ادینم ایبه بعض یخوره ول یبه من و تو م حایمدل تفر نیا گه،یهمون د_

شون  یجور جمعا به گروه خون نیدونند.شمال و جنگل و ا یفقط کار و درس و حساب کتاب م یها از زندگ یبعض

 خوره. ینم

 ختهیر رونیرا ب شیدل و حرص ها یآنکه بخواهد حرف ها یب مانینگاه کرد.پ قشیرف یبه چشم ها بهنام

 بود.گردنش سرخ شده بود و معلوم بود از درون آشفته است.

 .یکن یکه نگاشم نم ؟تویخور یتو چرا حرصشو م_

 شانه باال انداخت: مانیپ

 همون به من چه اصال._

 رک گفت: بهنام

 کردن. رییتغ یبرا ستین یسال هم زمان کم 4کنند. یم رییبدون که آدما تغ نمی!ایخودت_

اش  یکه تمام زندگ یدار یکار را هم از صدقه سر همان کس نیکه هم دیبگو شیخواست ته حرف ها یم دلش

 حساب و کتاب و درس است.

 سفر آمده است. نیتو و حضورت به ا یدانم برا یکه نگفته م یکس همان

 شیخودشان بود.چهار سال پ یلب فرو بست و نگفت.زندگ یمشخص است.ول یکه تنها بودنش از ده فرسخ یکس

 کردند. یخودشان درستش م دیگند زده بودند و حاال با

 گفت: مانیشد.پ دایپ دهیآماده شده بود که سروکله سپ ننو

 قدم بزنم رمیم_

 .دیسحر بود را شن یایجو دهیسپ ینرفته بود که صدا شتریقدم ب چند

 کرد. زیت گوش

 .ومدهیگفت زود برگشته و سحر همراهش ن میمر یرفته بود.ول میبار با مر نیآخر_
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 یم شیدایرا پهن کرده است.برو حتما آنجا پ شیاحتماال داخل چادر بساط نقشه و کتاب ها دینوک زبانش آمد بگو تا

 .یکن

 جواب داد: دهیاما سپ دیرا پرس نیبهنام هم هم 

 .دمینه بابا نبود.اول همونجا رو د_

 .دیچرخ یسحر م یجنگل دست خودش نبود.در پ انیم شیمردمک ها دنیدو یندهدول تیخواست اهم یم

 شده بود. رهیخ شیدرخت نشسته بود و به رو به رو کیجلوتر نرفته بود که متوجه اش شد.کنار  یلیخ

 جا خورد و شتاب زده از جا بلند شد. مانیپ دنیسر چرخاند.با د یقدم مانده بود به او برسد که سحر ناگهان چند

 آنکه نگاهش بکند گفت: یاش جمع کرد.ب نهیس یرا جلو شیدست ها مانیپ

 گرده. یدنبالت م دهیسپ_

 کرد! خیسحر  فیسرد بود.آنقدر که جسم ظر لحنش

 سوء تفاهم شود! یکند و برا یا هودهیب الیخواست سحر خ یو به راهش ادامه داد.نم برنگشت

 .نیقدم بزند هم یآمده بود کم فقط

 .دیچسب نیبه زم شیخواست دورتر شود که پاها یم

 .مانیپ_

 شده بود ریصدا زدنش د نگونهیا ی.برادییهم سا یرا رو شیها دندان

 است. ستادهیدانست که پشت سرش ا یم یول برنگشت

 !دیشن یرا م شینفس نفس زدن ها یصدا

 .سحر باالخره لب باز کرد:یدفعه ا کیبه نام خوانده شدن  نیشده بود از ا شوکه

 .میباهم داشت یخوب یما روزها_
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 نه! نگونهینه...ا ی.حرف ها تا پشت دندانش آمدند ولدیکش رونیاسمش ب دنیشن یکرد...خودش را از مست اخم

 .چشم در چشمش شد و گفت:ستادیسحر ا یو روبه رو دیچرخ

 !یشکل ممکن خرابش کرد نیکه تو به بهتر_

 یی.با گام هاگریبود د نیخواست دل سوخته اش خنک شود.هم ینماند.مگر نم یول دیرا د شیزدن مردمک ها دودو

حرف  دنیدور شد تا مجبور به شن رونیکه گذشته بود را از گور بکشد ب ییکه قصد داشت روزها یبلند از سحر

 نشود! یگرید

 

بود  یچمبره زده بود بغض شی!!! آنچه که در گلوکردیبود؛ اما نه اشتباه م دهینفسش را بر چیساندو یشده  ریخم نان

 کرد یرشد م شیدر جانش شکوفه زده و در گلو مانیحرف پ دنیکه بعد از شن

 ییخوب بود که آن دختر نبود.همان سارا نیخوردن بودند و ا ییدر حال چا رونیب هیداخل چادر نشسته بود.بق تنها

 دخترانه متوجه اش شده بود. یپرت از ادا اطوار ها یِواضح بود که او یبه قدر شیها یکه دلبر

کم  یدختر نیدر مقابل همچ یاش زد و با خود گفت که کدام مرد دهینرس مهیبه ن چیبه ساندو یحرص گاز گنده ا با

 آورد؟! ینم

 کرد. یرا تا عمق جانش فرو م ششیتلخ تر از زهر شده بود و ن مانیبود که پ نیهم یبرا

را در صورتش با همان  قتیحق مانیترازو به سمت خودش بود.مقصر خودش بود و پ نیکفه سنگ شیهمه فکر ها آخر

 جمله تف کرده بود.

سفر آمده و به  نیبه خودش که مثل احمق ها به او لعنت فرستاد  دیکش شیپا یدست عرق کرده اش را به رو کف

 دل خوش کرده بود. مانیوجود پ

 کرد. یزل زده و خودش را محاکمه م چشیچادر نشسته بود و به ساندو وسط

 نشست و گفت: شیها لهینخورده کنار وس یزیکه حواسش بود او چ سارا

 ن؟یهم_
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 :دیمتوجه سوالش نشد پرس سحر

 ؟یچ_

 آورد: رونیاش را ب یبیج نهیرا برداشت و رژ و آ ششیآرا فیک سارا

  د؟یقدر خورد نیهم گمیم_

 شدم. ریآهان.بله س_

 گفت: دیکش یاش م یلب گوشت یکه رژ را رو ینگاه کرد.در حال نهیباز کرد و به داخل آ یرا کم شیلب ها سارا

از  دیهم خوشمزه بود.با یلیرو هم کش رفتم.البته خ مانیبرام کم بود سهم پ شیکیشما! من که  ییچقدر کم غذا_

 معرکه بود. شیخونگ یارشورایجون تشکر کنم.خ دهیسپ

خواست او را به حرف  یواقعا م ایسارا از قصد آن حرف را زد  دیخوشرنگ سارا ماند.نفهم یسحر به لب ها نگاه

 یالنه کرد.حسرت شیخاموش در چشم ها یبود.حسرت دهیرا باز وسط کش مانیپ یهدفش هرچه که بود پا ی.ولاوردیب

 و خبر نداشت! دهم حسود بو دیحاال هم سارا را از چشمش انداخته بود شا نیکه هم

 را مثل قبل کنار چادر گذاشت وگفت: فشینشد شانه باال انداخت و ک دشیجز سکوت سحر عا یزیکه چ سارا

 ؟یایکنن.شما نم یبخورن و باز یخوان دورهم چا یبچه ها م_

 باالخره نگاهش را از صورت سارا  گرفت و گفت: سحر

 .امیم_

 ...نیهم سر تکان داد و رفت.هم سارا

.آمده بود تا روحش را تازه کند.اما همان روح جسمش را هم دیدراز کش شیرفتن چشم ها یاهیبا احساس س سحر

 آورد. یداشت از پا در م

هم برنامه  شیها یپرداز الیفکر کردن و خ یانقدر در هپروت بود؟ قبال حت یکِانقدر فکر کرده بود؟ یبار کِ نیآخر

 بود که برق افتخار را در چشمان پدرش بنشاند. یعیداشت چرا که هدفش کار و ترف

 که نداشت کار بود. یحاال تنها فکر اما
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 گذشته. یبود و خاطرات گند گرفته  مانیپ

 هم افتاد و خوابش برد. یرو شیچه شد که چشم ها دینفهم

 .دید یاش را م یاز زندگ یکرد تکه ا یتنها و گمشده بود.هر طرف را که نگاه م یخواب هم در جنگل بود.ول انیم

 یکه باز هم با پدرش بحث م دیو پدرش داخل سالن اجتماعات شرکتش بودند. سر چرخاند و سامان را د خودش

 کنند.

 .دیرا د انیو شا دیهم چرخ باز

شان بود که مژگان لباس  یجشن بود.به گمانش جشن عروس کیبود. دهید یکه آن شب در مهمان یهمان دختر با

 عروس برتنش بود.

 دایراهش را پ دیداد و جلو رفت.شا رونی.برگشت به جنگل...نفسش را بگرید یباز هم چشم دواند به نقطه ا رانیح

و سارا هم آنجا بودند.ضربان  مانی.پدیچسب نیبه زم شیپاها دید یکه جلوتر پشت بوته ها م یزیچ دنیکند.اما با د

 اوج گرفت. دندیبوس یرا م گریآن دو که همد دنیقلبش با د

 و نگاهش را شکار کردند. دندیکه به رو به رو زل زده بود آن دو به سمتش چرخ همانطور

 بودند. یهنوز هم همان رنگ شی. لب هادیبه او خند سارا

گونه  ینداد و دستش را رو یشرویشد و بر قلبش فرو رفت اما سارا اجازه پ یو برنده بود و خنجر زیت مانینگاه پ اما

 دنیو سرش را جلو برد... سحر تحمل د دیخند شیگذاشت و سرش را به سمت خودش چرخاند.با ناز برا مانیپ

کدام طرف  دیدانست با یبودند.نم مانیکه سارا و پ ییدوباره بوسه شان را نداشت.پا گذاشت به فرار...فرار از آن جا

چشم  دیشد.نا ام یناآشناتر م ریرفت مس یهرچه جلوتر م ی.ولندیرا بب دهیچادرها و سپ دی.شادیدو یبرود و فقط م

 .دیو از خواب پر دیکش یغیدر تله افتاد.از ترس ج شیدفعه پا کیچرخاند که  یم

که وارد  دیرا د دهیکرد.به محض باز کردن چشمش سپ یاش شره م یشانیگشاد شده بودند و عرق از پ شیها چشم

 چادر شد.نگران کنارش نشست و گفت:

 ؟ی؟خوبیشد یچ_

 :دیدوباره پرس دهی.سپندیکمکش کرد تا بنش دهیکرد بلند شود.سپ یسع جیگ سحر
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 ؟یدیخواب بد د ؟یزد غیچرا ج_

 :دیشده اش را تکان داد و فقط توانست بگو نیرا تند تند تکان داد و زبان سنگ سرش

 آب..._

 یسارا تکان دنینشست.سحر با د دهیکنار سپ یکوچک آب معدن یرا خبر کرده بود،با بطر دهیکه خودش سپ سارا

 بود. دهیچسب شینگاهش به لب ها یخورد.دست خودش نبود ول

 چسباند شیرا به لب ها یسحر شد بطر یحال یکه متوجه ب یزمان دهیسپ

 

 شد تازه به خودش آمد. شیگلو یآب که راه جرعه

 

 را به دست گرفت. یلرزان بطر یرا بست و با دست شیآمد.چشم ها رونیبود ب دهیکه د یخواب یاز حال و هوا و

را باز کرد  شیشد.پلک ها یسارا نم یجلو یکند ول هیرا تخل ختهیکه به جانش ر یکند و ترس هیخواست گر یم دلش

 کنارش نشسته بود و سارا هم متعجب و نگران به او زل زده بود یبا نگران دهینگاه کرد.سپ شانیو به هر دو

 :دیپرس دهیسپ

 ؟یبهتر_

 خوبم._

 هو؟ی یشد یچ_

 را بست و صاف نشست: یدر بطر سحر

دراز بکشم خوابم برد.هر وقت فشارم  کمیباعث شد بدتر بشم.اومدم  یرو ادهیداشتم.جاده و پ جهیاز صبح سرگ_

 .شمیبدخواب م نییپا ادیب

 :دیوسط حرفش پر سارا
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 تونه فشارتو چک کنه. یخونه.م یم یاز دخترا پرستار یکی ستیاگه حالت خوب ن_

 دهیرا شن غشیج یدانست چند نفرشان صدا یاز حال و روزش مطلع شود هرچند نم یکس خواستینم قطعا

 باشد: یکرد لبخندش واقع یباشند.سع

 ممنونم سارا جان.االن خوبم._

 .یبخور.نهارتم درست نخورد یزیچ هی رونیب ایپس ب_

 که متوجه حال سحر شده بود از سارا تشکر کرد: دهیسپ

 .رونیب ارمشیممنونم سارا جان.م_

 حرف ترکشان کرد. ینگفت و ب یزیچ گریهم د سارا

 گردش مثال؟ یتو اومد_

 نداشت. دهیسپ یبرا یجواب سحر

  ؟یو بخواب یتو چادر بمون یاومد_

 نه._

 بهش؟! یدیهم چسب نجایداره که ا یچ ییتنها نیتو جمع.ا ایب کمیسفرو به من و خودت. نیسحر زهر نکن ا_

 هوا متعجبش کرد: یکیانداخت.تار رونیبه ب یرا نداشت.بلند شد و نگاه شیحرف ها دنیحوصله شن سحر

 شد؟ کیهوا تار یکِ_

 با افسوس سرتکان داد: دهیسپ

 .یدید یشما کابوس م یوقت_

 .رونیب میپس بر_

 ...یدرست کن سر و وضعتو.شکل مُرده ها شد افه؟؟یق نیبا ا_
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کرم پودر به پوست  یآشفته اش را مرتب کرد و به اصرارش کم یشالش را برداشت و موها دهینگاه سپ ریز سحر

 اش مشخص نباشد. یدگیصورتش زد تا رنگ پر

 نگذاشت. دهیسپ یشد.ول مانیکه به رژ افتاد پش نگاهش

 شد. یراض دهیتا سپ دیکش شیبه لبها یرژ را کم ناچار

 .شیآت یگذاشتن تو ینیزم بیکه س می.بریآدما شد هیشب کمیحاال شد._

 رفت. رونیشد و باالخره از چادر ب دهیهمراه سپ سحر

که دور آتش نشسته بودند  هیجمع کرد.به طرف بق نهیرا در س شیپوستش نشست دست ها یکه رو یخنک مینس

و  الیجفت مهبد و آرمان نشسته بودنو.کنارشان هم ل میو مر الیو همه بودند.سه دیکش یشعله م یرفت.آتش بزرگ

 :دیگرفت.بهنام حالش را پرس یو بهنام جا دهی...خودش هم در کنار سپیمجتب

 ؟یخوب_

 ممنونم._

کرد اسم شان را به خاطر  یشد که هرچه فکر م دهینشسته بودند کش مانیکه کنار پ یبه سارا  و دو دختر نگاهش

و سحر تمام  هیبق یخنده ها یکرد.فضا پر بود از صدا یبه همه نگاه م مانیپ یفرار از چشم ها یآورد.برا ینم

 و گفت: دیکوب همرا بر  شیدفعه بهنام دست ها کیشود. شانیکرد همپا یتالشش را م

 خب خب...همه ساکت._

 گفت: دیرا که د هیتا توجه همه به او جلب شود و ساکت شوند.نگاه منتظر بق دیلحظه طول کش چند

 به افتخارش. دیمحمد قراره امشب برامون بزنه.بزن_

که  ندیشان به هوا رفت.سحر کنجکاو چشم چرخاند تا محمد را بب غیدفعه همه خوشحال شدند و دست و ج کی

 دهیکه د یکرد.خواب یگفت نگاه م یکنار گوشش م یزیافتاد.حواسش نبود و به سارا که داشت چ مانینگاهش به پ

 .بستچشمش را  عیفرو داد و سر یبود پشت پلکش جان گرفت.آب دهانش را به سخت

 کنارش گفت: یمشت کرد که کس شیمانتو یبه تنش نشسته بود.دستش را رو یآن یلرز
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 د؟یخوب_

 هی.انقدر که به بقدیرا د ی.سرچرخاند به سمت راستش و پسرندیناخودآگاه باز شد تا صاحب صدا را بب شیها پلک

 توجه کرده بود،به کنار خودش نگاه نکرده بود!

 

 زد: یدستپاچه ا لبخند

 ممنونم._

 سحر نگرفت. ینگاهش را از چشم ها یصاف نشست ول پسر

که به او دوخته شده بود هراس به دلش انداخت.پسر دستش را جلو آورد و  یسبز یمردمک ها انیآتش م انعکاس

 گفت:

 .ادینم ادتونیهستم.مطمئنا منو  اوشیس_

 نگاه کرد. ستیدانست نامش چ یکه حاال م یپسر یبه دست ها سحر

 آمد.با مکث دستش را جلو برد: یها به مذاقش خوش نم ییآشنا نگونهیا

 بشناسم؟ دیسحر...با_

 بپرسد: اوشیدستش باعث شد س یسرد

 !یسرد یلیخ ؟یخوب یمطمئن_

 سرد شد. شهیکرد و لحنش مثل هم شتریناخودآگاه فاصله اش را ب سحر

 از کجا بشناسمتون؟ دیبا دیبله خوبم.نگفت_

 جمع کرد و گفت: نهیس یاش را مثل سحر جلو دهیچیدرهم پ یبازوها اوشیس

 .دمتونیمن اومدم.چند بار د دیشما از گروه جدا بش نکهیقبل ا شیخب چند سال پ_

 سحر باال رفت: یابروها
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 .یچه حافظه ا_

 :دیخند طنتیبا ش اوشیس

 .شهیذهن موندگار م یکه تو هیجور هیچهره تون _

جمله  نیکرده بود که با همچ یخودش چه فکر شیپسر پ نیرا گرفت.ا شیجلو یسحر آمد ول یتا پشت لب ها خنده

 دهد؟ یقرار م ریاو را تحت تاث یا

با آن  اوشیسحر جور شد تا صحبتشان قطع شود.از س یبرا یکه بلند شد بهانه ا تاریگ یشد.ناله  یشگیهم سحر

دانشگاه هنر در رشته  یسال قبل دانشجو 4زود او را شناخت. یلی.خدیچشم گرفت و محمد را د یرنگ یچشم ها

 زد. یکم در جمع م یلیبود و خ یقیموس

 انقدر مشتاق بودند. تارشیگ یگوش دادن به صدا یبرا هیشده بود که بق یخودش کس یچهار سال انگار برا بعد

 کرد. یبا احترام با او رفتار م شهیخوشحال شد.محمد هم شیته دل برا از

 بلند گفت: مهبد

 پسر. گهیشروع کن د_

 به همه زد و گفت: یلبخند محمد

 بزنم؟ یخب چ_

 گفت: بهنام

 موتورشون گرم بشه... نایشروع کن ا_

 گفت: آرمان

 دارم. شنهادیپ هینه...من _

 گفتند: انیدر م یکی

 ؟یشنهادیچه پ_
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 کرد: زیرا ر شیچشم ها آرمان

 .میتو بزن ما بخون_

 در آمد: شیصدا الیسه

 .ولیا_

 :دیخند بهنام

 ها نخوان بخونند. یبعض دیشا_

 شانه باال انداخت: آرمان

 دلش خواست بخونه. یکه.هرک ستین یزور_

 هم موافق بود: محمد

 خوبه من موافقم._

 گفت: الیل

 .دیتو فاز غما.شادش کن نیفقط نر_

 .دندیو دوستانش خند خودش

 ذوق زده بود گفت: یلیهم که انگار خ سارا

 .هیعال_

 

 باز گفت: محمد

 بزنم. یچ دیخب پس بگ_

 گفت: یشود با لودگ یگرم نم یاز کس یآب دیبه هم نگاه کردند.آرمان که د همه
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 کنم اصال. یخودم شروع م_

 چشم و ابرو به محمد اشاره کرد و شروع کرد: با

تازه داره/ خونه  یه حرفاو غصه داره/ خونه مادربزرگ یخونه مادربزرگه، هزارتا قصه داره/ خونه مادربزرگه شاد_

 و سبزه داره... اهیمادربزرگه گ

 کرده بود. ی.آرمان انتخاب خوبدندیخند هیو بق دیبه شانه اش کوب مهبد

 خوشش آمد. یباز نیاز ا سحر

 بود که خواند: ینفر بعد مهبد

 اومدم در خونه تون!  واش،ی واشیپرسون پرسون، _

 ترسون، لرزون لرزون، اومدم در خونه تون/  ترسون

 شاخه گل در دستم، سر راهت بنشستم/  کی

 آه به خدا، آن نگهت، از خاطرم نرود... /یدیمثل گل ها خند ،یدیپنجره منو د از

 آورد. یهم درم یاز خنده روده بر شده بودند.مهبد عالوه بر خواندن دلقک باز همه

 بود که شروع کرد: نیاز مهبد، افش بعد

همه  ،یسخته/ منو به غمام سپرد دنیبه تو رس ،یو تاب عاشق چیسخته/ تو پ دنیسخته، تو رو ند دنینفس کش_

واسه پنجره  /یسوزوند زمویواسه شب زمستون، همه ه /یبار اسم مو نبرد هیهمه جا اسم تو بردم،  /یآرزومو برد

 هیسخته/  دنیبه تو رس ،یو تاب عاشق چیپ وت /دنسختهیتو رو ندسخته،  دنینفس کش /یخونه مون نموند یکور، تو

 سخته... دنیطلسمم/ نفس کش نیکه برق نگات، بشکنه ا دیوقت بده به چشمات، نگاه کنه به چشمم/ شا

.پس شدیخواست به او بزند.داستان داشت جالب م یبود که م ییموقع خواندن نگاهش به سارا بود و انگار حرف ها 

 خاطرخواه داشت.سارا هم 

 بهنام بود:  یبعد نفر
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رفت و آتش به  یاومد از کوه و کمر/ م یم /دیکمر/ نشسته رو اسب سف نیزر یخواب وقت سحر/ شهزاده ا دمتوید_

 زد نگاهش... یدلم م

 داشت. یخوب یهم صدا بهنام

 شده بود...! یجالب ینشست.باز اوشیس یبهنام برداشته شد و رو یهم داوطلب شد.نگاه ها از رو اوشیس

 نینشان تو، گه از زم /ییبگو کجا م،یمگر تو را جو م،یدم آ دهیتو/ سپ یبه طرف کو تو،یتو، به شوق رو یبه سو_

 ...ییبگو کجا م،یپو یپروا، ره تو م یچه ب نیبب /میز آسمان جو یگاه

 نیکه ا یسارا ثابت ماند.اعتماد به نفس یدخترها دواطلب شد.نگاه سحر رو نیکه ساکت شد سارا بود که از ب اوشیس

خواست بخواند را با اشاره به او فهماند و بعد  یکه م یبود.سارا اول به محمد نگاه کرد و آهنگ ریدختر داشت قابل تقد

 و رو شد. ریکسب اجازه کرد.دل سحر ز ینگاه کرد و به نوع مانیبه پ

 را تر کرد. به آتش لبش رهیو خ دیرا در آغوش کش شیزانوها سارا

 شروع کرد و سارا هم... محمد

 دیچطور دزد امویرو راه

 

 دیشب دور از خورش لدامی من

 

 و هوس دیشد و باد چرخ زییپا باز

 

 دییمرموز رو یاهیگ چون

 

 همه درد نیو درخت از ا دییرو او
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 دینگاهم خشک چون

 

 بردار یقدم روزید تا

 

 رو باز به شروعش بگذار من

 

 و من که ییپروا یو ب ییبایز تو

 

 ماریب یدلتنگ نیا از

 

 شب کور نیمن حوصله کن در ا با

 

 اریدل  شهیهم تو

 

 یمن داریشب ب تو

 

 یجا تکرار من همه
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 من گرچه که دور یب گرچه

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 یمن داریشب ب تو

 

 یجا تکرار من همه

 

 من گرچه که دور یب گرچه

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 دیآرام به درخت بار نور

 

 دیرقصان به سقوطش خند برگ

 

 و هوس دیشد و باد چرخ زییپا باز

 

 دییمرموز رو یاهیگ چون
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 همه درد نیو درخت از ا دییرو او

 

 دینگاهم خشک چون

 

فرو   نیریش یبود و همه را در خلسه ا بایز تینها یکه ب ییسارا گوش سپرده بودند.صدا یدر سکوت به صدا همه

 برد جز سحر... یم

 پنهان راه دشوار ماه

 

 بار نیدر حال غروبم ا من

 

 دارممیدر خوابم و در ب باش

 

 نگذار ییتنها نیرو در ا من

 

 شب کور نیمن حوصله کن در ا با

 

 اریدل  شهیهم تو
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 یمن داریشب ب تو

 

 یجا تکرار من همه

 

 من گرچه که دور یب گرچه

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 ستیبگو درمان تو چ تو

 

 ستیتو ک اریبگو دل  تو

 

 ها همه رو نیبگو ا تو

 

 ستیجز فاصله ن یسبب

 

 یمن داریشب ب تو

 

 یجا تکرار من همه
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 من گرچه که دور یب گرچه

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 یمن اریمن دل  دل

 

 خوابش افتاد.تنش سوزن سوزن شد. ادیکرد.باز هم به  یم یدلبر مانیپ یگرفت و با نگاهش برا یسارا اوج م یصدا

 .دیخودش د یرا رو مانیآتش، نگاه پ یو اشک در چشمانش حلقه زد.در پس اشک و شعله  دیخوبش پر کش حال

 دلش خوانده بود. اریاو را  هیچشم بق یبود.جلو دهیکش ادیهمه دوست داشتنش را فر یجلو سارا

 در سرش گفت: ییصدا

 !یاز دستش داد یاونو داشته باش یتونست یکه م ی.زمانیتو بازنده ا_

 کف زدند. شی.باالخره سارا ساکت شد و همه براختیر یاشک م دیپلک بست.نبا مانیبه نگاه پ رو

 :دیسوت کش مهبد

 دختر! یگل کاشت_

 

 هم گفت: آرمان
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 صدا رو؟ نیا یکرده بود مشیکجا قا_

 .دیچیحنجره اش پ یسحر تلخ شد.و بغضش البه ال کام

 یاو نم یخود محمد بود.ول یدست سحر گذاشت.نفر بعد یدست رو دهیکردند.سپ یاز سارا م یفیتعر هرکدام

حواسش به او نبود عقب عقب  یصدا بلند شد.کس ی.آرام و بندیشکستنش را بب نیاز ا شیب مانیتوانست بماند و پ

 بست و گوش داد. شمزخمش.با درد چ یشد رو یمحمد نمک یپنهان شد.اما صدا یکیرفت تا در تار

 یزن یدر اون در م نینداره نداره/ چرا ا دهیفا دنیدنبال آهو دو گهینداره/  د دهیفا دنیعاشق شدن ناز کش گهید_

 نداره... دهیفا دنیدل بستن و دل بر گهیدل غافل/ د یا

 لب زمزمه کرد: ریز

 نداره. دهیفا_

 او چرا... یول دید یاو را نم یدرخت نشست.کس کی کنار

 هم شروع کرد. یهنوز با جمع بود.نفر بعد شیراه گرفتند.گوش ها شیها اشک

 خواستند دل او را آتش بزنند. یاز قصد م انگار

تو اوج عشق و  /نهیب یاشکام/ چشمام تو رو م یتنهام/ تو قطره ها یلیخوام/ بگم که خ یتو هر نفس که م_

 یرم چشام تو رو م یهر طرف که م /نهیب یتو رو مچشام  /نجاسیا ادتیکه  یتنهاس/ وقت یلیاحساس/ دلم که خ

 /رمیخوام که از تو جون بگ یمن دوباره م /رمیم یبدون تو م یاگه نباش یوا /نهیشدن هم دمعاشقیاز دلم شن /نهیب

خود  نیتو همراه منه ا ادی /نهیب یگه بمون/ چشام تو رو م یمهربون، کنار خاطرات مون/ هر جا دلم م یتو اون چشا

 ...نهیب یرم، چشام تو رو م یهر طرف که م /نهیب یزنه/ چشام تو رو م یشدنه/ هر شب که بارون م عاشق

 فرو رفت. یکینشنود.بدون فکر راه افتاد و در دل تار گریرا د شانیخواست دور شود تا صدا یشد.م بلند

مدت به اندازه تمام  نیو هق هق کرد.ا دی.بغضش ترکستادیدرخت ا کیگم شود.کنار  دیترس یدور نشد م ادیز

شانه اش قرار گرفت تکان  یکه رو یدهانش را گرفت.با دست یکرده بود.دستش را مشت کرد و جلو هیعمرش گر

 خشک شد. شیو سرجا ختیر نییپا یخورد.دلش هر یسخت
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 شناخت... یبود آشنا نبود.عطرش را نم هرکه

 که متوجه ترسش شده بود آهسته گفت: اوشیس

 نترس.منم! شیه_

خودش کرده که  شیپ یپسر چه فکر نیپر گرفت.با خودش گفت ا شیجا تیآرام گرفت و عصبان یسحر کم قلب

 .ستادیا شیو روبه رو دیدنبالش راه افتاده است!چرخ

 گفت: یزد.عصب یبرق م یکیدر تار اوشیروشن س یها چشم

 د؟یکن یم کاریچ نجایا_

 افتاد: نییپا اوشیسحر دست س دنیچرخ با

 .نگرانت شدم!یبا اون حال رفت هوی دمید_

 یشان نم ییساعت هم از آشنا میپسر که ن نینگرانش شود و حاال ا مانیتوقع داشت پ الشیپوزخند زد.در خ سحر

 گذشت نگرانش شده بود!

 صورتش را پاک کرد: یبه جامانده رو یها اشک

 نگرانم بشه. بهیغر هی نمیب ینم یازی.ندیحد خودتونو بدون_

 نگاهش را در صورت سحر چرخاند: اوشیس

 ...نی!همیکن هیگر یکیتار یتو ییفقط نگران حالت شدم و دوست نداشتم تنها_

 لب گفت: ریز سحر

 ن؟؟یهم_

را جمع کرد و قبل  شیحرصش گرفته بود اما حوصله کل کل با او که دنبال فرصت بود را نداشت.چشم ها نکهیبا ا 

 برگردد گفت: نکهیا

 .یبر من نپلک بهتره که دور و_
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 .ستادیزد ا اوشیکه س یخونسرد لبخند زد.سحر از او جدا شد و به طرف بچه ها راه افتاد، اما با حرف اوشیس

 !؟یدوستش دار_

 :دیبه حرف خودش خند خودش

 .یکن یم هیگر نجایا یکه اومد یدوستش دار گهی.معلومه دیچه سوال مسخره ا_

 گفت: یتوانست بماند نه برود.به سخت یماند.نه م شیسرجا سحر

 ؟یگیم یدار یو؟چیک_

 شد و درست کنار گوشش گفت: کشیباز هم نزد اوشیس

 و دوست دخترش سارا... مانی.پگمیو دارم م مانیپ _

 بهیغر کی ینشده بود که جلو فیشده اش.بغضش را قورت داد.هنوز انقدر ضع رانیدل و یپا گذاشته بود رو اوشیس

 وا بدهد.

برده  ادیخودش ساخته بود را از  یکه برا یمحکم تیخودش بود که مغلوب احساساتش شده بود و آن شخص ریتقص

 بود!

 در هوا تکان داد: دیتهد یو انگشت سبابه اش را به نشانه  دیپشت چرخ به

 .یو حد خودتو بدون ی.پس بهتره به حرفم گوش کنستمیمهربون ن دمیانقدر که نشون م_

 .دیکش نیزم یسنگ شده اش را رو یو پاها دیبگو یشتریب زیچ اوشینداد س اجازه

 یب شیشده،بودند.چشم ها یکه در آتش زغال ییها ینیزم بیبرگشت ، همه مشغول خوردن س هیبق شیکه پ یوقت

 ینیب غهیت یانگشت سارا را رو یاهیس یشد وقت یمعن یب شیبرا مانیو سارا گشت.پوزخند پ مانیاذن او به دنبال پ

 نشست. دهیزد و کنار سپ دنی.خودش را به نددید مانیپ

 به تاسف تکان داد: ینگاه کرد و سر شیکه سهمش را نگه داشته بود، به چشم ها دهیسپ

 .گذاشتم برات.ایب_
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 یآتش ینیزم بیخوردن آن س یبرا ییاشتها گریماند.د شیشد بر دلش و جا یلکه ا ینیزم بیپوست س یاهیس

 نداشت!

.به همان خانه گشتیکرد و به تهران برم یبه ماندن هم نداشت و اگر دست خودش بود همان موقع جمع م یلیم گرید

 که مهر پدر در آن کمرنگ بود. یا

 .دندید یهم سحر را م ینبود، بودند و از طرف شهیکه مثل هم ییشاهد سارا دهیو سپ بهنام

 شده بود. جیگ دهیبود و سپ یعصبان مانیاز دست پ بهنام

 داغ کنارش نشست: یچا کیاش دست نزده با  ینیزم بیسحر به س دیکه د دهیسپ

 گفت دم گوشت؟ یم یپسره چ نیا_

 را گرفت: یینشود چا ریذهنش اس انیکرد م یکه تمام تالشش را م سحر

 چرت و پرت._

 بهش که از اون موقع تا االن برزخه؟ یگفت یدنبالت اومد چ یوقت_

بدجور  شینگاهش کرد.اخم ها یچشم ریز دهیدقت نکرده بود با اشاره سپ اوشیبه س گریکه از آن موقع د سحر

 درهم گره خورده بودند.

 که به جانش نشسته بود گفت: یکم یباال انداخت و با شاد یا شانه

 نگفتم! یخاص زیچ_

 و خندان گفت: دیبه سمتش چرخ دهیسپ

 ازش. ادی.دمت گرم خوشم نمیکرد چشیپ لهیتیف یعنی نیو ا_

 اضافه کرد: سحر

 سبزش. یبا اون چشما_

 داره. یان.آدم خوف برش م یحال هی.چشماش قایآخ دق_
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 نبود. یبد زیبا سحر چ یهم صحبت یبرا اوشیسبز س یچشم ها بتیفکر کرد غ دهی.سپدیخند سحر

 دفعه گفت: کی سحر

 !دهیسپ_

 جانم._

 بدون نگاه کردن به سارا گفت: سحر

 دختره رو...دوست داره؟ نی...امانیپ_

 با سحر...! یزننده سارا را بکند ول یرفتارها بتیغ یآمد با کس یجا خورد.بدش نم دهیسپ

 بود! دهیکش شیکرد بتواند راحت با او از سارا صحبت کند و حاال خود او حرفش را پ یرا نم فکرش

 !ستیمهم ن نیخب به نظر من ا_

 جواب سرچرخاند: نیگشت با ا ینه گنده م کیکه دنبال  سحر

 مهمه؟ یپس چ_

 آشکار گفت: یبا حرص دهیسپ

 مهمه! نیسارا اونو دوست داره.ا نکهیا_

 گفت: دهیفکر کرد.سپ دهینگفت و به حرف سپ یزیچ سحر

 مانیاگه پ یرو جلب کنه.تالشش مهمه.حت مانیکنه تا توجه پ یم یکه سارا به خاطر عالقه اش هرکار نهیمنظورم ا_

 .شهیم رشیدرگ ییجورا هینخواد هم باالخره 

کردن را بلد بود.درست  یو نشاط بود.دلبر یبود.پر از انرژ بایگفت.سارا ز یدرست م دهی.سپدیسحر لرز یها لب

 :دیو پرس دیکش یقیبرعکس او...آه عم

 ...مانیپ یکن یفکر م_

 گفت: دهیرا بپرسد.مکث کرد و سپ نیبود ا سخت
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 !؟یچ مانیپ_

سخت  شیبرا ی.ولانهیبه او هم فکر کند  یشود گاه ی...که مانهیبخشد  یاو را م مانی.به نظرش پدیخواست بگو یم

 بود...

 زد: یو لبخند کج و کوله ا دیکش یقیعم نفس

 .میشام بخور میولش کن.بر یچیه_

 خودش زودتر بلند شد.بعد از شام و دو ساعت بزن و برقص با و

 

 شدند. الیخیخسته و ب الخره

 

 رفتند. شانیخواب به چادر ها یشد همه خسته برا ادتریشب که ز یسرما

 ...گریوسط و سارا هم گوشه د میگوشه چادر بود و مر سحر

 یاش داشت.برا نهیبه اندازه گردو در س یآمد.بغص یو سارا به خواب رفته بودند اما خواب به چشمان سحر نم میمر

 یرو شیپا نییپا ریافتاد.به سارا نگاه کرد.غرق خواب بود و بادگ مانیپ رینشست و نگاهش به بادگ دنیبهتر نفس کش

 به جامانده بود را داشت. ریگکه در آن باد یعطر یکوله اش جا خوش کرده بود.دلش هوا

 نیاش هم نهیبغض وسط س نیا لی.دلدیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یکه سهم او نشده بود.دست رو یریبادگ

 بود. ریبادگ

اش  ینیرا به ب ریخودش که برگشت بادگ یرا برداشت و در مشتش فشرد.به جا ریبه سارا جلو رفت و بادگ رهیخ

 گرید یبو ها یرا از البه ال مانیعطر پ یتوانست بو یهنوز هم م یچسباند و نفس گرفت.عطر سارا را گرفته بود ول

 داشت. نگهصورتش  یبشناسد.چشمش را بست و پارچه لباس را با دو دست جلو

 دقش... نهیرفت.شده بود آ یچشمش کنار نم یساعت قبل از جلو مین
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کردن در گرم یادیز ریدور آتش نشسته بودند.سرد بود و آتش هم تاث یهمه بخوابند هنوز چند نفر نکهیا قبل

 ......مانینداشت.سارا گفته بود سردش است و پ

 مانده بود. رهیخ مانیپ ریسحر به بادگ نگاه

 را گرم کرده بودند. شیکه شانه ها یسرد و کاپشن گرم یشب ی.خاطره دیچرخ یدر ذهن سحر م یا خاطره

 بود.همان شب را... دهیهمان خاطره را د مانینگاه پ در

از سرما سرخ شده  شیو گونه ها ینیدانست ب یسرما دلش گرم شد به همان حس..م انیگذشته ها...م یآشنا حس

 اند.

 ریکه از گوشه چشمش از سرما سراز ییکرده و اشک ها خیچه سرد شده است صورت  یوا دیدانست اگر نگو یم

 است. زیهمه چ یایشده اند گو

 دهیاش پوش یشرت مشک یت یکه رو یریباعث شد فکر کند باز هم بادگ مانیپ یدر چشم ها یآشنا یهمان ردپا و

 شود. یخودش م بیاست نص

در چشمان  یسهم او شد نه حس ریزد.اشتباه کرده بود.نه بادگ خیآن لباس گم شد  انیسارا م یشانه ها یوقت یول

 .زدیموج م مانیپ

 رونیو آهسته از چادر ب نیکرد. بلند شد و پاورچ یکم بود.بغض  خفه اش م شیدر آن چند وجب جا برا هوا

نبود.کنار آتش نشست و  رونیب یرا بپوشد.کس ریدفعه به سمتش هجوم آورد باعث شد بادگ کیکه  ییزد.سرما

 که کنار چادرها بود و همان آتش... دبو یچراغ ،ییبود.تنها روشنا کیتار کی.جنگل تاردیرا در آغوش کش شیزانوها

را هم  یآهنگ یا.خوب که دقت کرد صددارندیب یگفت هنوز چند نفر یآمد که م یهم م ییو توک صدا تک

آشنا بود.تا انتها به آهنگ گوش کرد انگار  شی...آهنگ برادشیشن یم ی...به راحتادینه کم بود و نه ز شی.صدادیشن

 لب با خواننده زمزمه کرد. ریبار آرام ز نیا رشد.سح یخواند.آهنگ تمام نشده باز از اول پل یاو م یکه خواننده برا

 

 شود خیبا او تا مو به تنم س یرویم
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 شود خیتوب یما تا ک ی چارهیب دله

 

 یکنیو حال مارا خراب م یرویم

 

 یکنیدردمندت را جواب م یمبتال

 

 یجون جون اری

 

 یبا اون گهید تو

 

 یسوزونیم ویک اخه

 

 تک و تنها من

 

 بشه یچ گهید

 

 من عاشق شه دله

 

 واست بد شه حالم
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 به خدا یدونینم

 

 بادم داد بر

 

 ییو جدا یدور

 

 نمیراهت نش سر

 

 ییایشب ب کی دیشا

 

 شب کی دیشا

 

 ییایب

 

 که دلددار من تو

 

 یبا من چه کرد یمن اری
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 من یاواره  دله

 

 یکرد چهیباز

 

 یمن چه کرد با

 

 یبا من چه کرد اخه

 

 یجون جون اری

 

 یبا اون گهید تو

 

 یسوزونیم ویک اخه

 

 تک و تنها من

 

 بشه یچ گهید

 

 من عاشق شه دله
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 واست بد شه حالم

 

 به خدا یدونینم

 

 یجون جون اری

 

 یبا اون گهید تو

 

 یسوزونیم ویک اخه

 

 تک و تنها من

 

 بشه یچ گهید

 

 من عاشق شه دله

 

 واست بد شه حالم
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 به خدا یدونینم

 

 .ایخور یم ؟سرماینشست نجایچرا ا_

 

 خورد. یاش تکان محکم نهیو قلبش در س دیدر دهان سحر ماس حرف

 و او را با سارا اشتباه گرفته بود. ستادهیبود.درست پشت سرش ا مانیپ یصدا

چوب خشکش زده  کیکه تنش بود نگاه کرد.خودش را لعنت فرستاد.مثل  یریآمد و به بادگ نییآرام پا سرش

 دهان باز کند و در آن فرو برود. نیخواست زم یبود.دلش م

 شد. یاز قبل آب م شیخواند و او ب یهمچنان م خواننده

 یجون جون اری

 

 یبا اون گهید تو

 

 یسوزونیم ویک اخه

 

 تک و تنها من

 

 بشه یچ گهید
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 من عاشق شه دله

 

 واست بد شه حالم

 

 به خدا یدونینم

 

 گفت: مانیقلبش گذاشت تا آرام تر بتپد.پ یدست رو سحر

 سار..._

نگاه کند و به شانس  مانیرا تکان بدهد و به پ شیاو حرفش را کامل نکرد. سحر فقط توانست مردمک ها دنیبا د یول

 درب و داغانش لعنت بفرستد.

 

 "مانیپ"

 زد.در بُهت آواز خواندن سارا مانده بود که متوجه رفتن سحر شد. یبود و فکرش هزارجا پرسه م هیبا بق گوشش

 کرد! یکارش فکر م یکه سارا خوانده بود فکر کند، به معن یشعر یبه معن نکهیاز ا شتریب

 بود... امدهیکه اصال از آن خوشش ن یکار

 داشت. یندیدلش آشوب شده بود و حس ناخوشا انیابراز عالقه ع نیا از

را بشنود اما  فشیخواست نظر او را بداند و تعر ینگاه کرد.م مانیتشکر کرد و به پ شیبچه ها از صدا فیاز تعر سارا

 :دیسسرش را جلو برد و پر د،یرا که در فکر د مانیپ

 صدام چطور بود؟ _

 رنگ آتش بر آن افتاده بود نگاه کرد. ینارنج هیرخ سارا که سا میپاره شد و به ن مانیپ یفکر چرت
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 کرد: اخم

 !یدار یقشنگ یخوب بود.صدا_

 سارا از تب و تاب افتاد و مات گفت: یلب ها یرو لبخند

 !ن؟یهم_

در  شیناخن ها دیرا که پشت سرش د اوشیآمد به پشت سرش افتاد.س ییبه روشنا یکیاز سحر که از تار مانیپ نگاه

 پوست دستش فرو رفت.پوزخند زد و به سارا گفت:

 !نیهم_

 .دیرس اوشیرا گرفت و به سحر و س مانیرفتار را نداشت رد نگاه پ نیکه توقع ا سارا

 !دیفهم یکرد را نم یحواله اش م مانیکه پ یو پوزخند مانیرا به پ ربطش

از کنار سارا  نیهم یاش کند و برا یچگونه خال دیدانست با یبود و نم دهیپوستش دو ریپنهان ز یاما حرص مانیپ

 بزند. یبلند شده بود تا مبادا حرف نامربوط

برگردد  نکهی.بدون ادیرا شن یکس یپا یبکشد که صدا یبود تا نفس ستادهیشد.پشت چادر ا ینم الشیخیاو ب یول

 گفت:

 خواستم تنها باشم سارا. یم_

 :ستادیا شیسرجا سارا

 چت شد؟ یدفعه ا هی_

 خوبم._

 شد: یعصب شیکرد و از جواب سرباال ینگاهش نم یکه حت مانیاز رفتار پ سارا

 مان؟یبود پ یچه رفتار نی.ایکامال مشخصه که خوب_

 دستش را مشت کرد.باز هم برنگشت: مانیپ
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 .االن...میزنیبعدا حرف م_

 :ستادیاما گوش نکرد.جلو رفت و مقابلش ا سارا

 کردم. یانگار...انگار کار بد یکن یرفتار م یجور یدفعه ا هی ؟یاالن چ_

 نگاه کرد: شیدر چشم ها مانیپ

 !ینکرد ی.کار خوبیخودت گفت_

 سارا گشاد شد: چشمان

 نکردم؟؟؟ یکار خوب_

 نبود! ینجوریشناختم ا یکه من م ییسارا.اصال تو چت شده؟ سارا یکرد یاون کارو م دیجمع نبا ینه...جلو_

نرود و مشتش  اوشیخواست پس شان بزند تا به سراغ س یکه م یالی...از فکر و خالیسرش پر بود از فکر و خ مانیپ

 را در صورتش نکوبد!

کل کل  یرا برا یکرد و مسلما سارا وقت خوب یمهارش م یبه گونه ا دیدرونش ناراحت بود و با نیخشمگ مانیپ از

 انتخاب نکرده بود.

 شده بود! دیداشت نا ام دیکه توقع تجم یشناخت.بغضش گرفت و پسش زد.از کس یرا نم مانیپ نیا سارا

 گفت: یآمده بودند را گرفت.محکم و عصب شیکه تا پشت پلک ها ییاشک ها یو جلو دیکش یبلند نفس

 !مانیبه من نگاه کن پ_

 سرش را بلند نکرد. مانیپ اما

 !مانیبه من نگاه کن پ_

 به سارا نگاه کرد. مانیپ

 ؟ینیب یمن نگاه کن.واقعا نم یبه چشما_

 .اما االن وقتش نبود...دید یاش را م ی.خود لعنتدید ی.خودش را مدید ینگاه کرد.چرا م شیبه چشم ها مانیپ



 وارونه یروزها

207 
 

 .گرید یدل بستن ینبود برا یکه سحر ،گذشته و خاطرات تلخش را زنده کرده بود وقت خوب حاال

 وقت بهتر. هی یسارا.بذار برا ستین یاالن وقت خوب_

 خواست دل سارا را بشکند! ینم ابدا

 کرد: دیسارا را گرفت و تاک یها دست

 وقت بهتر...باشه؟ هی. میکن یفردا صحبت م_

 

 بود. جینبود.سردرگم و گ شهیمثل هم دید یکه م یمانیسارا بهم دوخته شده بود.پ یها لب

 را نگاه کرد. مانیسرش را تکان داد و دور شدن پ فقط

 هر دو سکوت کرده و در خود فرو رفته بودند. یرا کنار هم خوردند ول شام

 رفته بودند. شانیخواب به چادرها یشب گذشته بود و همه برا مهیاز ن ساعت

 ینیفرو برد و به سارا نگاه کرد.سارا متوجه سنگ شیموها انینشسته بود.دستش را م مانیهنوز هم کنارپ سارا

شان  نیقهر ب نیو ا دیفهم یم یرا به خوب نیا مانیسارا دلخور بود و پ ینگاهش شد و متقاعبا نگاهش کرد.چشم ها

 را دوست نداشت!

 چه سرد شده!_

بعد از چند  ردیآن را به طرف سارا بگ نکهیرا از تن در آورد و قبل از ا رشیکرد،بادگ یم یکار ییدل جو یبرا دیبا

 .دیرس یبه نظر م شهیساعت نگاهش به سحر افتاد...مثل هم

 پنداشت! یشود م یهم صحبت نم یمغرور که با هرکس یکرد،قطعا او را آدم یکه از دور نظاره اش م هرکس

پوسته سختش پنهان کرده  نیتوانست بخواند.هنوز او را از بر بود...خودش را ب یم مانیعمق نگاهش را فقط پ یول

 بود.

ماندن و  یبرا یچشمش گذشت اما جان یاز جلو یگفت که سردش شده است.خاطره ا یسرخش م یو گونه ها ینیب

 در برابر زخم دل اش نداشت... مانیماندگار شدن در حافظه پ
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 سارا انداخت. یشانه ها یرا رو ریبادگصبر نکرد و  نیاز ا شتریب

*** 

 اش جنگ بود... نهیبرد.در سرش جنگ بود.در س ینم خوابش

 بزند. یعقل و احساسش جنگ بود.بلند شد تا قدم انیم

را کنار  یرفت.نگاهش را که دور چرخاند کس رونیشرت ب یسارا جا مانده است.با همان ت شیپ رشیآمد بادگ ادشی

 یسرما کنار آتش نشسته و با خواننده ا نیخودش را شناخت.سارا بود که در ا ریبادگ .دقت که کرددیآتش د

 کرد. یم ییهمنوا

 زد!جلو رفت و گفت: یبه سرش م بیدختر عج نیا یگاه

 !ایخور ی. سرما مینشست نجایچرا ا_

 

 یشیپ یگریهم صحبت شدن راه د یهمراه آب دهنش قورت داد و برا شیسوال ها هیسوال را هم همانند بق نیا

 :دیپرس زیگرفت و طعنه ام

 !یثامن دیحال پدرت چطوره؟سع_

 گفت... نهیپدرت را محکم گفت.با حرص و ک کلمه

 !دیپرس یوسط رابطه شان بود را م شیپا شهیرا که هم یحال کس دیبا

 تلخ تر شد: مانیکام پ 

افتخارش باشه و در  ی هیکه ما ی؟کسیخواست رسوند یکه م یزیفکر کردم که پدرتو به چ نیهرروز و هرشب به ا_

 ؟یکرد دایشانش باشه رو براش پ

 :دیسحر تلخ تر به نظر رس یبرا یزد و لحنش از هر زهر یپوزخند

 نه؟! ای یکرد دایجفت و جور باشه پ یثامن دیمسخره سع یارهایکه با مع یکس -
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 زل زد: شیسر چرخاند به سمت سحر و در چشم ها مانیپ

 هوم؟_

 .دیچشم دزد سحر

 آورد! یم شیکه سحر در صورتش تف کرده بود را به رو ییداشت حرف ها مانیپ

 !؟آره؟یکه برگشت دمیآدم مف هیخورم؟ االن  یم تونیخانوادگ یارایافتخار؟ االن به مع ی هیاالن شدم ما_

 زیخ میرا تحمل کند.ن مانیپ یتوانست زخم زبان ها ینم نیاز ا شیخواست ب ی.دلش رفتن مدیبر خودش لرز سحر

 دستش را گرفت: مانیشد اما قبل از بلند شدن پ

 که صد بار با خودم مرورشون کردم. ییو بشنو حرفا نی...بشنیبش_

 داشته باشد؟ یمقاومت شدینداشت.اصال مگر م یمقاومت مانیدر مقابل قدرت پ سحر

 قبلش نشست. یسرجا

 زد. یپوزخند مانیپ

 خش برداشته گفت: ییدهانش را قورت داد و با صدا آب

 اومده... ادتی ییزایچ هی رتری!چهار سال درهید کمیکه االن تو چشماته  یاون حس ی...برایدون یم_

 انداخته بود. نییسرش را پا سحر

 داد! یکه برات جونشم م ستین یساده ا مانیکه االن جلوت نشسته اون پ ی.مننیسرتو بلند کن و منو بب_

 .یدیبار هم براش نجنگ کی یکه حت ییتو ی.برادیجنگ یهمه بخاطرت م با

 !مگه نه؟ادتهی؟؟یگفت ایچ ادتهی...ی.خوردش کردی.در عوض جا زدینستادیبار پاش وا کی

اش بلند  هیگر یهم فشار داد تا صدا یرا رو شیاز اشک شد.لبها سیسحر در هم شکست و صورتش خ یاشکها سد

 نشود.

 کرد! یم یادآوریو  دیرحمانه اشتباهات سحر را در صورتش کوب یب مانیپ اما
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خانواده  ،نهینداره.نه کار درست حساب یچیخوام که ه یم ویکیتونم به بابام بگم  ینم ی.گفتستمیدر حدت ن یگفت_

 نه؟؟ ای ادتهی...نه پول نه کوفت نه زهرمار.لیاص

 ...دیشن یها را م نیبدتر از ا دیگفتن نداشت.حقش بود با یبرا ینداشت.واقعا حرف یحرف سحر

.پشت سرتم نگاه یو رفت ی.زخم زدیکه دوستت داشت گذشت یقلب و غرور از کس یو از رو یچشماتو بست_

 .ینکرد

 ؟یبرگشت یچ یبرا حاال

 سر باز کرده بود... مانیپ یها یدلخور

.تا یستین یچیکه بهش نگن ه یآدم هیتا روبراه بشم.تا بشم  دیاز دست دادم.طول کش زمویهمه چ یرفت یوقت_

 ی...دلیاومد ری!پس دیستیکه درحد من ن ییروز بهت بگم اون تو هیکه جلوت نشستم بشم و فراموشت کنم.تا  ینیا

  یپاهات لهش کرد ریرو خودت ز دیتپ یتو م یکه برا

 که شد سحر جرات کرد و سرش را باال گرفت. ساکت

 دو کاسه خون بودند. شینشسته بود و چشم ها شیروبرو مانیپ

 یفاصله تنگ شده بود.جلو نیاز ا دنشید یرا با پشت دست پاک کرد و فقط نگاهش کرد.دلش برا شیها اشک

 گرفت. یا یرا به هر سخت شیاشک ها یدوباره  زشیر

 دانم.همه را حفظم.اما من هم تاوان دادم... یهمه را م دیخواست بگو یم

 بودند! دهیبهم چسب شینگاهت...اما زبانش خشک شده بود و لب ها نیتر از ا نیسنگ یتاوان چه

 آتشفشان فوران کرده بود حاال آرام تر شده بود. کیکه مثل  مانیپ

 را بست و بلند شد. شیافسوس پلک ها با

 کردند را زده بود. یم ینیدلش سنگ یکه رو ییها حرف

 حالش بهتر از قبل نشده بود... یبود ول دهیشان کرده و بر سر سحر کوب پتک

 .شودیحرفها را به سحر بزند،حالش بهتر م نیا یکرد اگر روز یفکر م شهیهم
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 بود... شهیتر از هم نیحاال سنگ اما

 اش نشسته بود. نهیس یسنگ رو کینگاه سحر مثل  غم

 وقت است شکسته... یلیدانست خ یکه م یدور شد.از سحر و دل یبودند ول نیسنگ شیها قدم

 .دیفهم یگرفته بود و سرما را نم گُر

 کلمه کم آورده بود! یواقع یآورده بود.به معنا کم

 شود اما بدتر از قبل بود. ایرا لِه کرده بود تا خودش اح او

 بدتر... یلیخ

 

 هفته شلوغ و خسته کننده را پشت سر گذاشته بود. کی

بود...سرش شلوغ بود و تمام شدن کالس  یاتیاظهار نامه مال لیشرکت و تکم یبه حساب ها یدگیساالنه رس موعد

 شد. یمحسوب م شیبرا یکمک بزرگ طیشرا نیدانشکده در ا یها

 کار کرده و خطش را از دسترس همه خارج کرده بود. ریرا درگ خودش

 برگشتنه بودند. یردا همگنتوانسته بود ادعا کند که حالش روبراه است و ظهر ف گریاز آن شب در جنگل د بعد

جسمش خسته باشد روحش خسته بود از  نکهیاز ا شتریاز قهوه اش را مزه کرد.ب یرا ماساژ داد و کم شیها پلک

 کردند... یبه مغزش حمله م یکه بعد از ساعات کار یالیشدت فکر و خ

 اش چسباند. یشانیفرو برد و کف دستش را به پ شیرا داخل موها شیها انگشت

 اش ثابت مانده بود. یبه صفحه گوش نگاهش

 یم افتیدر شیها را از سارا و عمو امیاز تماس ها و پ یادیخارجش کند حجم ز مایاز حالت هواپ یدانست وقت یم

 کند.

 چند لحظه بست. یرا برا شیبود که سارا آدرس محل کارش را نداشت.پلک ها خوب
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 کنند. یتوانند خانه را خال ینم سایگفت حداقل تا بعد کنکور پر یم دی.باندیرا بب شیداشت امروز عمو قصد

 خانه بگذرد. دنیشده و از صرافت کوب ادهیپ طانیاش کند تا از خرش یتوانست راض یهم م دیشا

 .ختیر یبهم م شتریکرد اعصابش ب یبه هدف عموجالل فکر م یوقت

 ارزشمند بود! شیخانه برا آن

کرد  یکه فقط به پول فکر م یعموجالل  یبرا یول ندیخودش را هم در آنجا بب یداشت بزرگ شدن بچه ها دوست

 .دندیرس یبه نظر م یافکار پوچ و واه نیا

رفت.بلند شد و بعد  یساعت زودتر م مین دیصحبت کند با شیخواست با عمو یبه ساعت انداخت.امروز اگر م ینگاه

 نیا یبرا یاضیر یرا برداشت.صبح با آقا فشیرا درست کرد و ک راهنشیپ قهی.دیکتش را پوش زشیاز مرتب کردن م

 ستادهیاش پشت به او ا یمنش زیم شیکه پ دیرا د یاضیر یرفت.آقا رونیصحبت کرده بود.از اتاق ب یمرخص

 یینام آشنا دنیاش انداخت که با شن یبه ساعت مچ یکند.نگاه یبود.صبر کرد تا صحبتشان تمام شود و خداحافظ

 شد. زیت شیگوش ها

 من. شیپ نییپا ادیب یاگه تونست قبل از تموم شدن ساعت کار ای.رهیتماس بگ هیهم بگو که با من  یبه خانم ثامن_

  ؟؟ی.ثامندیباال پر شیابروها

شده  زیناخودآگاه ت شیبود.گوش ها دهیکارمندان ند نیکرد؟ پس چرا اسمش را ب یدر آن شرکت کار م ینام یثامن

 .دیچرخ مانیبه سمت پ یاضیر یکه آقا یو منش یاضیر یادامه صحبت ها دنیشن یبودند برا

 هنوز تابان؟ ینرفت_

 شده بود سر تکان داد: ریکه فکرش بدجور درگ مانیپ

 کنم صبر کردم تا صحبتتون تموم بشه. یخواستم خداحافظ یم رمیدارم م_

 کردند. یزد و خداحافظ مانیبه پ یلبخند پدرانه ا یاضیر

 خوشش آمده بود.کارش را خوب بلد بود. مانیپ از

 رفت. ینم رونیبود از ذهنش ب دهیکه شن یزیشد.چ نیزد و سوار ماش رونیاز شرکت ب مانیپ
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 آمده باشد. شیرو یچشمانش کنار رفته باشد و سحر جلو یپرده از جلو کی یلیفام نیا دنیبا شن انگار

 نیپر نگ یشمعدان ها نهیهم لوسترها و آ رونیشد و به طرف مغازه رفت.از همان ب ادهی.پدیبه مقصد رس یک دینفهم

 آورد. یرا به وجد م نندهیکرد و بب یم رهیچشم را خ

روزها با مادرش و  نیهم دیناقص بود.با یاش هنوز کم هیزیپرستو افتاد.جه ادیشمعدان ها به  نهیآ دنیبا د مانیپ

کرد.وگرنه از عهده اش  یم دیها خر متیجنباند و قبل باال رفتن ق یدست م دیاکنند.ب لشیرفتند تا تکم یپرستو م

 گفت. آمداو به طرفش آمد و خوش  دنیآمد.شاگرد مغازه با د یبرنم

 بار با پدرش آمده بود. نیبود.آخر امدهین نجایوقت بود که به ا یلیشناخت.خ یسرتکان داد.او را نم شیبرا مانیپ

 من در خدمت تونم._

 :دیچشم از لوسترها گرفت و پرس مانیپ

 تابان کار داشتم. هستن؟ یبا آقا_

 چشم چرخاند. شیدنبال عمو و

 بود گفت: یکه پسرجوان شاگرد

 شما رفتن. یپا شیپ نیهم_

 

 آمده بود و حاال او نبود. نجایدرهم فرو رفت.تا ا مانیپ یابروها

 کنم! یصبر م_

 تا.. نیاز دست من ساخته است بگ یگردن! اگه کمک یبرنم_

 حرفش را قطع کرد: مانیپ

 نه ممنونم.با خودشون کار داشتم._

 آمد. رونیاز مغازه ب مانیسرش را تکان داد و پ پسر
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* 

 یرفت و م یم رتریکرد.دو روز بود که صبحا زودتر و عصرها د یبود و به سقف نگاه م دهیتخت دراز کش یرو طاقباز

 .ردیمچ سحر را بگ دیآمد تا شا

 بود! دهیبود به جواب رس دهیکه شن یبا همان حرف شیاز سوال ها یلیخ

 یشرکت با رشته سحر همخوان یکار طهیح گرید یو از طرف دیفهم یهمان اول هم ربط بهنام را به آن شرکت نم از

 به سحر شک کند. شتریها باعث شده بود ب نیداشت.همه ا

 منفجر شود. الینمانده بود سرش از حجم فکر و خ یزی.چدندیکش یم ریت شیها قهیشق

 اش... یباعث نگران شتریبود و ب دهیفا یبا عموجالل هم ب صحبت

 مانیپ یکرده بود.ول زیمعطلش کرده صبرش را سرر مانیکه پ یمدت نیکفش کرده بود و هم کیرا در  شیپا شیعمو

 داشت. یچند پله باالتر از او قدم برم مانیبود.اگر او لجباز بود پ شیاز خود عمو ینمونه ا

به در  یکه در اتاق پخش شد تقه آرام یکیو دست دراز کرد تا چراغ را خاموش کند و بخوابد.تار دیکش یپوف کالفه

 :دیسرش را باال گرفت و پرس مانیخورد.پ

 بله؟؟_

 داداش!_

.چراغ را دوباره روشن کرد دیایموقع شب به سراغش ب نیتعجب کرد.سابقه نداشت او ا سایپر یصدا دنیاز شن مانیپ

 :دیاش را پوش یو رکاب

 !اتویب_

تخت نشست و با تعجب به  یرو مانیشد.پ مانیکتاب به دست وارد اتاق پ سایشد و پر نییدر باال و پا رهیدستگ

 اشاره کرد: سایکتاب و دفتر پر

 شده؟ یزیچ_

 آشفته گفت: یا افهیبود و ق سرخ شده یخواب یکه از ب ییبا چشم ها سایپر_
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 فهمم. ینم ادهیقسمت کتاب که نمره اش ز هیاز  یچینه...فقط سوال داشتم.فردا امتحان دارم و ...ه_

 ؟یرفت یتو مگه کالس نم_

 االن انقدر خستم که... یچرا ول_

 حوصله است گفت: یواقعا ب سایپر دیکه د مانیپ

 سوالت. هیچ نمیبب ایب_

و  دیسوالش را پرس سایتر شد.پر کیبه خواهرش نزد مانیتخت کنارش نشست و کتابش را باز کرد.پ یرو سایپر

 درس متنفر بود. نیکه از ا سایآمد.برخالف پر یخوشش م یاز عرب شهیداد.هم حیتوض شیبا حوصله برا مانیپ

 او را به خنده انداخت: سایشلخته پر افهیکرد.ق یهنوز به کتاب نگاه م سایکه ساکت شد پر مانیپ

 حل شد؟_

 سر تکان داد: سایپر

 حللل شد.ممنون داداش._

 یو او را به کودک دیچیپ یاش م ینیب ریخواهرش خوشحال شد.از آن فاصله عطر تن خواهرش ز تیاز رضا مانیپ

 خوشحال و شاد بود. سایآمدن پر ایبرد.چقدر از به دن یم شیها

 ...طانیشر و ش یسایپر

 کتابش را بست و گفت: دخترک

 نفس راحت بکشم من. هیکنکور هم تموم بشه  نیا شهیم ی...کیمرس_

 شده بود نگاه کرد و دستش را گرفت: یخودش خانم یبرا گریبه خواهر کوچکش که د مانیپ

 کارش. یپ رهیم شهیکنکور هم تموم م_
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 پیجذاب و خوش ت شیها یبرادر بزرگش که از نظر خودش و همکالس یدلش برا شهیجا خورده بود.هم یکم سایپر

کار  شهیخودش هم زیشود.البته که زبان تند و ت یمیکرد با او صم یوقت جرات نم چیه یرفت ول یبود ضعف م

 داد. یدستش م

 از برادر بزرگترت داشته باش. نویا یول_

 .ستین تی.تموم زندگستیاش ن جهیکنکور و نت زیچ همه

 برات تموم نشه. ایدن یدیدلخواهت نرس جهیفکر کن تا اگر به نت نیاالن به ا از

 یریگیهم م جشوینت یو خوب درس بخون یهاتو کنار بذار طنتیو ش یگوشیاگه باز هرچند

 دفاع از خودش گفت: یبرا سایپر

 آخرو خوب خوندم. یماه ها نیخونم.مخصوصا ا یبخدا م_

 خواب بود بلند شد: جیگ گریکه د سای.پردیخند مانیپ

 کنم. یخوابم فردا به حرفت فکر م جیییی.من گیشبت پرتقال_

 از اتاق رفته بود! سایجوابش را بدهد پر مانیپ نکهیا قبل

* 

 یخوابش م یلیخ نکهیبود.با ا هینبرده بود و حواسش به ورود بق نگیرا داخل پارک نیهم زود آمده بود.ماش امروز

فهماند به محبت  یو به او م دیفهم یم دیآورد.اگر سحر معرفش بود با یرا در م هیقض نیا یته و تو دیآمد اما با

 آمد. ینم شکه به مزاج دلش خو ییتوجه ها نیندارد.به ا یازین شیها

اش که به مغزش سنجاق شده بود و دست از  ی.خودش بود.خود لعنتدیو او را د دیرس انیانتظارش به پا باالخره

 داشت. یسرش برنم

مطمئن بود حدسش درست  نکهیرا دگرگون کرده بودند.با ا شیکه روزها یتلخ یعشق و حاال هم پس مانده ها یزمان

 سحر باعث شوکه شدنش شد.دستانش دور فرمان چفت شد. دنید یاست ول

 نثارش کند. یمحکم یبود تا پس گردن یخواست بهنام کنارش م یم دلش
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دراز  مشیاز گل شتریرا ب شیفهماند که پا یبه او م دیشد.با نگیرا روشن کرد و پشت سر سحر وارد پارک نیماش

 دوست ندارد. چیها را ه ینیریخودش نیکرده است و او ا

 بعد از مرگ را... ینوشدارو نیا

به شماره  ینگاه مانیشد و راه افتاد.سحر که وارد آسانسور شد پ ادهیصبر کرد.پشت سرش پ یسخت بود ول نکهیا با

 طبقه انداخت و به طرف راه پله ها رفت.

را به جزسحر  یگریشخص د ای ینکرد.در باز بود پس وارد شد.منش یتوجه یزد ول ینفس نفس م دیبه باال رس یوقت

سحر به اتاقش برود مچش را  نکهیرا تندتر برداشت و قبل ا شیاز درها قدم ها یکی یباال ییتابلو دنی.با ددیند

 هلش داد. یبهداشت سیگرفت و به داخل سرو

 چسباندش و در را بست.سرش را که چرخاند صورتش درست مقابل صورت سحر بود. وارید به

 یو گرما کیسحر در آن فاصله نزد یچشم ها دنیلحظه د کی یبودند.برا ستادهیاز مدت ها رخ در رخ هم ا بعد

 انداخته است. ریچه او را گ یکه از ترس تند شده بود قلبش را تکان داد و فراموش کرد برا یینفس ها

را  شی.پلک هادیچیآشنا در جانش پ ی.حسدیکه باز مانده بود رس شیصورتش چرخاند تا به لب ها یرا تو نگاهش

 بست و 

نفس بکشد و  قیتا عم کرد یسحر وسوسه اش م یدرست کنار گوش گذاشت.عطر آشنا وارید یرا  رو دستش

 و  لب زد: یقرار و عصب یب شیو به جا دیاز ذهنش پرکش دیخواست بگو ی.هرچه مدیکش

 .یتو حسرت عطر تنت سوختم لعنت ییچه روزا _

 .دیشن یقلبش را م دنیبلند کوب یصدا

 دلم کشتمت. یدلم تنگت بود و تو ییچه روزا_

زد.امروز  یدو دو م شیچشم ها انیو ترس م دیلرز یسحر م یرا باز کرد و به چشمانش زل زد.لب ها شیها چشم

مثل  شیکند.حرف ها هیبه او تک ندویرا داشت تا در وجود سحر بب شیروز آرزو کیکه  دید ینگاه م نیرا در ا یزیچ
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گرفته بود را قورت داد و  دیشده و او را ند اتشلحظ یهفته همپا نیکه ا یجمع شده بودند.بغض شیگلوله در گلو کی

 گفت: یخش دار یبا صدا

 که جلوته... ینیو بشم ا یکرد کاریبره باهام چ ادمیتا  دمیکش یچ_

 اش گفت: یزندگ یاش از حضور دوباره سحر تو یکرد و با تمام خشم و درماندگ مکث

  ؟هان؟چرا؟یلعنت یچرا برگشت_

 کنم؟ یم کاریچ نجایمن ا ؟یکرد دایمن کار پ یو برا یبرگشت یچه اجازه ا با

 هااان؟

 :دیو نال دیکه آخر جمله اش گفت برخودش لرز یاز هان محکم و بلند سحر

 .ادیم یکیبرو کنار..._

 :دیتلخ خند مانیپ

 اد؟یب یکی یمن و تو نگران یزندگ یتو یچرا باز اومد گمیم ؟یچرا برگشت گمیم_

 بارم شده حرف منو بفهم. کی یبرا ؟یفهم یسحر؟ حرف منو م یفهم یبه دررررک.م ااادیب

 ؟؟؟یفهم یمن گم کن.م یو گورتو از زندگ بفهم

 کمتر شد. یآرام گرفت.حرص و خشمش کم یکم مانیبلندش بسته شد اما قلب پ یسحر از صدا یها چشم

 شیانداخت اما جا یکند و دورش م یدوانده بود.م شهیاش ر نهیکه درست وسط س یتومور لعنت کیشده بود  سحر

 شد. یم یاریو زخم آب نهیباز هم سبز بود و با ک

که از قفس آزاد شده باشد از  یبود چسباند.سحر مثل مرغ وارید یاش را به دستش که رو یشانیکنار رفت و پ مانیپ

 چشم برهم زدن از آنجا فرار کرد و کیحصار دستانش فرار کرد و در 

 تنها گذاشت. یزخم یجواب و قلب یسوال ب کیرا با  مانیپ
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 برداشت و تاب را هول داد. زیخ پسر

 .دیدخترک به هوا رفت و بلند بلند خند غیاوج گرفت و ج تاب

 بچه ها لبخند به لبش نشاند. یباز جانیرفت و ه نییدلش شاد شد.نگاهش با تاب باال و پا ییدختر موطال یشاد از

 رفتن چشمانش، پلک بست. یاهیاحساس س با

 لحظه صبر کرد و دوباره چشم باز کرد. چند

 !یداشت و نه خوراک درست یهفته بود که نه خواب درست کی

 برود. لیتحل شیجسمان یباعث شده بود قوا نیهم و

 را فشار داد. شیاش را گرفت و پشت پلکها ینیب ی غهیدو انگشت ت با

 .کردیم تشیشرکت که برگشته بود،سکوت اتاق اذ از

 بود،آمده بود. شانیباالتر از خانه  ابانیکه دو خ یآزاردهنده اش به پارک ییفرار از تنها یبرا

 را برداشت. فشیساعت بلند شد و ک یادآوری.با کردیجدا م الیاو را از فکر و خ یساعت یبچه ها برا دنید

 رو شد. ادهیزنان از پارک خارج شد و وارد پ قدم

 ضعف رفت. شیذهنش ثبت شده بود.دلش براکه سوار تاب بود در  یدختر لبخند

مهم نبود  شیبرا دیدیم یکه عاشق بچه ها بود.هروقت و هرجا بچه ا مانیبه بچه ها عالقه نداشت.برخالف پ چوقتیه

 .شدیآن بچه نم الیخیب داشتیاز گونه اش برنم یکجاست و تا بوس آبدار

 بود! دهیرس مانی.باز هم آخر افکارش به پستادیا کدفعهی

 .دادیاو را در سرش راه م شتریب کرد،ذهنشیفرار م ادشیچه از او و  هر

 یهفته که گذشته بود به حرفها نیدوشش جابه جا کرد و دوباره راه افتاد.هر لحظه و هر ساعت ا یرا رو فشیک

 از قبل در خودش ذره ذره تمام شده بود... شتریفکر کرده بود و ب مانیپ

 دوباره اش هم نداشت! دنید یبرا یشوق گریشده بود و د ریزنج شیبه دست و پا مانیپ یها یدلخور
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 و با بچه ها جمع شود. ندیرا بب دهیدلش نخواسته بود سپ یحت

 یآمد وبرا یپارک م نیکوتاهش به ا یرو ادهی.و دو روز بود که بعد از پگشتیو به خانه برم رفتیسرکار م فقط

 نشست. یکوتاه آنجا م یساعت

 ...زیخانه و فرار از همه چ ییو تنها یاز سرد ییرها یبرا

 سحر لبخند زد: دنیآمد.با د رونیهما از آشپزخانه ب دیخانه که رس به

 خوش گذشت؟_

 ...بهتر از خونه موندن بود.یا_

 لبخند مادرش متوجه خوشحال بودنش شد... از

 آشپزخونه. ایلباستو عوض کن ب_

 ه؟یخبر_

 .میپختم دورهم بخور کیک_

 

 نداشت به طرف اتاقش رفت و گفت: یخوب حال

 .ستی.من حالم خوب ندیشما بخور_

 اصرار کرد: هما

 فقط.بعد برو استراحت کن.داداشت هم هست. قهیچند دق هی_

 تعجب کرد: سحر

 سامان؟_

 به آشپزخانه برگشت و گفت: هما
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 .ایمن خبرندارم؟زود ب یهم دار یا گهیمگه داداش د_

 :دیسامان را شن یصدا

 داره. گهیبرادر د هیزن بابا  یکیاز اون  دیشا_

 اورد. یممالحظه به زبان یب شهیکه هم ییها و حرف ها یبه تاسف تکان داد.خودش بود!با شوخ یسر سحر

برش بزرگ از  کینشسته بود و  زیخنک عوض کرد و به آشپزخانه برگشت.سامان پشت م یراهنیرا با پ شیمانتو

 خودش گذاشته بود. یرا جلو کیک

 که؟یکوچ یآبج یخوب_

کند و خودش را  هیپهنش تک یخواست به شانه ها یاش آگاه شد... چقدر دلش م یسامان تازه از دلتنگ دنیبا د 

 درآغوش امنش گم کند.

 بود... نیتنها و غمگ بیکه حاال عج مخصوصا

 بود. دهیاشکش را ند یو حت یحوصلگ یرا، ب شییتنها چکسیکه ه یاز سحر گذشته نمانده بود.سحر یزیچ گرید

 رفته بود! شهیهم یسحر سفت و سخت برا آن

شد، سامان  یاز جنس پدر و برادرش بود!نگاه و سکوت سحر که طوالن یتیرنجور که در طلب حما یدختر وحاال

 :دیپرس

 سحر؟ یخوب_

 شده بود گرفت. راتشییچشم از برادرش که تازه متوجه تغ سحر

 ؟یآره آره.خوبم.تو چطور_

 کرد زل زد. یبه تنها برادرش نگاه م یکه با دلتنگ یبه سحر یبا نگران سامان

و او را  دهیوقت نسبت به او حسادت نورز چیه یخورد ول یحرص م شیوقت ها از دست سامان و کارها یلیآنکه خ با

 دوست داشت. شهیمثل هم
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 راه ابرازش را بلد نبود! اما

 اش نشان بدهد. یمهم زندگ یکدام از آدم ها چیتوانست عالقه اش را به ه ینم چوقتیه

هرکدام را  ییبود.چا دهیچیدر آشپزخانه پ  نینشست.عطر دارچ شیتازه دم کنار بچه ها یبا سه فنجان چا هما

 .دیبر کیسحر هم ک یمقابلشان گذاشت و برا

 به سحر که ساکت بود گفت: سامان

 ده؟یچرا رنگت پر_

 هم تنم کوفته است. یلیانگار سرما خوردم.خ_

 گرما؟  نیا یتو_

 در جواب گفت: هما

کم کم داره  ی.احتماال اونجا سرماخوردیاز شمال برگشت نکهی.درست بعد از استیخوب ن ادیهفته اس حالش ز هی_

 .دهیخودشو نشون م

 سامان باال رفت: یابرو یتا کی

 شمال؟ نیرفته بود_

 ما نه.سحر بادوستاش._

کرده بود اما در  زیپدرشان گوش ت تیسمان از بابت رضا ینبود و به انتظار متلک پران یراضآمده  شیاز بحث پ سحر

 زد و گفت: یتعجب سامان لبخند تینها

 .یکرد یکار خوب_

 بار خوشحال شده بود. نیا شدیم یسحر جوش یاز کارها شهیکه هم یسامان

که با او کار  یدیخوش طعم هما را هم خورد.سامان از گروهشان و خواننده جد کیرا آرام آرام مزه کرد و ک شیچا

امانش  جهیسرگ یو در جمع کوچکشان حضور داشته باشد ول ندیبنش شتریزد دوست داشت ب یکرد حرف م یم

 نداد.
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 نگران براندازش کرد: هما

 دکتر؟ میبر یخوا یم_

 .شمیخواد.مسکن بخورم بخوابم خوب م ینه نم_

 مسکن!... یخورد.حت یسرخود دارو نم چوقتینگاهش کرد...سحر ه یفکر سامان

 .ارمیباشه.تو برو من االن برات مسکن م_

 لبخند زد و رفت. حالیب سحر

دستانش گرفت و  نیتخت نشست.مطمئن بود فشارش افتاده است.سرش را ب یرو میتا اتاق رفت و مستق آهسته

 منتظر شد.

 .دیسرش را بلند کرد سامان را د یتا در باز شد.اول فکر کرد مادرش است اما وقت دیطول نکش شتریلحظه ب چند

 قرص را به سمتش گرفت: سامان

 دکتر؟ یبر یخوا ینم یمطمئن_

 قرص را گرفت: سحر

 آره.نگران نباش خوبم!_

 را بدون آب فرو داد و تشکر کرد: قرص

 ممنونم!_

 شلوار کتانش فرو کرد: بیهردو دستش را داخل ج سامان

 سحر! یستین شهیمثل هم_

 .ادهیکارام ز کمی_

 چشم ها واقعا خسته بودند. نیخواهرش زل زد.ا یدر چشم ها سامان
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 داشت. یهم حس خوب یاز توجه سامان دستپاچه شده بود اما از طرف سحر

 خانواده اش نگران او و حالش شده را دوست داشت. یاز مردها یکی نکهیا

 گفت. ی"خب یلیخ" سامان

 را نشان بدهد. نیخواست ا یبرادرش تنگ بود و قلبش م یخواست برود.قلب سحر به خواهش افتاد.دلش برا یم

 .یمراقب خودت باش.خوب بخواب شتریب_

 و سبک شود. دیهم که شده حرف بزند.از احساسش بگو کباریالتماس کرد تا  دلش

 سامان برود گفت: نکهیا قبل

 سامان!_

 :دیبه عقب چرخ سامان

 جانم!_

 سحر ذوق کرد: دهیمحبت ند دل

 خونه. ایب شتریدلم برات تنگ شده بود.ب_

 و برادرانه! قیلبخند زد.گرم...عم سامان

 :دیرا بوس شیموها ینشسته در نگاه سحر را خواند و خواهرش را در آغوش گرفت.رو خواهش

 منم دلم برات تنگ شده بود._

روزها دم  نیبغضش آب شد و اشکش که ا خیبرادرش گذاشته بود. نهیس یرو .سرش رادیرس شیبه آرزو سحر

 دستش بود روان شد.

 !یبابا باش یربات نباش که فقط دنباله رو هیدل خودت ارزش قائل شو. یقدر خودتو بدون خواهر من.برا_

 رو دوست ندارم. ستیکه اصال خودش و خواسته دلش براش مهم ن یاون سحر غد و لجباز من
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 نگاهشه. یکه تو یبا غم یسحر خواهر منه.حت نیا

 

 گاه... هیتک کی.به یحام کیداشت.به وجود  اجیحرف ها احت نی.چقدر به ادیسحر لرز یها شانه

 آرام او را از خودش جدا کرد. سامان

 خواهرم بکنم. یتونم برا یکه م هیمن حساب کن.هر وقت و هرجا...تنها کار یرو_

 :دیفقط توانست بگو سحر

 ممنونم._

 اش نشاند و عقب رفت: یشانیپ یرو یگریبوسه د سامان

 خوب. یجا هیبهم زنگ بزن ببرمت  ینکن و استراحت کن.بهتر که شد هیگر_

 سحر حاال حاالها کار دارم. یکی نیبا ا من

 ...الیفکر و خ ایدن کی.سامان رفت و سحر ماند و دیخند هیگر نیب سحر

 بود. دهیبرادر بزرگتر را چش کیسال تازه طعم داشتن  26از  بعد

 ..دیاش را به جان کش ینیریش یبود ول رید نکهیبود.با ا دهیرا فهم تیحما یمعن تازه

پهلو به آن پهلو شد و  نیرا نداشت.از ا شیبازکردن چشم ها یخورد. اما نا یچکش بر سرش م کیهشدارمثل  زنگ

در چشمش فرو رفت. با درد چشم بست و بلند شد .سر  غیت کیکه بود پلک باز کرد. نور آفتاب مثل  یبه هر سخت

به بدنش داد  ی. کش قوسستادیگرفت و ا یندل. دست به صدیکه کرد پرده را کش یکار نیدردش آرام نشده بود. اول

 تا جان به تنش برگردد.

به  یلیرفت. چند روز بود که م رونیاز اتاق ب یدگیاش رابرداشت وبا همان رنگ پر فیوک دیو مقنه اش را پوش مانتو

صبحانه را  زیمادرش که م دنیآورد.با د ینخورد حتما بدنش کم م یزیدانست امروز اگر چ یم یصبحانه نداشت ول

 زد: یبود لبخند کمرنگ دهیچ

   ریسالم صبح بخ_
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 :دیدخترش به عقب چرخ یبود با صدا ستادهیا نکیس یکه جلو هما

 برات. زمیبر ییچا نیبش ریات بخ زم،صبحیسالم عز_

سحر  یفنجان را جلوتازه دم پر کرد یاز آبچکان برداشت و از چا یو نشست.هما فنجان دیرا عقب کش یصندل سحر

 گذاشت و تازه متوجه حال ناخوش سحر شد:

 تو؟؟؟ یبهتر نشد _

 :دیاش داغ نوش ییچا سحر

 رفت؟؟ شبیخوبم!سامان د_ 

  نه...خوابه!_

 

 خرید ادامه این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

/www.shop.romankade.com/productوارونه/-یروزها-رمان-دانلود 

 

 

 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 

http://www.shop.romankade.com/product/دانلود-رمان-روزهای-وارونه/
https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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